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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 26, DE 2015

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 677, de 22 de
junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União do dia 23, do mesmo mês
e ano, que “Autoriza a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco a participar
do Fundo de Energia do Nordeste, com o objetivo de prover recursos para a
implementação de empreendimentos de energia elétrica, e altera a Lei nº 11.943,
de 28 de maio de 2009, e a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 11 de agosto de 2015.

Senador Renan Calheiros
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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Ata da 131ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 11 de agosto de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Reguffe, da Srª Ana Amélia,
dos Srs. Eduardo Amorim, Acir Gurgacz, Dário Berger, Telmário Mota, Fernando Bezerra Coelho,
Jader Barbalho, da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. Hélio José, Donizeti Nogueira, Davi Alcolumbre.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 15 minutos e encerra-se às 20 horas e 59 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:

REGISTRO DE COMPARECIMENTO E VOTO
Senado Federal
55 a Legislatura
i a Sessão Legislativa Ordinária
131 Sessão Deliberativa Ordinária, às 14 horas
Período: 11/08/2015 07:00:00 até 11/08/2015 21:15:59
Partido

UF Nome Senador

PDT

RO

Presença Voto

Acir Gurgacz

X

X
X

PSDB

MG

Aécio Neves

X

PSDB

SP

Aloysio Nunes

X

X

PSDB

PR

Álvaro Dias

X

X

PP

RS

Ana Amélia

X

X
X

PT

RR

Ângela Portela

X

PSDB

MG

Antonio Anastasia

X

X

PSB

SE

Antônio C Valadares

X

X
X

PSDB

TO

Ataídes Oliveira

X

PP

AL

Benedito de Lira

X

X

PR

MT

Blairo Maggi

X

X

PSDB

PB

Cássio Cunha Lima

X

X
X

PP

Pl

Csro Nogueira

X

PDT

DF

Cristovam Buarque

X

X

PSDB

SC

Dalirio Beber

X

X

PMDB

SC

Dário Berger

X

X

DEM

AP

Davi Alcolumbre

X

X

PT

MS

Delcidio do Amara]

X

X

PT

TO

Donizeti Nogueira

X

X
X

PMDB

MA

Edison Lobão

X

PSC

SE

Eduardo Amorim

X

X

PTB

Pl

Elmano F érrer

PMDB

CE

Eunício Oliveira

X
X

X
X

PT

RN

Fátima Bezerra

X

X

PSB

PE

Fernando Coelho

X

X

PTB

AL

Fernando Collor

X

X

PSDB

PA

Flexa Ribei ro

X

X

PMDB

RN

Garibaldi Alves Filho

X

X

PP

AC

Gladson Cameli

X

X

PT

PR

Gleisi Hoffmann

X

X
X

PSD

DF

Hélio José

X

PT

PE

Humberto Cos ta

X

X

PP

RO

lvo Casso]

X

X

PMDB

PA

Jader Barbalho

X

X
X
X

PMDB

MA

João Alberto Souza

X

PSB

AP

João Capiberibe

X
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Presença Voto

PT

AC

Jorge Viana

X

X

DEM

RN

José Agripino

PT

CE

José Pim entel

X
X

X
X

PSDB

SP

José Serra

X

X

PDT

RS

Lasier Mart ins

X

X

PSB

BA

Lidice da Mata

PT

RJ

Lindbergh Farias

X
X

X
X

GO

Lúcia Vânia

X

X
X

PRB

RJ

Marcelo Crivella

X

DEM

SE

Maria do C Alves

X

SP

Marta Suplicy

X

X

PSD

BA

Otto Alencar

X

X

PSDB

SC

Paulo Bauer

X

X

PT

RS

Paulo Paim

X

X

PT

PA

Paulo Rocha

X

X

PMDB

PB

Raimundo Lira

X

X

PSOL

AP

Randolfe Rodrigues

X

X

PT

P1

Regina Sousa

X

X

PDT

DF

Reguffe

X

X

PMDB

AL

Renan Cal heiros

X

PMDB

ES

Ricardo Ferraço

X

PMDB

PR

Robe rto Requião

X

X

PSB

MA

Roberto Rocha

X

X

X

PSB

RJ

Romário

X

PMDB

RR

Romero Jucá

X

DEM

GO

Ronaldo Caiado

X

X

PMDB

ES

Rose de Freitas

X

X

PMDB

AM

Sandra Braga

X

X

PSD

AC

Sérgio Petecão

X

X

PMDB

MS

Simone Tebet

X

X
X

PSDB

CE

Tasso Jereissati

X

PDT

RR

Telmário Mota

X

X

PMDB

RO

Valdir Raupp

X

X

PCdoB

AM

Vanessa Grazziotin

X

X

PR

TO

Vicentinho Alves

X

X

PMDB

MS

Waldemir Moka

X

X

PT

BA

Walter Pinheiro

X

X

PR

MT

Wellington Fagundes

X

X

DEM

GO

Wilder Morais

X

X

PDT

MG

Zezé Perrella

X

X

Compareceram 76 senadores.
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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.
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:
PROJETOS DE LEI DO SENADO

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 522/2015
Estabelece diretrizes, critérios e
parâmetros para projeto, fabricação e
instalação
ou
montagem
de
equipamentos eletromecânicos do tipo
escada ou esteira rolante.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O projeto, a fabricação, a instalação ou montagem de equipamento
eletromecânico do tipo escada e esteira rolante, deverá observar:
I - desenho universal e atender às exigências dimensionais, inclusive
de folga mínima entre os degraus;
II - uso de materiais mecânicos e elétricos adequados e não
inflamáveis, de qualidade e seguros, livre de defeitos;
III - uma vez instalado o equipamento eletromecânico, deverá ser
mantido em bom estado de conservação e de funcionamento pelo tempo
assegurado contratualmente, substituindo-se as peças danificadas e
desgastadas por outras, desde que originais;
IV - quando a instalação ocorrer em área externa, exposta à
intempérie e atmosfera, deverá observar materiais e instruções apropriadas,
de modo a atender a essas condições especiais, sem comprometer seu
uso, acessibilidade e segurança;
V - toda extensão da área de uso público, destinada aos
equipamentos eletromecânicos, deverá ser provida com sinalização visual,
tátil e sonora, direcional ou permanente, conforme o caso;
VI - todos os acessos devem permitir seu uso seguro e autônomo por
criança, idoso e por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
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VII - a sinalização sonora (recurso auditivo) deverá sempre fazer-se
acompanhar por sinalização visual;
VIII - a sinalização visual (textos ou figuras pictográficas) e tátil
(caracteres em relevos, Braile ou figuras em relevo), deverá observar
padronização na sua localização e simbologia internacional sobre suas
condições de uso, bem como padronizado na sua disposição em
embarques e desembarque dos equipamentos eletromecânicos;
IX – os equipamentos eletromecânicos deverão ser identificados,
conforme o tipo, com símbolo internacional de acesso que os diferenciem
para o usuário com ou sem deficiência ou mobilidade reduzida;
X – na área próxima ao embarque e desembarque do equipamento
eletromecânico deverá ser instalado piso alerta e piso direcional para as
pessoas com deficiência visual;
XI - deverá ser instalada sinalização de alerta sonoro no embarque e
desembarque de cada equipamento eletromecânico;
XII - pintura, na cor amarela, das laterais do piso do equipamento
eletromecânico, bem como do seu respectivo espelho;
XIII - o equipamento eletromecânico deverá dispor de instruções de
uso e de medidas de segurança aos usuários, disponibilizados antes da
área de embarque.
§ 1º Toda informação visual, tátil e sonora, deverá atender às normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
§ 2º Todo projeto que envolva a instalação de equipamento eletromecânico
do tipo escada e esteira rolante deverá ter sua Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART e sua execução sob a responsabilidade técnica de profissional
autônomo ou empresa, devidamente habilitados e registrados no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
§ 3º O equipamento eletromecânico do tipo escada rolante com plataforma
para cadeira de rodas, especialmente destinado para pessoas deficientes ou com
mobilidade reduzida, além de carrinhos de bebê, deverá observar, ainda:
a) Altura, largura e padrão mínimos;
b) Lance único de degrau com acesso ao patamar final;
c) Proporções e dimensões ergométricas mínimas;
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d) Reforço lateral da balaustrada (corrimão ou guarda corpo em toda sua
extensão), de forma a não permitir que a cadeira de rodas entre em
contato com a lateral da estrutura do equipamento eletromecânico;
e) Que o equipamento apresente suavidade em seu deslocamento,
estabilidade, conforto e segurança.
Art. 2º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas físicas e
jurídicas, de direito público e privado, que fazem uso em suas edificações de
equipamento eletromecânico do tipo escada e esteira rolante, adotando-se, para
fins de aplicação das diretrizes, critérios e parâmetros aqui estabelecidos, as
seguintes definições:
Acessibilidade - condições de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de escada e esteira rolante. A expressão
acessibilidade inclui todas suas formas, isto é, física, visual e auditiva;
Autonomia - faculdade de deslocamento e utilização de equipamento
eletromecânico de forma independente, sem auxílio de terceiros;
Área de uso público: área destinada ao acesso e circulação de
usuários até o local de embarque e desembarque de equipamento
eletromecânico;
Acesso para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ingresso em área de uso público interligando área externa (de origem) com
a área interna (de destino) e/ou vice-versa, permitindo a livre circulação, de
forma autônoma, de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
Deficiência - ausência ou disfunção, limitação ou inexistência de
condições para a percepção das características do ambiente ou de
mobilidade para o uso dos espaços, dos equipamentos eletromecânicos e
dispositivos, bem como dos meios de comunicação e sinalização, em
caráter temporário ou permanentemente;
Desenho universal - forma de conceber a segurança no uso de
equipamento eletromecânico utilizado por todas as pessoas, o maior tempo
possível, sem a necessidade de adaptação, beneficiando pessoas de todas
as idades e capacidades. Seu conceito tem como pressupostos:
equiparação nas possibilidades de uso, flexibilidade no uso, uso simples e
intuitivo, captação da informação, tolerância ao erro, dimensão e espaço
para o uso e interação;
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Dispositivo - qualquer elemento de comando, de acionamento, de
comutação ou de comunicação do equipamento;
Escada rolante - escada constituída de uma sequência de degraus
acionados eletricamente ou por qualquer outra fonte de energia, utilizada
para o transporte de pessoas no sentido ascendente ou descendente;
Escada rolante com plataforma para cadeira de rodas - escada
constituída de uma sequência de degraus acionados eletricamente ou por
qualquer outra fonte de energia, utilizada para transporte de pessoas que
dependem de cadeira de rodas para seus deslocamentos ou para o
transporte de bebês em seus carrinhos no sentido ascendente ou
descendente. Quando acionado o dispositivo de acessibilidade, três
degraus alinham-se horizontalmente, constituindo um plano para o
transporte de pessoas em cadeira de rodas ou com carrinhos de bebê;
Esteira rolante - esteira constituída por sequência de placas
metálicas, acionada eletricamente ou por qualquer outra fonte de energia,
utilizada para o transporte de pessoas na posição horizontal ou inclinada;
Linha-guia - elemento natural ou concebido materialmente, que
possa ser utilizado como guia de balizamento para a circulação de pessoas
com deficiência visual que utilizam bengala de rastreamento ou cão-guia.
São exemplos: paredes, muretas, corrimãos e pisos táteis;
Mobilidade reduzida - condição que faz da pessoa movimentar-se
com dificuldade, temporária ou permanentemente, gerando redução efetiva
da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção das
características do ambiente ou para o uso dos espaços;
Piso tátil - piso diferenciado pela textura em relação ao piso
adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, para uso de pessoas
com deficiência visual;
Símbolo internacional de acesso - identifica ou indica caminho, local,
equipamento ou serviço habilitado ao uso de pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida;
Manutenção – conjunto de operações de aferição, conservação e
reparação de equipamento, com a finalidade de manter as condições de
segurança e funcionamento para o qual foi concebido;
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Usuário - pessoa que utiliza áreas de uso público onde são prestados
serviços por estabelecimentos localizados em instalações comerciais,
shoppings e edificações, de toda ordem de grandeza, que sejam servidos
de equipamentos eletromecânicos do tipo escada e/ou esteira rolante.
Art. 3º Todo equipamento eletromecânico do tipo esteira ou escada rolante
deverá ser guarnecido:
I - por guarda-corpo instalado nos dois lados do equipamento,
protegido por fechamento lateral em toda sua extensão por material rígido,
resistente e não inflamável;
II - por corrimão com boa empunhadura, instalado nos dois lados do
equipamento, protegido em suas extremidades (entrada e saída) por capa
protetora de material rígido, resistente e não inflamável, tendo no embarque
a mesma altura corrimão e, no desembarque, um terço da altura, de forma
a impedir o contato de vestuário ou mão do usuário com a parte deslizante
emborrachada do equipamento, com espaçamento mínimo entre a borracha
e a capa de proteção;
III - por escova instalada nas laterais, ao longo do piso de todo
equipamento, com o propósito de proteger o usuário das descargas de
eletricidade estática e, também, para afastar o vestuário e sapatos
atacadores e emborrachados dos pontos mais perigosos;
IV – por pranchas metálicas/degraus ou pallets com vão livre superior
em qualquer ponto ao longo da faixa de degraus, com espaçamento mínimo
entre os mesmos e, fixação no embarque e desembarque com duplo
dispositivo de fixação da placa-pente das plataformas (inferior e superior);
V – por iluminação das soleiras das plataformas de embarque e
desembarque;
VI – as rampas dispostas lado a lado, utilizadas para o transporte de
pessoas no sentido ascendente e descendente em patamares diferentes,
deverão observar, entre elas, distância com largura suficiente para não
constituir perigo entre os usuários ou, se recomendável, separadas por
divisória em material rígido, resistente e não inflamável.
Art. 4º Todas as padronizações e especificações técnicas da presente Lei
observarão regulamentação específica da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA,
conforme matéria de sua competência original.
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Art. 5º As diretrizes dispostas nesta Lei não desobrigam o fabricante e a
empresa responsável pela instalação e/ou manutenção do cumprimento de
normas previstas em Legislação específica.
§ 1º A empresa de instalação e/ou manutenção deverá realizar inspeção
semestral dos equipamentos, devendo, após, emitir um relatório circunstanciado
dos mesmos, subscrito por engenheiro devidamente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
§ 2º A inobservância do disposto no § 1º poderá ensejar a imediata
interdição do equipamento e multa administrativa arbitrada pelo Poder Público
local.
Art. 6º O descumprimento dos dispositivos da presente Lei implicará na
responsabilização civil e penal, além daquelas previstas pela legislação municipal
e órgãos de classe, naquilo que lhes couber por determinação mandamental
federal.
Art. 7º Os equipamentos eletromecânicos já instalados até a data da
entrada em vigor da presente Lei deverão ser adaptadas no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias.
Parágrafo único. Se alguma diretriz não puder ser mantida devido às
condições estruturais de edifícios existentes, ela deverá ser definida em cada caso
particular, cujos requisitos alternativos dar-se-ão mediante regulamentação,
supervisão do CREA e aprovação do Corpo de Bombeiros local.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Esta Lei estabelece diretrizes, critérios e parâmetros mínimos a serem
observados para projetos, construções, instalações e adaptações de edificações,
para a acessibilidade às escadas e esteiras rolantes, de acordo com preceitos de
segurança universalmente concebidos.
Para o estabelecimento dessas diretrizes, critérios e parâmetros foram
consideradas, dentro do possível, as diversas condições de mobilidade e de
percepção dos usuários, colhidas por instituições credenciadas como ABNT e
CREA, incluindo crianças, adultos, idosos e portadores de algum tipo de
deficiência ou mobilidade reduzida.
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Assim, buscamos reproduzir pragmaticamente algumas dessas informações
e outras extraídas dos meios de comunicação de massa, de forma a proporcionar
uma maior compreensão da situação e, concomitantemente, possibilitar o
estabelecimento de diretrizes, critérios e parâmetros considerando pessoas,
independentemente de idade, estatura e condição física ou sensorial, para que
usem escadas e esteiras rolantes de maneira autônoma e segura,
independentemente do ambiente e do equipamento fornecido pelas empresas.
São incontáveis os casos de pessoas, sobretudo crianças, que são vítimas
desses equipamentos, que acidentam, matam e mutilam por falta de diretrizes
mínimas capazes de padronizar dispositivos e procedimentos que garantam uma
maior segurança aos usuários. A segurança destes deve prevalecer sobre sua
autonomia em situação de anormalidade no uso das escadas e esteiras rolantes.
Considerando que diversos são os tipos e modelos de equipamentos
eletromecânicos disponíveis no mercado, sejam eles elevadores, escadas ou
esteiras rolantes. Esses equipamentos são normalmente instalados em locais
onde não seja viável a construção de rampas ou outros dispositivos/equipamentos
de acesso. Não obstante, não é sempre que o projeto ou instalação observa
condições de segurança padronizadas, tampouco as recomendações do
fabricante, ou mesmo seja instalado de forma a garantir a fácil acessibilidade de
pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
Como esses equipamentos requerem investimento de vulto, tanto para a
aquisição e instalação, quanto para a sua manutenção, não são poucos os
descasos que levam aos acidentes.
Não pretendemos na presente proposição impedir novos desenvolvimentos
de escadas e esteiras rolantes, mas, sim, estabelecer sejam observadas diretrizes
mínimas que sejam passíveis de fiscalização municipal para garantir a segurança
dos usuários.
Inúmeras reportagens estampam em manchetes desde pequenos acidentes
com adultos, como, também, acidentes fatais com crianças em esteiras e escadas
rolantes. É de se observar que de todos os equipamentos de mobilidade vertical,
as escadas rolantes são as que causam o maior número de acidentes.
Não devemos nos deixar levar por um falso sentimento que as escadas e
esteiras rolantes devam ser banidas por representarem perigo. O perigo existe
independentemente do equipamento. Todavia, impõem-se, pois, que esses
equipamentos sejam projetados e instalados observando regulamentação
específica cujo objetivo primordial seja o da segurança.
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As escadas rolantes foram concebidas como solução para espaços de
grande fluxo de pessoas em áreas onde não é possível o uso de outra
configuração que garanta transporte rápido e confortável de milhares de pessoas.
O espaço utilizado por um equipamento do tipo escada rolante nunca seria
suficiente para fazer, por exemplo, uma rampa em seu lugar. Isso porque ficaria
muito íngreme, impróprio para o trânsito constante de pessoas, não sendo
possível sua utilização de forma segura.
Se não houver uma legislação federal com diretrizes normatizadoras,
muitos outros serão os relatos de acidentes decorrentes da maceração de sapatos
de borrachas e vestimentas que são “capturadas” pela borracha ou espaçamento
entre degraus ou chapas metálicas ao embarcar ou desembarcar desses
equipamentos eletromecânicos.
Frequentes, infelizmente, são os casos de amputação de dedos e membros
superiores e até óbitos, sobretudo de crianças. As investigações que apuram as
circunstâncias dos acidentes, em regra, apontam para a falta de orientação sobre
os riscos e falta de manutenção. Não obstante, ainda que visível e
constantemente presente nos relatórios e circunstâncias descritivas dos acidentes,
a concepção do equipamento e suas particularidades de funcionamento não
motivaram os fabricantes e órgãos de segurança locais a apontarem e
identificarem os dispositivos/elementos do equipamento responsáveis por esses
acidentes e apresentarem soluções.
Orientações e informações aos usuários, ainda que possam parecer óbvios,
ajudariam muito na prevenção. Não vemos recomendações de segurança que
alertem os usuários para o perigo em: sentar nos degraus ou esteiras; não sendo
escada rolante especialmente concebida para cadeirantes ou condução de
carrinhos de bebê, alertar para que façam uso de elevadores; que animais, salvo
os cães-guia, devem ser carregados; que crianças menores devem estar
acompanhadas de adultos; que mulheres devem ter atenção redobrada no caso
de calçarem sapatos agulha ou assemelhados; que homens devem ter atenção
redobrada no caso de calçarem sapatos com cadarços; entre outras, de acordo
com o equipamento eletromecânico instalado.
Ainda que a responsabilidade pela fiscalização desses equipamentos
eletromecânicos seja dos Municípios, estes não são usualmente flagrados
exercendo esse dever-poder, muitas das vezes por inexistir legislação específica
para o setor ou estar equivocadamente redigida. Ademais, em regra, não existe
uma cobrança ou mesmo inspeção por parte dos governos municipais para a
concessão de alvará para a instalação e funcionamento de equipamentos de
escada ou esteira rolante.
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Daí porque buscamos com a presente proposição estabelecer parâmetros,
sobretudo diretrizes, de caráter preventivo, mediante mandamento legal,
assegurando que todo equipamento eletromecânico (escada ou esteira rolante)
seja provido de procedimentos e medidas prévias que garantam a segurança dos
usuários. Entre essas medidas, ressaltamos o direito à informação, tornando
obrigatória a disposição, padronizada, nas formas visual, tátil e sonora, mediante
afixação de placas, totens, adesivos e recursos auditivos, que permitam a todas as
pessoas, independentemente de ser deficiente ou mobilidade reduzida ou não,
fazerem uso seguro desses equipamentos.
Certas escadas e esteiras rolantes estão sujeitas a condições especiais de
uso. Para esses casos, estabelecemos diretrizes adicionais e recomendações
para garantir às pessoas com deficiências e mobilidade reduzida, elementos
específicos para lhes garantir a mesma segurança com autonomia de circulação,
capazes de reproduzir condições de igualdade de circulação em áreas públicas
com acesso aos equipamentos eletromecânicos que o presente projeto busca
alcançar.
Visto que a segurança é princípio constitucional amplo e direito
fundamental, albergando pelo art. 5º, e direito social, amparado pelo art. 6º, ambos
da Carta Política de 1988, além de um dever do Estado e competência comum
dos entes da Federação para cuidar da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência, não poderíamos deixar de nos debruçar sobre a matéria
e apresentar a presente proposição para discussão e estabelecer diretrizes que
permitam o aperfeiçoamento legislativo, de forma a evitar futuros acidentes e
garantir que não se reproduzam as mortes e mutilações, sobretudo de crianças,
em razão da fraca ou inexistente previsão legal.
Razões pelas quais esperamos merecer a atenção e acolhida das Senhoras
e Senhores Parlamentares deste Poder.
Sala das Sessões, 05 de agosto de 2015.

Senador DAVI ALCOLUMBRE
DEMOCRATAS/AP

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 523 , DE 2015

Inscreve o nome de Tobias Barreto de Menezes
no Livro dos Heróis da Pátria.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Inscreva-se o nome de Tobias Barreto de Menezes,
filósofo, jurista, poeta e crítico, no Livro dos Heróis da Pátria, depositado
no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A voz de Tobias Barreto fez-se ouvir, retumbante, na segunda
metade do século XIX, espanando as teias dos preconceitos e do
pensamento enrijecido, anunciando uma renovação que se fazia premente
em um país escravista, monárquico e culturalmente sonolento.
Nasceu Tobias Barreto de Menezes na Vila de Campos do Rio
Real, hoje Tobias Barreto, em Sergipe, no dia 7 de junho de 1839. Filho de
família modesta, pôde, ainda assim, iniciar seus estudos na cidade natal, em
tenra idade, prosseguindo-os com as lições de latim e de música nas
cidades sergipanas de Estância e Lagarto. Com 17 anos, aprovado em
concurso, assume a cadeira de latim em Itabaiana, também em Sergipe.
Dirigindo-se a Salvador para ingressar em seminário, logo toma outros
rumos, que acabam por levá-lo ao Recife, onde inicia o curso jurídico em
1864.
Nessa Capital, começa sua atividade intelectual pública como
poeta, introduzindo o Condoreirismo no país. Uma vez diplomado e
casado, estabelece-se na pequena cidade pernambucana de Escada, onde
atuará como advogado, curador geral dos órfãos e juiz municipal substituto,
tendo, ademais, a oportunidade de aprofundar seus estudos filosóficos e sua
aprendizagem autodidata da língua alemã. Lá monta também uma
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tipografia, onde passa a editar folhetos e jornais, inclusive em alemão,
contando essencialmente com suas próprias colaborações. Seus escritos,
que difundem novas ideias filosóficas, jurídicas, estéticas e político-sociais,
passam a suscitar diversas polêmicas com os defensores de pontos de vista
conservadores, quando não obscurantistas.
Em 1878 é eleito deputado para a Assembleia de Pernambuco,
onde se empenha, com sua envolvente oratória, tão bem provida de
erudição como aguda na ironia, em causas progressistas tais as da abolição
da escravatura e da emancipação da mulher. Retornando a Escada no ano
seguinte, lá permanece até 1881, quando, por ter alforriado os escravos do
sogro recém-falecido, tem sua casa cercada e é ameaçado de morte pelos
parentes da esposa.
No ano seguinte, em concurso memorável, que repercute
nacionalmente, Tobias Barreto é nomeado para a cadeira de Lente
Substituto da Faculdade de Direito do Recife. O escritor Graça Aranha, que
então iniciava seus estudos jurídicos, relatou em sua autobiografia o
incontido entusiasmo dos estudantes pelos arroubos que exprimiam o
pensamento profundo do “mulato desengonçado” – “certos de que,
conduzidos por Tobias Barreto, estávamos emancipando a mentalidade
brasileira”.
Torna-se o sergipano referência maior de um movimento de
renovação do pensamento filosófico, jurídico, literário, histórico e, mais
amplamente, cultural, que será consagrado com o nome de Escola do
Recife. Avultam, entre os diversos intelectuais de valor reunidos em torno
da personalidade carismática do mentor da corrente, os nomes de Sílvio
Romero, com seu talento multifacetado de estudioso da filosofia e da
história, da literatura e da cultura, de Clóvis Beviláqua, jurista que redigiu o
projeto do longevo Código Civil de 1916, do historiador Capistrano de
Abreu e do crítico literário Araripe Júnior.
Ao falecer em 1889, logo após completar 50 anos, é admirável
o legado intelectual de Tobias Barreto: foram publicados, a partir de 1875,
entre outros livros, Ensaios e Estudos de Filosofia e Crítica, a coletânea de
poemas Dias e Noites, Estudos Alemães, Menores e Loucos em Direito
Criminal e Questões Vigentes de Filosofia e Direito; além disso, alguns
opúsculos (dois deles redigidos em alemão) e um grande número de
colaborações em periódicos, que, juntamente com um número considerável
de inéditos, serviram de base à edição de suas Obras Completas, em dez
alentados volumes, publicados a partir de 1925.
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Não tendo composto uma obra sistemática em filosofia, Tobias
Barreto deve ser visto, entretanto, como um dos primeiros e maiores
expoentes desse campo do conhecimento em nosso país. Iniciando-se com
tendências espiritualistas, passa a adotar a teoria darwiniana e o
positivismo, mas deste se afasta em seguida, em contraponto com a
tendência predominante nos novos círculos intelectuais da Capital do país.
Não parece a Tobias que o determinismo das causas mecânicas seja
suficiente para explicar o fenômeno humano, marcado pelas causas
finalistas e pela potência criadora.
Abraça então o monismo de Ernst Haeckel (que reconheceu no
brasileiro alguém que pertence à “raça dos pensadores”), matizado,
contudo, pela visão de um filósofo menos notório, Ludwig Noiré, que
explica o cosmos pelos princípios complementares do movimento e do
sentimento (o que remonta à oposição de extensão e pensamento em
Espinosa, cujo vulto também assoma na filosofia de forte cunho darwiniano
de Haeckel, como este admite ao referir-se ao Deus Natura, ou “energia
eterna que anima todas as coisas”).
No campo do pensamento jurídico, onde são incontestáveis as
contribuições de Barreto para sua evolução no Brasil, uma referência
central é a obra de Rudolf Ihering, que não resume, contudo, a grandeza
especulativa do sergipano. Negando a existência de um Direito natural,
Tobias vê o Direito sempre como um produto cultural, um resultado do
poder criativo do ser humano, que, liberto da causalidade mecânica, põe-se
como fim em si mesmo e redime, assim, o homo homini lupus hobbesiano.
Como pensador político, detém-se, de forma lúcida e
agudamente crítica, sobre a configuração sócio-econômica e culturalpolítica do Brasil. Sua plataforma sintetiza-se no desenvolvimento do
conceito de democracia, como podemos verificar nas seguintes palavras:
O princípio democrático é em suma a liberdade, operando como
força, e a igualdade, operando como tendência, em todos os átomos do
corpo social, para sua completa harmonia e felicidade.
[...]
A democracia sensata, que proclama a liberdade como seu
magno princípio, não pode prometer a igualdade senão como resultado de
todas as forças contrabalançadas no seio da sociedade; não quer bater o
cordel na cabeça do povo, não quer passar a régua na superfície dos
mares.
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Grande, enfim, é a importância de Tobias como um
conhecedor e entusiasta da cultura alemã, sobretudo em sua vertente
filosófica, contrabalançando a avassaladora influência francesa na
intelectualidade brasileira da época. Assim, será ele o primeiro a falar, em
nossas terras, com a característica lucidez e penetração, sobre
Schopenhauer e Karl Marx, entre diversos outros filósofos, mostrando seu
pensamento, ademais, uma tendência de retorno a Kant, que não pode
aprofundar por sua morte precoce.
Isso não significa, contudo, que Barreto ignorasse outras
culturas e línguas europeias, como demonstram suas sucessivas alusões e
citações de franceses, italianos e ingleses, tendo sido o primeiro, também, a
valorizar o revolucionário poeta norte-americano Walt Whitman no Brasil.
Devem ser destacadas, ainda, as qualidades inegáveis de seu estilo, vivo e
multifacetado, quer se expresse na polêmica, no ensaísmo ou em textos
teóricos mais sistemáticos.
Não há dúvida de que são inúmeros e consistentes os
elementos que permitem responder à indagação perspicazmente formulada
por Liliane Nascimento: “Estão por todos os lados, são ruas, praças, teatros,
escolas e até uma cidade chamada de Tobias Barreto. Se ele não fez nada
importante por que tantas homenagens? E se fez por que se sabe tão pouco
dele?”
Acreditamos que o país muito ganhará voltando a saber quem
foi Tobias Barreto – e que este deve retomar seu merecido posto como um
dos expoentes da cultura e do pensamento brasileiros.
Já o reconhece o Centro de Filosofia Brasileira da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao considerá-lo, no blog “Textos
de Filosofia Brasileira”, como a “figura heroica e quase mítica” que
representa a improbabilidade do pensador em um país como o nosso:
Ele ensinou que é possível um homem nutrir-se das virtudes de
uma cultura estrangeira sem o prejuízo da consciência de si como povo
independente. Ele deglutiu Kant antropofagicamente, no sentido de que
não foi pedir ideias a Kant, e sim tomar-lhe o espírito.

Por ter realizado tarefas intelectuais de tal monta e contribuído
sobremodo na construção da cultura e do pensamento nacionais, arrostando
o conservadorismo da sua época, incluindo os preconceitos contra sua
origem humilde e mestiça, merece Tobias Barreto de Menezes ter seu nome
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inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, nos termos da Lei nº 11.597, de 29
de novembro de 2007, para o quê peço o decidido apoio de meus Pares.

Sala das Sessões,
Senador EDUARDO AMORIM

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa)
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Estabelece parâmetros para a elaboração de
políticas públicas para a ovinocaprinocultura no
Brasil.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece parâmetros para elaboração de
políticas públicas nacionais voltadas ao desenvolvimento e ao
aprimoramento da ovinocaprinocultura no Brasil.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por
produtos da ovinocaprinocultura, lã, carne, pele, leite e seus derivados,
aqueles oriundos tanto de ovinos quanto de caprinos.
Art. 2º O Poder Público federal manterá grupo de trabalho e
estudo setorial permanente sobre a ovinocaprinocultura, com eventual
contribuição das entidades nacionais do segmento.
Art. 3º O Plano Agrícola e Pecuário anual do Governo Federal
explicitará as ações voltadas ao fortalecimento do setor.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 4º As ações voltadas ao desenvolvimento da
ovinocaprinocultura nacional observarão, dentre outros, os seguintes
princípios:
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II – sustentabilidade socioeconômica e ambiental;
III – promoção do trabalho;
IV – equidade na aplicação das políticas, considerada a
necessidade de mitigação das desigualdades sociais e regionais;
V – participação dos agricultores na formulação e na
implementação da política nacional para o setor.
Art. 5º Para atingir seus objetivos, as políticas públicas
nacionais voltadas ao desenvolvimento da ovinocaprinocultura promoverão
o planejamento e a execução das ações, de forma a compatibilizar as
seguintes áreas:
I – crédito rural;
II – seguro rural;
III – comercialização;
IV – tributação e outros instrumentos fiscais;
V – infraestrutura e serviços;
VI – pesquisa;
VII – assistência técnica;
VIII – extensão rural;
IX – sanidade animal;
X – associativismo e cooperativismo;
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CAPÍTULO III
DO MONITORAMENTO DOS REBANHOS
Art. 6º Os rebanhos nacionais de ovinos e caprinos serão
monitorados e seus quantitativos deverão ser consolidados e
disponibilizados pelo Poder Público em plataforma de dados de livre
acesso.
Parágrafo único. As informações, sempre que possível,
revelarão, além dos quantitativos de cada espécie, a estratificação em raças,
os sistemas de produção, a finalidade da criação e a distribuição geográfica
dos rebanhos, por unidade da federação e por região.
Art. 7º O Poder Público disponibilizará, em plataforma de
dados de livre acesso, a capacidade instalada dos abatedouros e dos
laticínios em funcionamento no país, bem como o número de abates de
ovinos e caprinos e os quantitativos referentes à produção de seus
derivados.
CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Art. 8º Os programas de capacitação de servidores públicos
responsáveis por assistência técnica e extensão rural, realizados
prioritariamente em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), de que trata a Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
deverão incluir, periodicamente, atualização dos conhecimentos específicos
sobre ovinos e caprinos e suas importâncias econômicas.
Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis por
capacitação, difusão e extensão manterão, disponível aos criadores de
ovinos e de caprinos, conjunto de práticas, técnicas e recomendações
tecnológicas de referência, aplicáveis a cada realidade produtiva do país.
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DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 9º O Poder Público atribuirá a órgão de sua estrutura a
responsabilidade pelo desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica
das cadeias produtivas de ovinos e de caprinos.
§ 1º O órgão a que se refere o caput constituirá base de
informações abrangente e unificadora das pesquisas publicadas sobre o
setor, para acesso público.
§ 2º O esforço de investigação científica deverá priorizar o
manejo, o melhoramento genético, a nutrição e a sanidade dos rebanhos,
bem como a formação e melhoria da qualidade das pastagens.
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE SANITÁRIO
Art. 10. O órgão federal responsável pelo controle sanitário no
país promoverá a unificação de procedimentos em matéria de fiscalização
sanitária dos rebanhos, mediante convênios de capacitação técnica com os
governos estaduais e municipais.
Parágrafo único. O controle sanitário dos rebanhos deverá
manter, no mínimo, informações anuais sobre o tipo de vacinas aplicadas e
o número de animais vacinados.
Art. 11. As exigências sanitárias e os procedimentos legais
para a importação e a exportação de ovinos e de caprinos serão de acesso
público.
CAPÍTULO VII
DA COMERCIALIZAÇÃO
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Art. 12. O Poder Público efetivará a garantia de preços para os
produtos da ovinocaprinocultura no país por meio, entre outras, das
seguintes medidas:
I – compra dos produtos, por preços mínimos a serem fixados,
nos termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966;
II – concessão de financiamento, com ou sem opção de venda,
inclusive para industrialização, acondicionamento, beneficiamento,
armazenamento, transporte e distribuição da produção.
Art. 13. A simplificação dos procedimentos de importação ou
exportação de ovinos e de caprinos vivos, sêmen ou outros produtos
resultantes do abate deverá ser objeto de contínua atenção e esforço
conjunto por parte dos órgãos de normatização, fiscalização e controle.
Parágrafo único. O Poder Público buscará a formalização de
acordos sanitários internacionais bilaterais, com vistas à simplificação de
que trata o caput.
CAPÍTULO VIII
DO CRÉDITO E DO SEGURO RURAL
Art. 14. O Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal
incluirá, anualmente, as linhas de crédito específicas da
ovinocaprinocultura.
§ 1º O documento de que trata o caput especificará os
montantes previstos para o financiamento das atividades do setor nas
modalidades de investimento, comercialização e custeio.
§ 2º As linhas de crédito de que trata o caput devem financiar,
entre outros, os seguintes itens:
I – aquisição de matrizes e reprodutores;
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II – construção, reforma e ampliação de quaisquer benfeitorias
e instalações permanentes voltadas ao sistema de produção e de
beneficiamento;
III – aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao
manejo do rebanho e beneficiamento da produção;
IV – máquinas e equipamentos para industrialização,
acondicionamento, armazenamento e distribuição da produção;
V – investimento, custeio pecuário e comercialização;
VI – construção e modernização de benfeitorias,
equipamentos, tratamento de dejetos e outros, também relacionados às
atividades da ovinocaprinocultura;
VII – formatação e reforma de pastagens;
VIII – investimento para construção de cercas, piquetes e
infraestrutura de manejo.
Art. 15. Os valores do seguro rural previstos no Plano
Agrícola e Pecuário do Governo Federal deverão contemplar a demanda
estimada para o setor.
§ 1º A subvenção do seguro de que tratam a Lei nº 10.823, de
19 de dezembro de 2003, e a Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de
2010, será diferenciada segundo as espécies animais da
ovinocaprinocultura e as regiões de produção, priorizando medidas
redutoras de risco ou indutoras de tecnologia, com fim de fomentar o
desenvolvimento do setor, atendido o disposto no caput deste artigo.
§ 2º Os percentuais sobre o prêmio do seguro rural e os valores
máximos da subvenção econômica serão apurados considerando o disposto
no parágrafo anterior.
CAPÍTULO IX
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Art. 16. Os arts. 32 e 33 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de
2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. ...............................................................
I – animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, quando efetuada por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 0210.9, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM.
.................................................................” (NR)
“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas
nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 0210.9, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
..........................................................................” (NR)

Art. 17. A partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
de publicação desta Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8º e 9º da
Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos
classificados nas posições 0206.90.00 e 0210.9 da NCM.
Art. 18. O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ........................................................................
....................................................................................
LVIII – rações balanceadas, concentrados, suplementos
minerais e ureia pecuária, bem como suas matérias-primas, exceto
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os classificados nas posições 23.09.10.00 e 23.09.90.30 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
utilizados na alimentação dos animais classificados nas posições
01.02, 01.03, 01.04, 01.05 e 03.01 da TIPI.
.........................................................................." (NR)

Art. 19. A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 27-A. O Reintegra aplica-se também aos exportadores
de peles curtidas ou crust de ovinos e de couros e peles curtidas ou
crust de caprinos, classificados, respectivamente, nos códigos
41.05 e 4106.2 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de
dezembro de 2011.”

CAPÍTULO X
DO FOMENTO À UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA
OVINOCAPRINOCULTURA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 20. É obrigatória a inclusão de carne, leite e queijo
oriundos da ovinocaprinocultura e de outros derivados, de produção
nacional, nos cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), respeitadas as condições específicas de cada região do país.
Art. 21. Os arts. 2º e 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ......................................................................
....................................................................................
V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos
em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e
pelos empreendedores familiares rurais, de que trata a Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006, especialmente os da
ovinocaprinocultura, priorizando-se as comunidades tradicionais
indígenas e quilombolas;
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“Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios,
inclusive da ovinocaprinocultura, diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações,
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.
.......................................................................................” (NR).

Art. 22. Fica a Companhia Nacional de Abastecimento –
Conab autorizada a adquirir, de pequenos produtores, nos termos da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006, até 100 (cem) litros de leite por dia, ou o
equivalente em produtos derivados da ovinocaprinocultura, por meio das
aquisições do Governo Federal, com utilização de leilões públicos, no
âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, de que trata a Lei
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
Art. 23. Fica a Conab autorizada a doar os produtos adquiridos
nos termos do artigo anterior ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, de que trata a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para
utilização, prioritariamente, no âmbito dos municípios em situação de
emergência ou em estado de calamidade pública.
Parágrafo único. A situação de emergência ou estado de
calamidade pública deverá ser reconhecida pelo Poder Executivo federal,
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de
2010.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. O planejamento do uso do espaço urbano considerará
também, na exploração de potencial turístico identificado, o estímulo às
atividades de ovinocaprinocultura como forma de preservação do
patrimônio cultural das comunidades locais.
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Art. 25. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do
disposto no inciso II do caput do art. 5º e no art. 16 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante do benefício decorrente
do disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do
art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei
orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da
publicação desta Lei.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I – a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de
sua publicação, em relação aos arts. 16 e 17;
II – na data de sua publicação, em relação aos demais artigos.
JUSTIFICAÇÃO
Dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) mostram que o Brasil ocupa a 16ª posição no ranking
mundial entre os 205 países onde são criados caprinos e ovinos. O país
apresenta cerca de 26 milhões de cabeças, sendo 16 milhões de ovinos e
10,4 milhões de caprinos. Os líderes mundiais são China, União Europeia,
Índia, Austrália e Nova Zelândia, que, juntos, respondem por 50% da
produção mundial.
O Nordeste é a região brasileira onde há mais ovinos e
caprinos, com 9,3 milhões e 8,5 milhões de cabeças, respectivamente, em
2010. A Região respondeu por 91% e 56%, respectivamente, de todo o
rebanho nacional. Para o caso dos caprinos, as outras quatro regiões
respondiam por 9%. A Região Sul, com 5,1 milhões de cabeças de ovinos,
respondeu por 20% dessa população no país – as outras três regiões
responderam juntas por 11% da população de ovinos.
Conforme destacado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a ovinocaprinocultura está
intrinsecamente associada à economia de subsistência na Região Nordeste,

Ala Senador Alexandre Costa – Gabinete 21 – Anexo - Bloco A – Senado Federal – Brasília/DF
CEP 70165-900 - Telefone:(61) 3303-6439 e 6440 – Fax: (61) 3303-6445

SF/15586.83860-70

Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

34

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

constituindo alternativa importante para a agricultura familiar, inclusive
como reserva de valor.
O diagnóstico da instituição aponta que, do ponto de vista
tecnológico, os baixos níveis de produtividade da imensa maioria dos
rebanhos ovinos e caprinos são, principalmente, decorrência do pequeno
tamanho da propriedade, da escassa oferta de forragem para os animais
durante a estação seca, de um baixo potencial produtivo dos rebanhos e de
práticas pouco adequadas de manejo alimentar, reprodutivo e sanitário.
Em consequência, a produção dos rebanhos é considerada
muito baixa e enfrenta sérios problemas como: doenças; alto índice de
mortalidade; falta de organização e estrutura do setor; deficiência de
assistência técnica; baixa qualidade genética do rebanho; uso irracional dos
recursos hídricos; falta de apoio financeiro; roubos nas propriedades;
escassez de alimentação no período de julho a dezembro; comercialização
indireta.
De outra parte, há um grande potencial de mercado para os
produtos da ovinocaprinocultura. Mas, as cadeias produtivas não estariam
em condições de atender à demanda do mercado por serem ainda bastante
incipientes, apresentando acentuadas debilidades tanto no segmento
produtivo como nos segmentos transformador e distribuidor, resultando em
produtos de baixa qualidade, de oferta irregular e de custos não
competitivos.
A insegurança jurídica para investir, aliada à falta de políticas
públicas adequadas para fomento à ovinocaprinocultura, fazem com que o
Brasil perca importante janela de oportunidade. Por certo, a correção desses
problemas levaria o país a ser um importante exportador de produtos nesse
estratégico segmento do agronegócio nacional.
Por entendermos que o Estado deva criar condições para o
aprimoramento e o desenvolvimento da ovinocaprinocultura, estamos
propondo o presente projeto de lei que estabelece parâmetros para a
elaboração de políticas públicas para o segmento no Brasil.
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Destacamos que, a partir de sua aprovação, o Estado passará a
apoiar com mais vigor a produção de lã, carne, pele, leite e seus derivados
da ovinocaprinocultura nacional.
Importante ressaltar que serão criadas condições,
orçamentárias e fiscais, para comercialização e aquisição, por parte do
Governo Federal, dos produtos da ovinocaprinocultura em um modelo
sinergético, que apoia o desenvolvimento tecnológico, a assistência e a
extensão rural, a melhoria de qualidade, a redução de desigualdades sociais
e regionais, com geração de emprego e renda para os produtores rurais.
Dessa forma, o Projeto tem instrumentos que irão fomentar a
organização das cadeias produtivas, dando consistência à oferta; apoiar a
melhoria da qualidade dos produtos, com garantia das exigências da
demanda nacional e internacional; contribuir para formação de preços
justos para os produtos; contribuir, decisivamente, para capitalização dos
produtores; apoiar a organização dos produtores, financiar apropriadamente
o segmento, e dar condições para que o Estado priorize os produtos da
ovinocaprinocultura nos programas públicos de compras e comercialização
do Estado.
Por todo o exposto, rogamos apoio aos ilustres Senadores para
a aprovação deste importante projeto de lei, a fim de dotar o Brasil de
condições adequadas para ocupar papel de destaque na ovinocaprinocultura
mundial.

Sala das Sessões,
Senador RONALDO CAIADO

(À Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em decisão terminativa.)
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Acrescenta §14 ao artigo 3º da Lei Complementar n° 63,
de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do
valor adicionado de energia hidroelétrica para fins de
repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a
circulação de mercadorias e serviços pertencentes aos
municípios.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O artigo 3º da Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §14:
“§ 14. O valor da produção de energia proveniente de usina
hidrelétrica, para fins da apuração do valor mencionado no inciso I do § 1º,
corresponderá à quantidade de energia produzida, multiplicada pelo preço
médio da energia hidráulica comprada pelas distribuidoras junto às geradoras,
calculado pela ANEEL.”

publicação.

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

JUSTIFICAÇÃO
A Lei Federal nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, proveniente da
conversão da Medida Provisória nº 579, de 2012, teve como objetivo precípuo a
redução das tarifas vigentes de energia elétrica, insumo fundamental para todos os
ramos de produção e, portanto, instrumento relevante para promover o crescimento
econômico do País.
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A Lei ofereceu às concessionárias de geração de energia elétrica a
possibilidade de firmarem acordo de prorrogação da concessão, sob condições que
resultaram, na prática, em uma redução expressiva das tarifas por elas praticadas e,
portanto, também das receitas das empresas. A aplicação da Lei resultou na
redução em até 70% do preço de venda da energia.
Não obstante seus efeitos positivos para o consumidor e para o setor
produtivo, a medida tem resultado em perdas substanciais e crescentes de receita
para os Municípios onde se localizam as referidas usinas geradoras.
Ocorre que o cálculo do coeficiente de participação de cada Município
na receita de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS), de
competência estadual, depende do valor adicionado apurado no respectivo
Município, conforme estabelecido no inciso IV do parágrafo único do art. 158 da
Constituição Federal e no art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 1990.
Com a queda súbita e imprevisível do preço praticado pelas usinas
hidrelétricas – devido a um evento legislativo, e não de mercado –, o valor
adicionado nos Municípios que sediam as usinas vem sofrendo brutal redução, o
que se reflete, inevitavelmente, na participação desses Municípios na receita de
ICMS.
O Brasil tem 175 Municípios com instalação de usinas hidroelétricas,
que foram surpreendidos com as consequências fiscais da Lei. Até o momento,
dezoito já estão sofrendo prejuízos, conforme a tabela abaixo:
UF
AL
BA
MG
PE
PI
RS
RS
SE
SP
SP
SP

Perda de Receita de ICMS

MUNICÍPIO
DELMIRO GOUVEIA
PAULO AFONSO
SÃO JOSE DA BARRA
PETROLÂNDIA
GUADALUPE
PINHAL GRANDE
SALTO DO JACUI
CANINDÊ DE SÃO FRANSCICO
PEDREGULHO
PEREIRA BARRETO
SÃO JOSE DO RIO PARDO

PERDAS 2015/2014
8.823.030,49
12.671.373,98
185.303,66
8.337.707,78
3.706.840,93
1.212.171,48
1.229.917,90
20.074.494,20
3.034.143,91
2.378.659,86
3.719.368,74

Fonte: Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas (AMUSUH).

Os referidos prejuízos tendem a aumentar, uma vez que a apuração do
índice de participação do ICMS utiliza valores com defasagem de dois anos.
Apenas em 2016 o valor total do prejuízo será conhecido. Mas já é possível afirmar
que o impacto promete ser substancial.
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Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
até o ano de 2017 serão encerrados os prazos de concessão de outras 82 usinas. A
cada ano, essa relação aumentará, fazendo com que os Municípios afetados sejam
obrigados a demitir servidores e a fechar unidades básicas de saúde, hospitais e
escolas, entre outros serviços públicos prioritários.
O objetivo desta proposição é reverter os prejuízos causados aos
municípios afetados, sem ferir a modicidade tarifária, princípio norteador da Lei
12.783/13.
Diante disso, propomos que o valor da produção da energia
proveniente de usina hidrelétrica instalada no Município, para fins de apuração da
participação do Município no ICMS, corresponda à quantidade de energia por ela
produzida, multiplicada pelo preço médio de aquisição de energia elétrica de fonte
hidráulica, para atendimento do mercado cativo das concessionárias de
distribuição, calculado anualmente pela ANEEL, de forma a reverter o cenário
ocasionado pela vigência da Lei 12.783/13.
Esse preço médio, que leva em consideração as receitas de todas as
geradoras, e não apenas daquelas afetadas pela Lei 12.837/13, representa mais
fidedignamente a contribuição econômica do Município gerador, que continua
produzindo a mesma energia que produzia antes da vigência da nova Lei. Afinal,
não faz sentido reduzir a participação de um Município na receita de ICMS apenas
porque a Lei impõe às usinas neles instaladas que pratiquem preços inferiores aos
praticados por usinas localizadas em outros Municípios.
Além disso, é importante salientar que a presente proposição não
implicará elevação de encargos aos consumidores nem criará ônus aos Estados ou
à União.
Pedimos o apoio dos nobres Parlamentares a esta proposição, cujo
propósito é evitar o colapso das finanças dos Municípios que abrigam usinas
hidrelétricas e resguardar o devido equilíbrio nas relações federativas.
Sala das Sessões,

Senador FERNANDO BEZERRA COELHO

Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos.
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Criação do Serviço Social Autônomo denominado
Agência Brasileira de Negócios (Invest-Brasil) e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Serviço
Social Autônomo com a finalidade de elaborar, planejar, coordenar, facilitar,
promover e monitorar a execução de política nacional de investimento.
§ 1o Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de
interesse coletivo e de utilidade pública, esse Serviço Social Autônomo
denomina-se Agência Brasileira de Negócios (Invest-Brasil).
§ 2o Compete à Invest-Brasil conduzir a Política Nacional de
Investimentos articulando-se com órgãos públicos e entidades de classe
privada para orientar e fomentar diretrizes estratégicas de atração e
internacionalização de empresas, com proposição de soluções sustentáveis
no ambiente operacional político, econômico, cientifico e tecnológico,
social, cultural, legal, ético moral, empresarial e ambiental.
§ 3o A Invest-Brasil fica responsável por qualificar o investidor e
instituições estrangeiras na atração de Investimento Estrangeiro Direto (IED)
e na internacionalização de empresas brasileira no Investimento Direto no
Exterior (IDE).
Art. 2o São órgãos de direção da Invest-Brasil:
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I - a Diretoria Executiva, composta por 3 (três) Diretores, sendo 1
(um) Presidente;
II - o Conselho Deliberativo, composto por 11 (onze) membros;
III – o Conselho de Governança, composto por 3 (três) membros;
IV - o Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros.
Art. 3o O Conselho Deliberativo será composto por 6 (seis)
representantes do Poder Executivo e 5 (cinco) de entidades privadas,
titulares e suplentes, escolhidos na forma estabelecida em regulamento, com
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido coletivamente 2/3 (dois
terços), sendo que individualmente cada membro só poderá ser reconduzido
1 (uma) única vez por igual período.
I – Os representantes do Poder Executivo serão do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
Ministério da Defesa;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Integração Nacional;

II – Os representantes das entidades privadas serão:
a)
b)
c)
d)
e)

Confederação Nacional da Indústria;
Confederação Nacional da Agricultura;
Confederação Nacional dos Transportes;
Confederação Nacional do Comércio
Confederação Nacional de Serviços

Art. 4o O Conselho de Governança será composto por 3 (três)
representantes escolhidos na forma estabelecida em regulamento, com
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos 1 (uma) única vez por igual
período, conforme a seguir, titulares e suplentes, um representante:
IIIIII-

do Movimento Brasil Competitivo (MBC);
da Academia;
do Poder Executivo.
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Art. 5o O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois)
representantes do Poder Executivo e 1 (um) da sociedade civil, titulares e
suplentes, escolhidos na forma estabelecida em regulamento, com mandato
de dois anos, podendo ser reconduzidos 1 (uma) única vez por igual período.
Art. 6o Fica autorizada a destituição de membros dos Conselhos
nas hipóteses definidas em regulamento.
Art. 7o Os membros da Diretoria Executiva da Invest-Brasil terão
de mandatos de 5 (cinco) anos, podendo ser por ele exonerados a qualquer
tempo de ofício por proposta do Conselho Deliberativo, aprovada por
maioria absoluta de seus membros.
§ 1º
O Presidente da Invest-Brasil será nomeado pela
Presidência da República a partir de lista tríplice indicada pelo Conselho
Deliberativo.
Os demais membros da Diretoria Executiva serão
§ 2o
indicados pelo Conselho Deliberativo, conforme regulamento.
Art. 8o As competências, atribuições e requisitos técnicosprofissionais mínimos do Conselho Deliberativo, do Conselho de
Governança, do Conselho Fiscal e dos membros da Diretoria Executiva
serão definidos no estatuto da entidade.
Art. 9o Até o dia 31 de março de cada exercício, o Poder
Executivo apreciará o relatório de gestão e emitirá parecer sobre o
cumprimento do contrato de gestão pela Invest-Brasil, ao qual compete,
ainda:
I - definir os termos do contrato de gestão, que estipulará as metas
e objetivos, os prazos e responsabilidades para sua execução e especificará
os critérios para avaliação da aplicação dos recursos a ela repassados; e
II - aprovar, anualmente, o orçamento-programa da Invest-Brasil
para a execução das atividades previstas no contrato de gestão.
Art. 10o São obrigações da Invest-Brasil:
I - apresentar, anualmente, ao Poder Executivo, até 31 de janeiro,
relatório circunstanciado sobre a execução do contrato de gestão no
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exercício anterior, com a prestação de contas dos recursos públicos nele
aplicados, a avaliação geral do contrato de gestão e as análises gerenciais
cabíveis;
II - remeter ao Tribunal de Contas da União, até 31 de março do
ano seguinte ao término do exercício financeiro, as contas da gestão anual
aprovadas pelo Conselho Deliberativo;
III - articular-se com os órgãos públicos e entidades privadas para
o cumprimento de suas finalidades; e
IV - disponibilizar informações técnicas, creditícias, entre outras,
que contribuam para o incremento dos investimentos nacionais e
transnacionais.
Art. 11. A Invest-Brasil firmará contrato de gestão com o Poder
Executivo para execução das finalidades previstas nesta Lei.
Art. 12. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e economicidade, prevendo-se, expressamente, a especificação
do programa de trabalho, a estipulação das metas a serem atingidas e os
respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa de critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de qualidade e produtividade.
§ 1o
O contrato de gestão assegurará à Diretoria Executiva da
Invest-Brasil a autonomia para a contratação e a administração de pessoal,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 2o
O processo de seleção para admissão de pessoal efetivo
da Invest-Brasil deverá ser precedido de edital e observará os princípios da
impessoalidade, moralidade e publicidade, com curso em escola
preparatória em processo simplificado.
§ 3o A Invest-Brasil poderá, ainda, exercer suas atividades com
pessoal cedido de órgãos e entidades da administração pública federal e dos
demais entes federados.
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§ 4o A Invest-Brasil poderá requisitar servidores dos entes
consorciados para nela terem exercício, não podendo exceder a vinte por
cento de seu quantitativo total de servidores.
§ 5o A Diretoria Executiva da Invest-Brasil decidirá sobre a
conveniência e oportunidade acerca do momento para a realização do
processo seletivo simplificado e da quantidade de pessoal a ser contratado
em cada exercício financeiro.
§ 6o A Diretoria Executiva da Invest-Brasil apreciará e aprovará a
proposta de contratação temporária a cada exercício, considerando os perfis
e quantitativos e sua adequação às suas necessidades e aos limites
orçamentários definidos para as despesas com pessoal temporário.
§ 7o A remuneração dos profissionais contratados para a InvestBrasil deverá observar os valores fixados na Administração para cargos com
atribuições semelhantes ou considerar valores de mercado, caso não haja
referência na administração pública.
§ 8o Os cargos comissionados de coordenadores, gerentes e
executivos e de assessoria especial são de livre nomeação e exoneração pela
Diretoria Executiva, até o limite fixado no orçamento anual da Invest-Brasil.
§ 9o O contrato de gestão estipulará limites e critérios para a
despesa com vantagens adicionais de qualquer natureza a serem percebidas
pelos empregados da Invest-Brasil a titulo de bônus ou prêmio por superação
de metas e expectivas.
§ 10o O contrato de gestão será alterado para incorporar
recomendações formuladas pela supervisão, pela fiscalização ou pelo
Conselho de Governança.
Art. 13. A Invest-Brasil, para a execução de suas finalidades,
poderá celebrar contratos, convênios, protocolos, termos de cooperação ou
outros tipos de avenças com entidades públicas ou privadas, visando o
desenvolvimento de atividades institucionais compatíveis com suas
finalidades para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão,
observados os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade.
Art. 14. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da
Invest-Brasil será fixada pelo Conselho Deliberativo em valores compatíveis
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com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de
graus equivalentes de formação profissional e de especialização, observado
o disposto nesta Lei.
Art. 15. O Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do
contrato de gestão e recomendará, a qualquer tempo, a adoção das medidas
que julgar necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que
identificar.
Art. 16. No prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do início das
atividades da Invest-Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
deverá providenciar as respectivas reformulações orçamentárias referentes à
transferência para a Invest-Brasil dos recursos oriundos da contribuição
social a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 8o da Lei no 8.029, de 1990, com
as alterações introduzidas nesta Lei.
Art. 17. Constituem receitas adicionais da Invest-Brasil:
I - os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de
dotações consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos adicionais,
transferências ou repasses;
II - os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos
celebrados com entidades, organismos e empresas;
III - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
forem destinados;
IV - os decorrentes de decisão judicial;
V - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade; e
VI - os rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de
capitais, quando autorizadas pelo Conselho Deliberativo.
VII - Patrocínio e venda de serviços na área de projetos, estudos e
pesquisas destinados a subsidiar o planejamento na alocação e integração de
investimentos no País e no exterior.
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Art. 18. A Invest-Brasil fará publicar no Diário Oficial da União e
noutras mídias de caráter nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da
sua criação, o manual de licitações e contratos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações.
Art. 19. O estatuto da Invest-Brasil será aprovado pelo Conselho
Deliberativo, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua instalação, observado o
disposto nesta Lei.
Art. 20. O patrimônio da Invest-Brasil, bem como os legados,
doações e heranças que lhe forem destinados, na hipótese de sua extinção,
serão imediatamente transferidos à União.
Art. 21. Fica autorizada a criação do Conselho Nacional de
Coordenação da Infraestrutura (CNCI), vinculado à Presidência da
República e presidido pelo Presidente da Invest-Brasil.
§ 1º O CNCI terá a atribuição de propor políticas nacionais e
medidas específicas destinadas a promover o desenvolvimento da
infraestrutura do País.
§ 2º O CNCI será composto por representantes do Poder
Executivo e da sociedade civil, na forma do regulamento.
§ 3º Os membros do CNCI não perceberão remuneração pelo
desempenho das funções de conselheiros, considerando-se como serviços
públicos relevantes.
Art. 22. O art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração
Pública Federal, o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa (Sebrae), mediante a transformação do Centro Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae) em serviço social autônomo.
§ 1° Os Programas de Apoio às Empresas de Pequeno Porte que forem
custeados com recursos da União passam a ser coordenados e
supervisionados pela Secretaria Nacional de Economia, Fazenda e
Planejamento.
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§ 2° Os Programas a que se refere o parágrafo anterior serão executados,
nos termos da legislação em vigor, pelo Sistema Sebrae/Ceags, por meio
da celebração de convênios e contratos, até que se conclua o processo de
autonomização do Sebrae.
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas
empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é
instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às
entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro
de 1986, de:
a) um décimo por cento no exercício de 1991;
b) dois décimos por cento em 1992; e
c) três décimos por cento a partir de 1993.
§ 4o O adicional de contribuição a que se refere o § 3o deste artigo será
arrecadado e repassado mensalmente pelo órgão ou entidade da
Administração Pública Federal ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social Autônomo Agência de
Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), ao Serviço Social
Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e ao
Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Infraestrutura (ABN), nas
seguintes proporções:
I - 80% (oitenta por cento) ao Sebrae;
II - 12% (doze por cento) à Apex-Brasil;
III - 2% (dois inteiros por cento) à ABDI;
IV - 6% (seis por cento) à Invest-Brasil
§ 5o Os recursos a serem destinados à ABDI, nos termos do § 4o , correrão
exclusivamente à conta do acréscimo de receita líquida originado da
redução da remuneração do Instituto Nacional do Seguro Social,
determinada pelo § 2o do art. 94 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
vedada a redução das participações destinadas ao Sebrae e à Apex-Brasil
na distribuição da receita líquida dos recursos do adicional de contribuição
de que trata o § 3o deste artigo." (NR)

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Apesar do crescimento dos últimos anos, o Brasil ainda possui
baixa inserção em cadeias logísticas de valor mais elevado no mercado
internacional, pois ainda é o 22º na participação do comércio mundial, com
apenas 1,5% da fatia global, enquanto a China tem 11%, EUA com 8% e
Alemanha com 7,7%. Apesar do esforço em se internacionalizar, empresas
brasileiras enfrentam elevados custos logísticos e tributários, o que dificulta
sua competitividade.
O mercado interno se encontra próximo à estagnação, havendo
necessidade de busca de novos mercados para as empresas brasileiras,
demandando arranjos mais complexos, ante o nível de competitividade
internacional.
No atual cenário econômico, novas desonerações fiscais
pleiteadas pela indústria são imperativas visto que as empresas nacionais
sofrem forte influência de produtos asiáticos, geralmente em zonas de livre
comércio ou zonas econômicas especiais que concedem diversos benefícios
fiscais e vantagens para as empresas de todo o mundo. No Brasil as zonas de
processamento de exportação (ZPE) ainda são incipientes, ante o baixo
número de empresas focadas no mercado externo.
O processo de inovação poderia ser acelerado caso empresas do
país conseguissem inserir adequadamente em mercados internacionais
utilizando padrões tecnológicos existentes naqueles países, estimulando
parcerias e à cooperação internacional, com ganhos mútuos de mercado.
De acordo com a OCDE e a OMC, o Brasil é uma das
economias com menor valor adicionado estrangeiro nas suas exportações, da
ordem de 10%. Isso diz que a economia brasileira é fechada, pelo que se
deduz que é forte na produção doméstica de matérias primas e bens
intermediários, ou produz relativamente poucos bens que demandam
componentes vindos do exterior ou porque se é uma economia protegida.
Uma possível estratégia para a reindustrialização do país seria o
foco em mercados internacionais, por meio de estímulo à atração de
empresas estrangeiras para as atuais e novas zonas de processamento de
exportação. Nesse contexto a política de comércio exterior poderia ser
combinada à política industrial do país, havendo a prospecção de novos
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mercados no exterior a serem atendidos por meio de empresas nacionais e
estrangeiras a serem instaladas no Brasil, com mais competitividade ante as
vantagens fiscais preexistentes.
Outra estratégia é uma maior integração de cadeias produtivas
nacionais às cadeias internacionais de suprimentos, propiciada por um
desenvolvimento qualitativo devido a incentivos às empresas transnacionais,
sejam de origem brasileira ou estrangeira, mirando o mercado interno e
latino-americano.
A Agência Brasileira de Negócios passará a mapear mercados
de interesse de empresas brasileiras no exterior para o desenvolvimento de
novos arranjos produtivos, visando novos mercados, para gerar maior
lucratividade, permitindo, assim uma melhor inserção nas chamadas cadeias
globais de valor.
A Agência Brasileira de Negócios ampliará a recepção de
investimentos internacionais focados no mercado doméstico, para num
segundo momento se voltar para os mercados externos em novos projetos
exportadores.
No que se refere ao orçamento para custeio das atividades da
Agência Brasileira de Negócios, observa-se que o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estimou em R$ 4,13
bilhões as receitas correntes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) para o exercício de 2014. A proposta
orçamentária representa uma alta na comparação com os recursos obtidos
pela instituição em 2013, contudo a previsão de receitas para o Sebrae nesse
ano foi de R$ 3,52 bilhões, mas sobraram 16,9% . Em 2014 sobraram
23,3%. Nesse sentido, não haverá prejuízo para o Sebrae a destinação de 6%
do total para viabilizar a Agência Brasileira de Negócios.
Este é o motivo deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última a decisão terminativa)
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REQUERIMENTO Nº 905, DE 2015

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, à Senhora Ministra
de Estado do Meio Ambiente todos os documentos relativos à criação do
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, criado pelo Decreto sem
número de 22 de agosto de 2002, além de esclarecimentos sobre as
seguintes indagações:
1- Na criação do Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque (PNMT) foram respeitadas todas as
exigências legais e regulamentares, em especial as do
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002?
2- Quais foram os critérios utilizados pelo Poder Executivo
para definir os limites do Parque?
3- Foram realizadas consultas públicas prévias com a
população afetada para a criação do Parque? Quando e
onde ocorreram? Em caso afirmativo, foram indicadas, de
modo claro e em linguagem acessível, as implicações para
a população residente no interior e no entorno da unidade
proposta?
4- À época da criação do Parque, foram previstas
contrapartidas da União em relação aos Estados e
Municípios para melhoria de serviços públicos e para o
desenvolvimento econômico e social da população afetada?
Quais contrapartidas foram concretizadas?
5- Foram desapropriadas todas as áreas particulares situadas
nos limites do Parque? Em caso negativo, indicar quantas
propriedades particulares pendentes de desapropriação e a
estimativa da dimensão em hectares.
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6- No âmbito do Plano de Manejo do PNMT, estão previstas
metas para os Programas de Manejo de Proteção e Manejo
do Meio Ambiente; de Articulação Institucional e
Comunitária; de Educação Ambiental; de Visitação; de
Pesquisa e Monitoramento Ambiental; de Administração; e
de Consolidação Territorial. Na implementação desses
Programas, quais das metas foram cumpridas no prazo e
quais estão pendentes de cumprimento? Caso haja relatório
que efetue esse cotejo, solicitamos que seja encaminhado a
esta Casa.
JUSTIFICAÇÃO
O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é uma
unidade de conservação do tipo proteção integral, que tem como objetivo
básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico,
nos termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2.000.
Segundo essa Lei, a criação de unidade de conservação deve
ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam
identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a
unidade, conforme se dispuser em regulamento (art. 22, § 2º). O Decreto nº
4.340, de 22 de agosto de 2002, regulamenta a Lei e acrescenta que o órgão
executor competente deve indicar, de modo claro e em linguagem
acessível, as implicações para a população residente no interior e no
entorno da unidade proposta (art. 5º, § 2º).
Pretende-se, por meio deste Requerimento, obter informações acerca do
cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a criação do
Parque, bem como avaliar o histórico de utilização dessa unidade para
atividades de pesquisa, de educação e interpretação ambiental, de recreação
e de turismo ecológico.
Sala das Sessões, 05 de agosto de 2015.

Senador DAVI ALCOLUMBRE
DEMOCRATAS/AP

(À Mesa, para decisão.)
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Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, a, 216, I, e 217 do Regimento Interno do Senado Federal,
solicitamos seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie, no prazo
previsto pela Carta Política de 1988, as informações abaixo, requeridas do
Banco do Brasil S.A.
a) Quais os critérios usados para a concessão de patrocínio pelo Banco
do Brasil S.A.?
b) Qual a projeção de desembolso com patrocínios para o período
2015-2018?
c) Quem/quais foram os beneficiados no período de 2010-2015?
(Eventos, instituições, associações, federações, confederações, entre
outros)
d) Quais foram os valores autorizados pelo governo federal para a
instituição financeira gastar, anualmente, com patrocínios? - Qual foi
o montante total da instituição financeira com patrocínios entre 2010
a 2015? (Favor discriminá-los ano a ano – por Estado e, dentro
deste, por município)
e) Do total disponibilizado pela instituição, qual o montante destinado
para o Estado do Amapá? Quais foram os eventos contemplados?
Quais foram os valores destinados para cada evento no período
compreendido entre 2010 e 2015?
Com amparo Constitucional, estas são as indagações que esperamos
ver respondidas, detalhadas ano a ano, no período compreendido entre 2010 –
2015.

Sala das Sessões, 05 de agosto de 2015.

Senador Randolfe Rodrigues
PSOL/AP

(À Mesa, para decisão)

Senador Davi Alcolumbre
DEMOCRATAS/AP

-1-
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MATÉRIAS RECEBIDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 96, DE 2015
(Nº 435/2003, na Casa de origem)

Acrescenta os §§ 6º, 7º e 8º ao art. 54 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, relativos aos contratos de adesão.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e 8º:
“Art. 54. ............................................................................................
..............................................................................................................
§ 6º Quando o contrato for transcrito no Registro de Títulos e
Documentos e constar de edital e de meio público de divulgação,
bastará ao fornecedor entregar ao consumidor uma cópia da
íntegra do respectivo contrato registrado e um extrato detalhado,
que conterá todas as informações exigidas pelo art. 52 desta Lei,
cabendo a este último assinar o respectivo termo de adesão com a
finalidade de celebrar-se o pacto.
§ 7º É permitida a exigência de emissão ou aceite de título de
crédito pelo consumidor em garantia da dívida por ele assumida,
porém a cobrança e a execução restringir-se-ão ao valor
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efetivamente não pago e proporcional ao tempo de utilização ou
de disponibilidade do serviço ou bem adquirido, com os
acréscimos permitidos por lei.
§ 8º Em caso de desistência do consumidor, antes da
utilização do bem ou do início da efetiva prestação do serviço, o
fornecedor não poderá reter, a título de arras, arrependimento ou
indenização de despesas, um valor superior a 20% (vinte por
cento) do que já houver recebido, observado o disposto nos arts.
417 a 420 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”
(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO ORIGINAL
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codteor=118513&filename=PL+435/2003

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E À
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE)
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 2015
(Nº 4.692/2012, NA CASA DE ORIGEM)
Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de designer de
interiores e ambientes e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, em todo o território nacional, a profissão de
designer de interiores e ambientes, observados os preceitos desta Lei.
Art. 2º O exercício da profissão de designer de interiores e ambientes,
em todo o território nacional, é assegurado aos portadores de diploma de curso
superior expedido por instituição de ensino superior oficialmente reconhecida
em:
I – Design de Interiores;
II – Composição de Interior;
III – Design de Ambientes na especificidade de interiores;
IV – Arquitetura e Urbanismo.
Art. 3º Compete ao designer de interiores:
I – estudar, planejar e projetar ambientes internos existentes ou pré-
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configurados conforme os objetivos e necessidades do cliente e/ou usuário,
planejando e projetando o uso e ocupação dos espaços de modo a otimizar o
conforto, a estética, a saúde e a segurança de acordo com as normas técnicas de
acessibilidade, de ergonomia e de conforto luminoso, térmico e acústico
devidamente homologadas pelos órgãos competentes;
II – elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamento de
elementos não estruturais de espaços ou ambientes internos e ambientes
externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de
interiores;
III – planejar ambientes internos, permanentes ou não, inclusive
especificando equipamento mobiliário, acessórios e materiais, providenciando
orçamentos e instruções de instalação, respeitados os projetos elaborados e o
direito autoral dos responsáveis técnicos habilitados;
IV – compatibilizar os seus projetos às exigências legais e
regulamentares quanto à segurança contra incêndios, à saúde e ao meio
ambiente;
V – selecionar e especificar cores, revestimentos e acabamentos;
VI – criar, desenhar e detalhar móveis e outros elementos de decoração
e/ou ambientação;
VII – assessorar nas compras e contratação de pessoal, podendo
responsabilizar-se diretamente por tais funções, inclusive no gerenciamento das
obras afetas ao projeto de interiores, fiscalização de cronogramas e fluxos de
caixa, mediante prévio ajuste com o usuário dos serviços, assegurado a este o
pleno direito à prestação de contas e a intervir para garantir a sua vontade;
VIII – propor interferências em espaços existentes ou préconfigurados, internos e externos contíguos aos interiores, desde que na
especificidade do projeto de interiores, mediante aprovação e execução por
profissional habilitado na forma da lei;
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IX – prestar consultoria técnica em Design de Interiores;
X – desempenhar cargos e funções em entidades públicas e privadas
relacionadas ao Design de Interiores;
XI – exercer o ensino e desenvolver pesquisas, experimentações e
ensaios relativamente ao Design de Interiores;
XII – observar e estudar permanentemente o comportamento humano
quanto ao uso dos espaços internos e preservar os aspectos sociais, culturais,
estéticos e artísticos.
§ 1º Atividades que visem a alterações nos elementos estruturais
devem ser aprovadas e executadas pelos profissionais capacitados e autorizados
na forma da lei.
§ 2º Designer de interiores é o profissional que planeja e projeta
espaços internos, visando ao conforto, à estética, à saúde e à segurança dos
usuários, respeitadas as atribuições privativas de outras profissões
regulamentadas em lei.
Art. 4º O designer de interiores, no exercício das suas atividades e
atribuições, deve zelar principalmente:
I – pela conduta ética;
II – pela transparência para com seu contratante, prestando-lhe contas
e atendendo-o quanto às suas necessidades;
III – pela sustentabilidade;
IV – pela responsabilidade social;
V – pela segurança dos usuários, evitando a exposição destes a riscos e
potenciais danos.
Art. 5º Os projetos dos designers de interiores são considerados obras
intelectuais, garantidos os direitos autorais destes e de outros profissionais
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habilitados para a elaboração de projetos.
Art. 6º Fica assegurado por esta Lei, no âmbito de todo o território
nacional, o exercício da profissão de técnico em design de interiores:
I – ao titular de diploma ou certificado de curso de técnico em design
de interiores oficialmente reconhecido;
II – ao portador de diploma de habilitação específica, expedido por
instituição de ensino estrangeira, revalidado na forma da legislação pertinente
em vigor.
Art. 7º As atividades de técnico em design de interiores serão definidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no prazo de cento e vinte dias, após a
data da publicação desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra;jsessionid=68845C754AE2D92D05F035597D18B
A50.proposicoesWeb2?codteor=1037507&filename=PL+4692/2012

(À COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS)
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 2015
(Nº 5.240/2013, NA CASA DE ORIGEM)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.906, de
4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta art. 7º–A à Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
, de forma a garantir ao advogado férias anuais.
Art. 2º A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 7º-A:
“Art. 7º-A. É direito do advogado o gozo de trinta dias de
férias anuais.
§ 1º A comunicação das férias deve ser efetuada à Ordem dos
Advogados do Brasil, com antecedência mínima de trinta dias do
seu início.
§ 2º As formalidades da comunicação serão regulamentadas
em provimento do Conselho Federal da OAB.
§ 3º O advogado que seja o único representante da parte com
procuração nos autos em processo judicial terá os prazos que
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corram contra si suspensos pelo período de ausência, mediante
juntada do recibo da comunicação feita à OAB.
§ 4º O mesmo processo não poderá, dentro do período de um
ano, ser suspenso por mais de uma vez, ainda que o advogado o
substabeleça sem reserva de poderes.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1069796&filename=PL+5240/2013

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA)
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2015
(Nº 6.244/2013, NA CASA DE ORIGEM)
(DE INICIATIVA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA)
Cria cargos de provimento efetivo no âmbito
administração pública federal; altera as Leis
10.871, de 20 de maio de 2004, 11.171, de 2
setembro de 2005, e 11.907, de 2 de f e v e r e i r o
2009; e dá outras providências.

da
nºs
de
de

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, os seguintes cargos de provimento efetivo:
I – cento e vinte e sete cargos de Especialista em Regulação de Saúde
Suplementar, integrantes da Carreira de Regulação e Fiscalização de Saúde
Suplementar, prevista no inciso VI do caput do art. 1º da Lei nº 10.871, de 20 de
maio de 2004; e
II – oitenta e sete cargos de Analista Administrativo, integrantes da
Carreira de Regulação e Fiscalização de Saúde Suplementar, prevista no inciso
XVII do caput do art. 1º da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004.
Art. 2º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, os seguintes cargos de provimento efetivo:
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I – cento e trinta cargos de Especialista em Regulação e Vigilância
Sanitária, integrantes da Carreira de Regulação e Fiscalização de Locais, Produtos
e Serviços sob Vigilância Sanitária, prevista no inciso IX do caput do art. 1º da Lei
nº 10.871, de 20 de maio de 2004;
II – trinta cargos de Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária,
integrantes da Carreira de Suporte à Regulação e Fiscalização de Locais, Produtos
e Serviços sob Vigilância Sanitária, prevista no inciso XVI do caput do art. 1º da
Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; e
III – vinte cargos de Analista Administrativo, integrantes da Carreira de
Regulação e Fiscalização de Locais, Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária,
prevista no inciso XVII do caput do art. 1º da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004.
Art. 3º O Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, passa a
vigorar com as alterações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 4º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Fundação Oswaldo Cruz
– FIOCRUZ, os seguintes cargos de provimento efetivo, integrantes do Plano de
Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública,
estruturado pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006:
I – trezentos cargos de Pesquisador em Saúde Pública, da Carreira de
Pesquisa em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública;
II – quatrocentos e cinquenta cargos de Tecnologista em Saúde Pública,
da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciência, Tecnologia, Produção e
Inovação em Saúde Pública;
III – duzentos e cinquenta cargos de Técnico em Saúde Pública, da
Carreira de Suporte Técnico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em
Saúde Pública;
IV – cento e cinquenta cargos de Analista de Gestão em Saúde, da
Carreira de Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde
Pública; e
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V – cinquenta cargos isolados de Especialista em Ciência, Tecnologia,
Produção e Inovação em Saúde Pública.
Art. 5º Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para
redistribuição às Instituições Federais de Ensino Superior - IFES com vistas à
implementação de programa de ensino médico, os seguintes cargos de
provimento efetivo:
I – cinco mil trezentos e vinte cargos de Professor do Magistério
Superior, integrantes da Carreira de Magistério Superior de que trata a Lei nº
12.772, de 28 de dezembro de 2012; e
II – dois mil e oito cargos técnico-administrativos integrantes do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, estruturado pela
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, discriminados no Anexo II desta Lei.

Parágrafo único. A autorização para o provimento dos cargos referidos
no caput, para cada Instituição Federal de Ensino Superior, será escalonada pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o cumprimento
das metas pactuadas entre o Ministério da Educação e as Ifes, sem prejuízo do
disposto no art. 14.
Art. 6º Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para
redistribuição às Instituições Federais de Ensino Superior, mil novecentos e
setenta e sete cargos técnico-administrativos integrantes do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, estruturado pela Lei nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, discriminados no Anexo III desta Lei.
Art. 7º Ficam extintos mil novecentos e setenta e sete cargos técnicoadministrativos vagos integrantes do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, estruturado pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de
2005, discriminados no Anexo IV desta Lei.
Art. 8º Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Departamento de
Polícia Federal, os seguintes cargos de provimento efetivo, integrantes do Plano
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Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal, estruturado pela Lei nº
10.682, de 28 de maio de 2003:
I – quarenta e quatro cargos de Engenheiro;
II – cinco cargos de Arquiteto; e
III – trinta e seis cargos de Psicólogo.
Art. 9º Ficam extintos oitenta e cinco cargos vagos do Plano Especial
de Cargos do Departamento de Polícia Federal, estruturado pela Lei nº 10.682, de
28 de maio de 2003, discriminados no Anexo V desta Lei.
Art. 10. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal, os seguintes cargos de provimento efetivo,
integrantes do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, estruturado pela Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005:
I – dezenove cargos de Administrador;
II – dezessete cargos de Engenheiro;
III – cinco cargos de Estatístico; e
IV – três cargos de Técnico de Comunicação Social.
Art. 11. Ficam extintos cinquenta cargos vagos do Plano Especial de
Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, estruturado pela Lei nº
11.095, de 13 de janeiro de 2005, discriminados no Anexo VI desta Lei.
Art. 12. O caput do art. 4º da Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Os cargos de níveis superior e intermediário do
Quadro de Pessoal do DNIT referidos no art. 3º que vierem a vagar
serão transformados nos cargos referidos nos incisos I a IV do
caput do art. 1º, observados os níveis de escolaridade
correspondentes, sem aumento de despesa, nos termos de ato do
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Poder Executivo.
...................................................................................................” (NR)
Art. 13. O art. 287 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 287. ..........................................................................................
§ 1º O quantitativo máximo de servidores que poderão
perceber a GSISP será de mil duzentos e cinquenta, respeitadas as
condições estabelecidas no caput deste artigo, independentemente
do número de servidores em exercício no órgão central e nos
órgãos setoriais, seccionais e correlatos do SISP, sendo:
I – novecentos e cinquenta titulares de cargos de nível
superior; e
...................................................................................................” (NR)
Art. 14. O provimento dos cargos criados por esta Lei será realizado de
forma gradual, condicionado a expressa autorização em anexo próprio da lei
orçamentária anual, com dotação suficiente, nos termos do § 1º do art. 169 da
Constituição Federal.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I

(Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004)
AUTARQUIA
ESPECIAL

ANATEL

ANCINE

ANEEL

ANP

CARGO

QUANTIDADE

Especialista em Regulação de
Serviços Públicos de
Telecomunicações

720

Técnico em Regulação de Serviços
Públicos de Telecomunicações

485

Analista Administrativo

250

Técnico Administrativo

235

Especialista em Regulação da
Atividade Cinematográfica e
Audiovisual

150

Técnico em Regulação da Atividade
Cinematográfica e Audiovisual

64

Analista Administrativo

70

Técnico Administrativo

76

Especialista em Regulação de
Serviços Públicos de Energia

365

Analista Administrativo

200

Técnico Administrativo

200

Especialista em Regulação de
Petróleo e Derivados, Álcool
Combustível e Gás Natural

435

Especialista em Geologia e

50
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Geofísica do Petróleo e Gás
Natural

ANS

ANTAQ

ANTT

Técnico em Regulação de Petróleo
e Derivados, Álcool Combustível e
Gás Natural

50

Analista Administrativo

165

Técnico Administrativo

80

Especialista em Regulação de
Saúde Suplementar

467

Técnico em Regulação de Saúde
Suplementar

94

Analista Administrativo

187

Técnico Administrativo

169

Especialista em Regulação de
Serviços de Transportes
Aquaviários

220

Técnico em Regulação de Serviços
de Transportes Aquaviários

130

Analista Administrativo

70

Técnico Administrativo

50

Especialista em Regulação de
Serviços de Transportes
Terrestres

590

Técnico em Regulação de Serviços
de Transportes Terrestres

860

Analista Administrativo

105
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Técnico Administrativo

150

Especialista em Regulação e
Vigilância Sanitária

940

Técnico em Regulação e Vigilância
Sanitária

130

Analista Administrativo

195

Técnico Administrativo

150

Técnico Administrativo

45

Especialista em Regulação de
Aviação Civil

922

Técnico em Regulação de Aviação
Civil

394

Analista Administrativo

307

Técnico Administrativo

132
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ANEXO II

Cargos criados na forma do inciso II do caput do art. 5º
desta Lei, integrantes do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação
NÍVEL DE
QUANTIDADE
CLASSIFICAÇÃO

CARGO
Assistente em Administração

D

400

Técnico de Laboratório/área

D

510

Técnico de Tecnologia da Informação

D

70

Técnico em Audiovisual

D

70

Técnico em Química

D

20

Técnico em Radiologia

D

36

Técnico em Anatomia e Necropsia

D

100

Analista de Tecnologia da Informação

E

82

Assistente Social

E

60

Biomédico

E

50

Biólogo

E

50

Farmacêutico

E

50

Físico

E

50

Psicólogo/área

E

120

Químico

E

50

Secretário Executivo

E

220

Terapeuta Ocupacional

E

70

TOTAL

2.008
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ANEXO III

Cargos criados na forma do art. 6º desta Lei, integrantes do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação

NÍVEL DE
CLASSIFICAÇÃO

QUANTIDADE

C

38

Auxiliar de Biblioteca

C

100

Auxiliar em Administração

C

1.060

Técnico em Anatomia e Necropsia

D

50

Técnico em Audiovisual

D

40

Técnico em Nutrição e Dietética

D

20

Biólogo

E

100

Engenheiro/área

E

50

Físico

E

60

Odontólogo*

E

19

Psicólogo/área

E

120

Químico

E

90

Secretário Executivo

E

200

Tradutor Intérprete

E

30

CARGO
Assistente de Laboratório

TOTAL

1.977

*Cargo de que trata o art. 16 do Decreto-Lei nº 1.445, de 13
de fevereiro de 1976
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ANEXO IV

Cargos integrantes do Plano de Carreira

dos

Cargos

Técnico-Administrativos em Educação, extintos na
forma do art. 7º desta Lei

NÍVEL DE
QUANTIDADE
CLASSIFICAÇÃO

CARGO
Auxiliar de Enfermagem

C

830

Auxiliar de Saúde

C

130

Contramestre/Ofício

C

200

Datilógrafo de Textos Gráficos

C

5

Fotogravador

C

9

Linotipista

C

18

Operador de Máquina de Fotocompositora

C

6

Técnico em Contabilidade

D

20

Técnico em Móveis e Esquadrias

D

90

Administrador

E

15

Economista

E

190

Enfermeiro/área

E

60

Médico/área

E

330

Odontólogo

E

4

Sociólogo

E

20

Técnico em Assuntos Educacionais

E

50

TOTAL

1.977

71

72

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

ANEXO V

Cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do

Departamento de Polícia Federal, extintos na forma do art. 9º
desta Lei
NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

QUANTIDADE

NS

12

Arquivista

NS

5

Assistente Social

NS

3

Bibliotecário

NS

1

Contador

NS

3

Economista

NS

3

Enfermeiro

NS

1

Estatístico

NS

4

Farmacêutico

NS

1

Odontólogo

NS

7

Técnico em Assuntos Educacionais

NS

9

Técnico em Comunicação Social

NS

3

Médico

NS

33

CARGO
Administrador

TOTAL

85

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

ANEXO VI

Cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, extintos
na forma do art. 11 desta Lei
NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

QUANTIDADE

NI

1

Artífice de Eletricidade e
Comunicações

NI

4

Assistente Administrativo

NI

1

Auxiliar de Enfermagem

NI

5

Datilógrafo

NI

12

Desenhista

NI

1

Enfermeiro

NS

1

Especialista Nível Médio

NI

2

Médico

NS

16

Operador de Computação

NI

1

Técnico de Contabilidade

NI

2

Técnico Nível Médio

NI

4

CARGO
Agente de Telecomunicação e
Eletricidade

TOTAL

50
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PROJETO ORIGINAL
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra;jsessionid=3ADF2F1447B89B31AFCAF436C1B1021A.pro
posicoesWeb2?codteor=1123835&filename=PL+6244/2013

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1123890&filename=MSC+362/2013+%3D%3E+PL+6244/2013

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA)
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 100, DE 2015
(Nº 7.902/2014, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de cargos
provimento efetivo e de cargos
comissão no Quadro de Pessoal
Tribunal Superior do Trabalho e
outras providências.

de
em
do
dá

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1º

Ficam

criados

no

Quadro

Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho:

de

Pessoal

da

I – duzentos e setenta cargos de provimento efetivo

de Analista Judiciário, Área Judiciária; e
II

–

cinquenta

e

quatro

Assessor de Ministro, nível CJ-3.
Art.

2º

São

extintos

I

cinquenta

cargos

cargos

comissão

de

no

Quadro

de

Pessoal

da

de

provimento

efetivo

de

Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho:
-

em

Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Apoio
de Serviços Diversos;

II - sete cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário,
Gráficas;

Área

Administrativa,

Especialidade

Artes

III - um cargo de provimento efetivo de Técnico

Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Carpintaria e
Marcenaria;

IV - treze cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário,
Cozinha;

Área

Administrativa,

Especialidade

Copa

e

75
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V - seis cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Estrutura de
Obras e Metalurgia;

VI - três cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Mecânica de
Ar-Condicionado;

VII - três cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Mecânica de
Veículos;

VIII - três cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário,

Área

Administrativa,

Especialidade

Telecomunicações e Eletricidade;

IX - oito cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Telefonia;

X - treze cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário,

Área

Enfermagem;

Apoio

Especializado,

Especialidade

XI - dez cargos de provimento efetivo de Técnico

Judiciário,

Taquigrafia; e

Área

Apoio

Especializado,

Especialidade

XII - dois cargos de provimento efetivo de Auxiliar

Judiciário,

Área

Serviços Diversos.

Parágrafo

Administrativa,
único.

A

Especialidade

extinção

de

Apoio

cargos

neste artigo ocorrerá na medida em que eles vagarem.

de

prevista

Art. 3º O Tribunal Superior do Trabalho, na esfera

da sua competência, adotará as providências necessárias à

execução desta Lei, inclusive quanto à distribuição e ao
estabelecimento

de

cronograma

de

implantação

dos

cargos
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e

dos

cargos

em

disponibilidade orçamentária.
Art.

execução

4º

desta

Os

Lei

comissão

recursos
correrão
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criados,

financeiros
à

conta

observada

decorrentes
das

a
da

dotações

orçamentárias consignadas ao Tribunal Superior do Trabalho no
orçamento geral da União.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS http://
www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?
codteor=1274802&filename=PL+7902/2014

OFÍCIO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1274811&filename=Tramitacao-PL+7902/2014

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA)
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SENADO FEDERAL
EMENDA DA CÂMARA Nº 4, DE 2015, AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 12, DE 2000
(Nº 3.984/2000, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº
9.608, de 18 de fevereiro de 1998,
que
dispõe
sobre o serviço
voluntário e dá outras providências.

EMENDA
fevereiro

Dê-se ao caput do art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de
de

1998,

seguinte redação:
para

fins

constante

do

art.

1º

do

projeto,

a

“Art. 1º Considera-se serviço voluntário
desta

Lei

a

atividade

não

remunerada

prestada por pessoa física a entidade pública de
qualquer natureza, ou a instituição privada de fins
não

lucrativos,

que

tenha

objetivos

cívicos,

culturais, educacionais, científicos, recreativos,
de assistência à pessoa.

..............................................”(NR)
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PROJETO ORIGINAL APROVADO PELO
SENADO FEDERAL
E ENCAMINHADO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS

(À COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS)
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As matérias vão às comissões competentes.
AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 885/2015, na origem, encaminhando cópia de Despacho, proferido nos autos do TC 026.642/20140, em resposta ao Requerimento nº 749, de 2014, da Comissão de Assuntos Sociais.
À CAS.
COMUNICAÇÕES

Façaa-se as subsiiiuições soiiciiads.
Em 4L 107 . 0ia R5

Câmara dos Deputados
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

-

OF n° 49I/GAB-LidPT
Brasília - DF, 10 de agosto de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
RENAN CALEIROS

Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os deputados AFONSO FLORENCE- PT/BA e a deputada ER1KA
KOI AY — PTIDF em substituição aos deputados SAGUAS MORAES - PT/MT e
SIBA MACHADO - PT/AC, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida
Provisória n° 681, que "altera a Lei n° 10.820, de 17 de dezembro de 2003, a Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei n° 5.112, de 11 de dezembro de 1990, para
dispor sobre desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito."

Atenciosamente,

Dep. Sibá Machado - PT/AC

Líder da Bancada
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Faç2m-se as sbsiiieirães sofieiiadas.

. ^

Câmara dos Deputados
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF n' 492/GAB-L1dPT
Brasília - DF, 05 de agosto de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
RENAN CALIHIEJIROS

Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os deputados AFONSO FLORENCE- PT/BA e ASSIS CARVALHO PT/PI em substituição aos deputados SÁGUAS MORAES - PT/MT e SIBÁ
MACHADO - PT/AC, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n°
682, que "altera a Lei no 12.712, de 30 de agosto de 2012, para estabelecer que a
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF ficará
encarregada da gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR até a
completa liquidação das obrigações deste Fundo.

Atenciosamente,

Dep. Sibá mãehad o - PT/ AC
Líder da.^Bancada
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Câmara dos Deputados
p^ Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Lideranca

OF n° 493IGAB-LidPT

Brasília - DF, 11 de agosto de 2015.

A Sua Excelência. o Senhor
RENAN CALIMIROS
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os deputados AFONSO FLORENCE — PTIBA e ENIO VERRI — PT/ PR
em substituição aos deputados SÁGUAS MORAES - PT/MT e SIBA MACHADO PT/AC e como membros suplentes os deputados ASSIS CARVALHO-PT IPI e
GABRIEL GUINIARAES- PT/MG em substituição aos deputados AFONSO
FLORENCE - PT/BA e ALESSANDRO MOLON - PT/RJ, na Comissão Mista
destinada a analisar a Medida Provisória n° 6S3, que "institui o Fundo de
Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxilio à Convergência das
Alíquotas do imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, com a finalidade de facilitar o comércio interestadual e estimular o
investimento produtivo e o desenvolvimento regional.

Atenciosamente,

Dep. Sibá Machado - PTIAC
Líder da Bancada

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

83

Façam-se as substituições soiciiadas.
`
tEM 1?
1204'5

n

^^ I

(amara dos Deputados
^ Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF n° 494/GAB-LidPT
Brasília - DF, 11 de agosto de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
RENAN CÃLHE.LmOS
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os deputados AFONSO FLORENCE- PTIBA e SÁGTJAS MORAES P T/MT em substituição aos deputados SÁGUAS MORAES - PT/MT e SIBÁ
MACHADO - PT/AC, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n°
684, que "altera a Lei no 11019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime
jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos
financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público;
define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis
nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999."

Atenciosamente,

Dep. Sibá Machado - PT/AC
Líder da Bancada
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Câmara dos Deputados

Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Partido dos

0F n° 495/GAB-LidPT
Brasília - DF, 11 de agosto de 2015.

A Sua Excelência o senhor
RENAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros
titulares os deputados GM3RTEL GUIMARÃES- PTIMG e PAULO PIMENTA PT/RS em substituição aos deputados SÁGUAS MORAES - PT/MT e SIBÁ
MACHADO - PT/AC, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n°
685, que "institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT, cria a
obrigação de informar ã. administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que
indica. "

Atenciosamente,

lep. Sibá ÍM achado - PTIAC
Líder da Bancada
M
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Em 1^

^^ %

Ofício n° 308-L-Democratas/15

Brasília, 11 de'' g s ode 2015.

Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHEI OS
Presidente do Congresso Nacional
NESTA

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA para integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 685, de 21 de julho de 2015, que
"Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELUT, cria a
obrigação de informar à administração, tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo
e autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das
taxas que indica", em minha substituição.

''
Deputado

a

Líder o Democratas

t
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO P.^PTIDO SOCIAL DEMOCFÀTICO - PSD

Of. n. 450/15/PSD
Brasília, 05 de agosto de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Assunto: Substituição de parlamentar do P5 0 para compor comissão mista

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do
Deputado Rogério Rosso (PSD-DF) pelo Deputado Walter lhoshi (PSD-SP) para
compor a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória
n°684 de 2015, na condição de TITULAR.
Atenciosamente,

ff
r

Deputado Rogério Rosso líder do PSD
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OF. GLPMDB n°203/2015

Brasília, "ï 1 - o
d e agosto de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENA N CA LHEIROS
Presidente do Congresso Nacional
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Bloco da Maioria (PMDB/PSD) para a
composição da Comissão Mista criada com a finalidade de analisar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória n° 680, de 2015, que institui o Programa de Proteção ao
Emprego e dá outras providências, em substituição aos anteriormente indicados.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e
consideração.

Titulares

Suplentes

Senador Valdir Raupp

Vago

Senadora Sandra Braga

Vago

Senador Dário Berger

Vago

Senador Hélio José

Senador Sérgio Petecão

Senador Eunício Oliveira
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
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Brasília, 10 de agosto de 2015.

OF. GLPMDB n° 204 2015

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAL CA LHE!ROS
Presidente do Congresso Nacional
70.105-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Bloco da Maioria (PMDB/PSD) para a
composição da Comissão Mista criada com a finalidade de analisar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória n° 681, de 2015, que altera a Lei n° 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, a Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei n°8.112, de 11 de
dezembro de 1990, para dispor sobre desconto em folha de valores destinados ao
pagamento de cartão de crédito, em substituição aos anteriormente indicados.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e
consideração.

Titulares

Suplentes

--

Senador Romero Jucá

Senador Garibalda Alves

Senador Valdir Raupp

Vago

Senadora Sandra Braga

Vago

Senador Ornar Aziz

Senador Sérgio Petecão

Senador Euníck Oliveira
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
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PARECER

SENADO FEDERAL
PARECER Nº 534, DE 2015
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2015 –
Complementar, do Senador Paulo Paim, que altera a
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para alterar o enquadramento no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) das
atividades de prestação de serviço de representação
comercial e demais atividades de intermediação de
negócios e serviços de terceiros.

RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ
RELATOR AD HOC: Senador WELLINGTON FAGUNDES
I – RELATÓRIO
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 5, de 2015 – Complementar, de autoria do Senador PAULO PAIM,
cujo objetivo é alterar o enquadramento, no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), das atividades de
representação comercial e das demais atividades de intermediação de
negócios e serviços de terceiros.
A proposição tem três dispositivos. O primeiro insere os serviços
de representação comercial e as demais atividades de intermediação de
negócios e serviços de terceiros em inciso do § 5º-B do art. 18 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dispositivo que prevê a
incidência de alíquotas de 6% a 17,42%. O segundo dispositivo trata da
vigência da norma, ao dispor que entrará em vigor na data de sua publicação.
Por fim, o terceiro dispositivo revoga o inciso VII do § 5º-I do art. 18 da
mesma lei, que estabelece o atual enquadramento dos mencionados serviços
no âmbito do Simples Nacional, ao determinar que serão tributados por
alíquotas de 16,93% a 22,45%.
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Na justificação, o autor do projeto afirma que os representantes
comerciais obtiveram êxito ao conseguirem a inclusão da atividade
econômica que exercem na sistemática de tributação do Simples Nacional.
Entretanto, o autor sustenta que o enquadramento no referido regime foi
desfavorável para a maior parte dos prestadores de serviços desse segmento
econômico, pois poderia ser até mais gravosa a tributação pelo Simples
Nacional do que a verificada pela incidência do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) na sistemática do lucro presumido.
A proposição foi distribuída apenas à Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) desta Casa.
É de registrar que não foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
No tocante à constitucionalidade da proposição, é importante
registrar que a União é competente, em concorrência com os Estados e o
Distrito Federal, para legislar sobre direito tributário, conforme prevê o inciso
I do art. 24 da Constituição Federal.
Além disso, o parágrafo único do art. 146 da Constituição
Federal autoriza o Congresso Nacional, por meio de lei complementar, a
instituir regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A competência da CAE para deliberar sobre a proposição decorre
do art. 99, IV, do Regimento Interno do Senado Federal.
Relativamente à técnica legislativa, não identificamos ajustes
necessários ao texto da proposição.
No tocante ao mérito, entendemos adequado mudar o
enquadramento da prestação de serviços de representação comercial e das
demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.
Como se sabe, a Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de
2014, promoveu a chamada “universalização” do Simples Nacional, que é o
regime simplificado e unificado de arrecadação de diversos tributos federais,
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
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Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS).
A aprovação da mencionada lei foi extremamente importante
para diversos segmentos econômicos anteriormente alijados do regime, que
promove racionalização da carga tributária e das obrigações fiscais acessórias
das empresas.
Entretanto, há necessidade de efetuar ajuste na lei de regência do
Simples Nacional, concernente na mudança de enquadramento dos serviços
de representação comercial e das demais atividades de intermediação de
negócios e serviços de terceiros. De acordo com o Anexo VI da Lei
Complementar nº 123, de 2006, tais serviços estão submetidos a alíquotas que
variam de 16,93% a 22,45%, conforme a receita bruta acumulada pelo
contribuinte nos 12 meses anteriores ao do período de apuração.
A incidência das alíquotas no patamar em questão pode resultar
no desinteresse daqueles que prestam serviços de representação comercial e
outros serviços de intermediação de negócios e serviços de terceiros. Essa
constatação decorre da consideração das alíquotas dos tributos que incidem na
hipótese de tributação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
pelo lucro presumido, caso o contribuinte não opte pela sistemática do
Simples Nacional, por exemplo. Nesse cenário, poderia ser menos gravosa a
tributação pelo lucro presumido do que a incidente por meio do regime do
Simples Nacional.
O PLS nº 5, de 2015 – Complementar é adequado para resolver
esse problema, pois, ao lançar os serviços em questão no rol do § 5º-B do art.
18 da Lei Complementar nº 123, de 2006, torna a tributação mais interessante
para o segmento econômico. As alíquotas aplicáveis ao setor passariam a ser
de 6% a 17,42%, conforme a receita bruta auferida.
Além de tornar o Simples Nacional mais atrativo, o projeto
promove isonomia, pois há previsão no aludido dispositivo de tributação para
setor que também realiza intermediação, como é o caso de agências de
viagem e turismo, nos termos previstos no inciso III do § 5º-B do art. 18 da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
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III – VOTO
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 5, de 2015 – Complementar.

Sala da Comissão, em 11 de agosto de 2015.
Senador DELCÍDIO DO AMARAL, Presidente
Senador ROMERO JUCÁ, Relator
Senador WELLINGTON FAGUNDES, Relator ad hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CAE, 11/08/2015 às 10h - 25ª, Ordinária
Comissão de Assuntos Econômicos
Bloco de Apoio ao Governo(PDT, PT, PP)
TITULARES

SUPLENTES

GLEISI HOFFMANN

1. JOSÉ PIMENTEL

DELCÍDIO DO AMARAL

PRESENTE

PRESENTE

2. PAULO ROCHA
3. ACIR GURGACZ

LINDBERGH FARIAS
WALTER PINHEIRO

PRESENTE

4. HUMBERTO COSTA

REGUFFE

PRESENTE

5. CRISTOVAM BUARQUE

TELMÁRIO MOTA

6. JORGE VIANA

BENEDITO DE LIRA

PRESENTE

7. GLADSON CAMELI

CIRO NOGUEIRA

PRESENTE

8. IVO CASSOL

Bloco da Maioria(PMDB, PSD)
TITULARES

SUPLENTES

ROMERO JUCÁ

1. VALDIR RAUPP

WALDEMIR MOKA

PRESENTE

2. EUNÍCIO OLIVEIRA

RAIMUNDO LIRA

PRESENTE

3. JOSÉ MARANHÃO

SANDRA BRAGA

PRESENTE

4. LÚCIA VÂNIA

PRESENTE

5. JADER BARBALHO

RICARDO FERRAÇO
ROBERTO REQUIÃO

6. MARTA SUPLICY

OMAR AZIZ

7. ROSE DE FREITAS

VAGO

8. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Bloco Parlamentar da Oposição(PSDB, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

JOSÉ AGRIPINO

1. JOSÉ SERRA

WILDER MORAIS

2. ATAÍDES OLIVEIRA

PRESENTE
PRESENTE

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. DALIRIO BEBER

ALVARO DIAS

PRESENTE

4. RONALDO CAIADO

TASSO JEREISSATI

PRESENTE

5. DAVI ALCOLUMBRE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PCdoB, PPS, PSB, PSOL)
TITULARES

SUPLENTES

ANTONIO CARLOS VALADARES

PRESENTE

1. LÍDICE DA MATA

FERNANDO BEZERRA COELHO

PRESENTE

2. ROBERTO ROCHA

VANESSA GRAZZIOTIN

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS
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Relatório de Registro de Presença
CAE, 11/08/2015 às 10h - 25ª, Ordinária
Bloco Parlamentar União e Força(PTB, PSC, PR, PRB)
TITULARES

SUPLENTES

DOUGLAS CINTRA

1. EDUARDO AMORIM

MARCELO CRIVELLA

PRESENTE

2. ELMANO FÉRRER

WELLINGTON FAGUNDES

PRESENTE

3. BLAIRO MAGGI
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ABERTURA DE PRAZO
O Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2015 - Complementar, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu queria cumprimentar todos os que
nos acompanham pela Rádio e TV Senado e pedir ao Senador Reguffe que, se ele pudesse, assumisse a Presidência, porque eu falaria como primeiro orador inscrito.
Daqui a pouquinho, estarei abrindo também – aqui é uma correria, mais um dia sem almoço – a reunião
da Comissão da Reforma Política. Nós vamos começar a deliberar sobre o PLC (Projeto de Lei da Câmara) nº 75,
que já tem então a soma das iniciativas do Senado Federal, que são fundamentais para que se possa prestar
contas à sociedade fazendo a reforma política.
Quero agradecer a todos os que nos acompanham e, especialmente, também, dar um abraço em todos
do Acre, onde, por conta do fuso horário, é até um pouco mais fácil acompanhar. No Acre, é ainda meio-dia e
17, 18 minutos, e, nesse horário eu sei que há muita gente que nos ouve pela Rádio e pela TV Senado.
Passo, então, a Presidência para o Senador Reguffe para que eu possa fazer uso da tribuna como orador
inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Reguffe.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe. Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Passo a palavra ao Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a companhia de todos aqui pela Rádio Senado, pela TV Senado.
Eu trago hoje à tribuna, Sr. Presidente... V. Exª trabalha comigo na Comissão de Meio Ambiente, trabalha
aqui no plenário, trabalha em outras comissões. E eu trago um tema de que, certamente, V. Exª – que trabalha
também muito com Defesa do Consumidor – não trata, Senador Reguffe, especificamente, porque reside aqui
em Brasília. Mas é o tema dos preços abusivos das passagens de avião neste País.
Eu tenho procurado estar presente no meu Estado. Acho que o Senado é a Casa da Federação, todos nós
trabalhamos aqui buscando dar nossa contribuição ao País, mas sem perder de vista nós trabalharmos também
as questões dos Estados. O Senado é a Casa que equilibra, é o Poder moderador da República.
Vejam a minha dificuldade pessoal, que não é em nada diferente da dificuldade de todos do Acre, ou
de todos aqueles que tentam fazer viagem para o Acre, estabelecer alguma atividade no meu Estado. Desde
2012 – aliás, comecei em 2011, meu primeiro ano aqui no Senado –, estou numa batalha para dar transparência, para dar sentido a essa oferta de serviço fundamental, que é o transporte aéreo. Serviço que, para quem
vive na Amazônia, não é luxo.
Aliás, no nosso País, com o Governo do Presidente Lula, com o Governo da Presidenta Dilma, conseguimos melhorar muito a oferta desse serviço, que é o transporte aéreo. Mudamos completamente o País, muitos
aeroportos, e o melhor de tudo foi a conquista dos brasileiros que antes eram excluídos e começaram a andar
de avião. A concorrência, em alguns Estados, melhorou, ajudou a melhorar, mas como é que fica, como ficou,
como está o transporte aéreo em regiões isoladas, em regiões e Estados da Amazônia, por exemplo? Agravou-se.
Fiz audiências públicas na Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – duas, em 2012
e em 2013 –, apresentei requerimentos, em 2014, e hoje trago aqui um requerimento, porque não é possível.
O aeroporto está em reforma, a pista de pouso e o terminal de passageiros, em Rio Branco. Os voos estão à
noite – agora há uma justificativa para o voo ser à noite. O trabalho, o serviço é oferecido pela TAM e pela Gol,
e a Azul faz, via Cuiabá e Porto Velho, um voo que não pode vir para o Sul e o Sudeste.
Eu saio de Rio Branco ou à meia-noite ou à 1h da manhã e chego aqui às 6h ou às 7h da manhã. Toda semana, tenho pelo menos duas noites mal dormidas ou não dormidas; toda semana, porque eu estou no meu
Estado. Todos nós vivemos esse drama.
Agora, pior que isso, que a oferta de serviços, pior que a qualidade dos assentos, que a distância entre
cadeiras, que o horário do serviço, é o preço abusivo.
Eu estou apresentando um requerimento com um pedido de informação de que passo a fazer leitura:
Requeiro informações ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República,
no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sobre a concessão de linhas aéreas para o trecho Brasília-Rio Branco-Brasília.
Conversei com Governador Tião Viana. Ontem fomos ao DNIT, no Ministério dos Transportes, para garantir a recuperação da BR-364.
Falei aqui da tribuna que, lamentavelmente, alguns políticos do Acre tentam tirar proveito em tudo. Em
vez de ajudar, tentam se beneficiar do sofrimento da população e tentam até se apropriar de trabalho que não
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é seu, ou seja, tentam se beneficiar através do trabalho dos outros, quando um serviço de recuperação da BR364 deve unir toda a Bancada Federal, deve nos unir a todos. Ao mesmo tempo, quando se tem alcançado a
nossa solicitação, devemos fazer o devido reconhecimento, como fiz ontem e faço hoje ao Ministro dos Transportes, ao Governo da Presidenta Dilma, que está assumindo o compromisso, imediatamente, aproveitando o
final do verão amazônico – porque para nós é verão o período não chove, não temos um frio mais marcante –,
de que o trabalho de recuperação dos trechos críticos possa começar.
Mas hoje venho tratar do transporte aéreo, que no caso do Acre não é luxo, é necessidade, tanto para
quem tem algum problema gravíssimo de saúde e tenha que sair do Estado, como para ir e vir, que é um direito estabelecido na Constituição.
E o meu requerimento diz:
Requeiro, com fundamento no art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o disposto no art. 50, §2º, da Constituição Federal, que sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro-Chefe
da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), nos seguintes termos.
Estou marcando audiência, esta semana, no Palácio do Planalto, com o Ministro da Secretaria da Aviação
Civil. Vou levar o requerimento, mas estou formalizando, usando o papel de fiscalização de um Senador, um
Senador de um Estado da Amazônia, para cumprir o meu papel e bem representar a população do meu Estado.
O requerimento prevê:
Sabe-se que apenas as companhias aéreas TAM e Gol operam no trecho Brasília-Rio Branco, e vice-versa,
com um voo direto, diariamente, para cada empresa – agora, a TAM vai acrescentar mais um voo também à
noite, e isso é uma boa iniciativa. Os preços são extorsivos, a ponto de ser mais econômico – vejam, senhoras
e senhores que me acompanham pela Rádio e TV Senado –, mais barato sair do Brasil para ir a Tóquio, capital
do Japão, do outro lado do mundo, no mundo oriental, do que ir para Rio Branco. É mais caro, Senador Dário,
fazer uma viagem de ida para Rio Branco do que uma ida e volta para Tóquio no Japão.
E o argumento que se usava era um só: o petróleo – nas outras audiências. O barril está a US$120, 44%
do preço da passagem de avião é consumido pelo combustível, no Acre o combustível é muito caro, tudo bem,
nenhum problema. O problema é que agora o preço do barril está em US$45, e a passagem ficou mais cara.
Essa é uma situação em que não se tem como botar uma cortina de fumaça, escondendo da opinião pública
algo que nós temos o direito de saber por que vivemos nessa situação.
Nesse cenário, questiona-se: alguma concessionária de serviço aéreo já manifestou interesse em operar o
trecho Brasília-Rio Branco? Porque nós temos informações de que a Azul quer fazer esse trecho. Nós não temos
aviação regional no nosso País, e esse problema na Amazônia é muito mais grave. E, quando uma companhia
estabelece voo regional, a Gol ou a TAM entram, baixam suas tarifas até quebrar e inviabilizar a concorrência.
Ou seja, mais do que nunca, é necessária a presença da Anac, do Poder Público federal, fazendo a proteção de
um serviço que, volto a afirmar, é essencial para o cidadão.
Então, não tem cabimento, onde nós não temos aviação regional e temos a necessidade da população,
estabelecer-se um mercado, uma reserva de mercado em que o resultado...
Senador Blairo, V. Exª foi parceiro em muitos movimentos que fizemos. Vou ouvi-lo com muita satisfação,
depois vou seguir lendo, mas aqui vou dar alguns números.
Levantamos agora, em meu gabinete – agora, antes de vir para cá –, tarifas que estão sendo cobradas
daqueles que se deslocam para o Acre, que são proibitivas. Como exemplo: voo Brasília-Rio Branco para o próximo dia 17 de agosto, uma ida, R$1,5 mil apenas a ida; a volta, no dia 24 de agosto, R$1,5 mil. Enquanto isso,
para sair de São Paulo para Nova York, ida e volta, no mesmo período, R$1,3 mil!
Então, como se explica que uma passagem ida e volta – fizemos agora o levantamento, antes do meu
discurso –, na mesma data, saindo no dia 17 de agosto e voltando no dia 24, para Nova York, seja R$1.306,00,
ida e volta? Saindo para Rio Branco, no dia 17, Brasília-Rio Branco – mais curto –, R$1,5; e volta no dia 24, mais
R$1,5. É inexplicável, é inaceitável, e nós temos que fazer algo.
Então, peguei aqui exemplo de Brasília-Rio Branco, no dia 23 de dezembro, para comprar com antecedência: R$887. O mesmo trecho, voltando no dia 28, R$1.294. E, quando se faz um levantamento para Madri,
para Nova York, para Tóquio, encontram-se, no mesmo período, passagens mais baratas.
Eu ouço o Senador Blairo Maggi, com muita satisfação.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Quero cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento. Como V. Exª já lembrou, nós, quando governadores – tivemos a
oportunidade de no mesmo período governar nossos Estados –, já discutíamos essa questão da aviação regional. E não há dúvida nenhuma de que é um programa que deve ser implementado pelo Governo. A sociedade precisa entender que o Acre faz parte do Brasil, assim como faz Santa Catarina, como faz o Estado de Mato
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Grosso e qualquer outro Estado e cidades de nosso País. E a quantidade de pessoas, a população que vive no
Acre talvez não suporte três, quatro, cinco voos por dia. Mas aquilo que é necessário para que as pessoas de
lá, como V. Exª e tantos que moram naquela região, possam se deslocar, tem que ser feito dentro de parâmetros e padrões civilizados. Então, eu sou totalmente favorável. E já fui, á época, quando nós discutimos esses
programas. Tem que haver por parte da sociedade – eu não falo do Governo, porque Governo somos todos
nós – a compreensão de que, sim, deve haver um programa de aviação regional, subsídios, incentivos fiscais
ou qualquer outra modalidade, para que as companhias possam fazer esses voos sem ter prejuízo. E para que,
também, quem vive nessa região possa sair, ir e vir no momento em que quiser. Rio Branco é uma capital. Então,
o que nós vamos falar das nossas cidades do interior da Amazônia, em que a frequência, o afluxo de pessoas
é bem menor do que na cidade de Rio Branco? Deixo aqui o meu apoio à sua solicitação, porque não é uma
situação fácil e precisa ser compreendida pela sociedade brasileira. E, como disse, o Acre faz parte do Brasil e
precisa ser coberto com todas as regalias e com todas as obrigações das demais regiões brasileiras. Parabéns,
Senador Jorge! Obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Agradeço e quero concluir, porque estou falando,
por uma permuta, como orador inscrito e acho que V. Exª é o próximo, Senador Blairo Maggi. Estou aqui lendo
o meu requerimento, retomando e não abrindo mão de seguir lutando por essa questão que me é reclamada
por todos com quem eu falo no Acre. Pedem-me, reclamam, e eu fico pensando: mas como pode?
O mercado brasileiro de aviação é um dos melhores do mundo, os aeroportos estão melhorando, as pistas estão tendo investimentos, o número de passageiros aumentando exponencialmente e, enquanto o mundo inteiro tem uma queda nos preços das passagens, para o Acre, por exemplo, é um aumento permanente.
É impraticável! E o Acre não participa de nenhum programa de promoção, nem da TAM, nem da GOL, nem de
nenhuma companhia. Isso é um abuso!
Então, tem que entrar a regulação do Estado nesse aspecto. Sou contra o Estado ficar controlando tudo,
mas a defesa do cidadão, a defesa do desenvolvimento é estabelecida na Constituição. E aí é uma coisa fundamental. Como pode? São serviços e concessões públicas. Se há concessão, não faz sentido uma companhia
aérea pegar um slot, pegar as possibilidades de decolagem e pouso em aeroportos de grande movimento,
em voos bem lucrativos, e não querer prestar serviço em lugares mais distantes. Tem que haver a mediação.
A Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, é para isso. Nós fazemos sabatina, indicamos, aprovamos
os nomes da Anac, para isso. E concluo, mas antes ouço o Senador Telmário. Depois, eu só vou fazer o resto
da leitura – ainda estou pedindo: há algum impedimento para que o órgão regulador da aviação civil, Anac,
autorize novas companhias nacionais a operarem no trecho Rio Branco-Brasília? Esse é o requerimento que
estou fazendo.
Outra: há algum impedimento para que a Anac autorize companhias aéreas internacionais que façam
voos de outras cidades do Brasil a usarem o aeroporto internacional de Rio Branco para pouso, indo para o
Peru, para a Bolívia, outros destinos? Estou fazendo essa pergunta porque temos um aeroporto internacional na
área de fronteira. Sei que o Acre pode ser, sim, um ponto importante, do ponto de vista estratégico da aviação.
O Governador Tião Viana se esforça, veio aqui, conseguiu um projeto de ampliação do terminal de passageiro, lutou para ter a ampliação e a reforma da pista de Rio Branco, que estava impraticável, porque o aeroporto está num lugar inadequado.
E, quando a gente alcança isso, o bolso do passageiro sofre, como se as companhias aéreas estivessem
fazendo a reforma da pista ou do terminal, e não é nada disso, é dinheiro público que está sendo usado para
fazer as reformas.
Estou falando aqui da tribuna em nome de todo o povo acreano, do mais simples cidadão, que viaja
pela primeira vez de avião, até aqueles que, como nós, Parlamentares, que também somos cidadãos iguais
aos outros, precisamos voar toda semana para ir ao Acre e voltar para cá. E isso não é possível, porque a gente
usa dinheiro público.
Estou comprando passagem com quatro meses de antecedência, com três meses. E vou fazer uma confissão aqui, Senador Telmário, pode ser que, daqui a pouco, isso mude, Senador Blairo. Eu, como Vice-Presidente
do Senado, alterei as regras aqui, junto com a Mesa Diretora, para que a prestação de conta de quem usa verba
indenizatória para compra de passagem possa ser feita sem que se tenha ainda voado e, depois, você comprova
se voou ou não. Isso não era assim até o ano passado. Com isso, os Senadores só compravam as passagens na
véspera do vôo, para pedir o reembolso depois. E era caríssimo o preço da passagem que os Senadores usavam
para viajar, dentro e fora do Brasil. Com essa nova regra, a gente pode comprar com três meses de antecedência, quatro meses de antecedência, ser reembolsado e, depois, provar que voou.
Agora, o que estou fazendo? O problema é que de Rio Branco não existe voo para Brasília, da TAM, e o
voo de Rio Branco para Manaus passa por aqui. Então, compro a passagem para Manaus, sem ir a Manaus, por-
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que, às vezes, é a metade do preço – e é dinheiro público –, e desço em Brasília. Estou fazendo isso para poder
gastar menos. Daqui a pouco, alguém vai dizer que fiz 10 viagens para Manaus e que isso não é minha função,
porque não sou Senador do Amazonas. Mas vou mostrar que é uma maneira que estou encontrando de economizar. Vou toda semana e viajo sem bagagem. Aí, compro para o lugar mais barato e desço em Brasília, já
que o aeroporto daqui é hub, distribui voos para todos os lugares. É uma alternativa. Mas isso é um absurdo! Eu
queria que a passagem tivesse um preço justo. A companhia tem que ter seu lucro, tem que pagar suas custas,
mas é um abuso o que nós estamos vivendo.
Ouço o Senador Telmário, para definitivamente concluir, Senador Dário.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Senador Jorge Viana, V. Exª está reclamando de
uma dor que Roraima sofre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Exatamente.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Mais ainda do que o Acre, porque você sabe que
nós...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Vocês ainda têm escala, não é?
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – ...somos o último Estado da Região Norte e o
primeiro do Brasil, porque o Brasil começa pelas Américas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Aí temos alguma divergência, porque também o
Acre é o começo, o Rio Grande do Sul é o começo, temos aí todo... Santa Catarina também é um começo.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – É por isso que o Brasil é harmônico. Em Roraima,
nós sofremos isso, e como Parlamentar também eu sofro isso. Para comprar a passagem mais em conta – eu
não sabia dessa modificação –, o que eu estava fazendo? E comigo está sendo pior: eu a compro três ou quatro
meses antes, compro antecipadamente com meu recurso, e só reembolso quando utilizo. Não sabia dessa...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Nós mudamos, eu mudei, para que pudéssemos,
o Senado, economizar dinheiro público.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Mas, em função de termos que comprar e ser
reembolsados, eu comprava com muita antecedência, porque as passagens compradas na semana são insuportáveis, são caríssimas. Se para lá é caro, imagina para o Estado de Roraima. É muito mais ainda. Então quero
parabenizar V. Exª e, já que V. Exª vai fazer essa proposição, aproveite e coloque Roraima nesse contexto, que
também está sofrendo da mesma situação. Quero parabenizar V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Muito Obrigado, Senador Telmário.
Eu hoje estou apresentando esse requerimento, que é de informação, pela Mesa Diretora do Senado, e
na terça-feira, um outro requerimento, para uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle. Sei que vou contar com o apoio do Senador Reguffe e de V. Exª e que
vamos tratar de mudar as regras para a cobertura de ofertas de voos em áreas isoladas do nosso País.
Senador Dário Berger, e aí eu encerro.
O Sr. Dário Berger (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Senador Jorge Viana, bem rapidamente, eu queria cumprimentar V. Exª por levantar este tema, que eu julgo também de extrema relevância. Acho que o requerimento do senhor vem em boa hora. E eu quero também inserir Santa Catarina nesse contexto, porque lá o cenário
não é nada diferente do seu Estado e do Estado do Senador Telmário Mota. Efetivamente, parece-me que está
havendo um abuso grande com relação a este assunto. O que é pior: se você precisar remarcar uma passagem,
então é um negócio que chega a ser um deboche. O preço dá para ir a Nova York; de Nova York a...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – A Tóquio.
O Sr. Dário Berger (Bloco Maioria/PMDB - SC) – ... Tóquio; de Tóquio volta, enfim, para Madri e de Madri
vai para não sei onde, porque, infelizmente, este cenário merece... Realmente, V. Exª levanta este tema extremamente relevante. Não é possível que as nossas agências reguladoras não estejam atentas a essa realidade
que estamos vivendo. Além, como V. Exª fala, da irregularidade de voos, de horários, de oferta, nós temos a
questão dos valores absurdos, que chega a ser um deboche com quem precisa se deslocar de avião neste País.
De forma que eu queria me associar ao requerimento de V. Exª, dizer que o povo de Santa Catarina espera de
mim uma posição firme nesse sentido, e que gostaria de ver os encaminhamentos decorrentes do seu requerimento para me associar a eles e fazer com que a gente possa, de uma forma ou de outra, protestar e tentar
corrigir essas distorções que existem hoje na aviação brasileira.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Muito obrigado, Senador Dário Berger. Agradeço
o aparte e concluo dizendo que são matérias como esta que dizem respeito ao interesse do cidadão. Todos nós
achamos que as companhias têm de ter sua viabilidade para oferecer um serviço seguro, com boa qualidade.
Ninguém discorda. Mas não é possível que, à vista de todos, se faça uma exploração dos que mais precisam.
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As pessoas usam o transporte aéreo, num país continental como o nosso, por ser um serviço de primeira
necessidade. Nós estamos na contramão do mundo.
Estou apresentando o requerimento de busca de informação agora e, na terça-feira, apresentarei outro,
numa audiência pública na Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal,
quando vamos trazer os dirigentes das companhias e abrir. Eles que abram as planilhas, que identifiquem os
problemas, se querem nos ter como aliados. Ou, então, que se justifiquem desse abuso que cometem contra
os usuários do serviço de transporte aéreo no nosso País. Daqui a pouco, alguém vai dizer que é mais fácil morar em Nova York ou na Europa, em qualquer país da Europa, e vir trabalhar em Brasília, porque é mais barato
pagar a passagem do que morar no Acre, em Porto Velho, em Rondônia, em Roraima, até mesmo no Amapá.
Isso não se justifica.
Uma das nossas missões é fazer lei e fiscalizar o serviço público, que atende aos interesses da população.
Serviço público, porque quem regula é a Anac, quem regula é a Secretaria da Aviação Civil, mesmo que seja
algo executado pela iniciativa privada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aproveito para informar aos colegas que vamos começar os trabalhos da Comissão de Reforma Política
agora. Esta semana, devemos ter bons resultados, já que vamos apreciar as matérias que vieram da Câmara e
trazê-las, somadas às matérias que estamos votando aqui no Senado, para o plenário da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe. Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Faço aqui uma saudação especial aos estudantes do ensino médio do Colégio São Luís, de São Paulo,
que estão aqui nas galerias, ao tempo em que eu convido a Senadora Ana Amélia para presidir, enquanto eu
vou fazer uma comunicação inadiável.
O Sr. Reguffe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador Reguffe, do PDT, do Distrito Federal.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Parlamentares, Srªs e Srs. Senadores, eu volto a esta tribuna, Srª Presidente, para falar sobre a
questão dos impostos sobre remédios no Brasil.
Eu, quando me elegi Deputado Federal, em 2010, no início do meu mandato, em 2011, protocolei um
projeto para acabar com a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. Um tempo depois, no segundo semestre do ano de 2011, uma PEC nesse sentido foi protocolada aqui no Senado. Mais um tempo depois,
outra PEC que versava sobre este assunto foi protocolada na Câmara dos Deputados.
Ao chegar ao Senado Federal, na minha primeira semana como Senador, eu protocolei a PEC 02, de 2015,
que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil.
Enquanto a Inglaterra, o Canadá, a Colômbia não cobram impostos sobre remédios, no Brasil, 35,7% do
preço de um remédio são apenas impostos. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios; o Canadá não
cobra impostos sobre remédios; a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de
um remédio são apenas impostos. Existem famílias que gastam mais de R$4 mil por mês com medicamentos
de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E o que o Estado brasileiro faz para solucionar ou, pelo menos,
atenuar esse drama de milhares de famílias neste País? Nada! O correto seria o Governo distribuir medicamentos gratuitos para toda população. Quando alguém tivesse uma doença, uma dor, que tivesse do Estado um
remédio para aquilo. O correto seria distribuir remédios, gratuitamente, para toda população. Mas, na impossibilidade de distribuir remédios, gratuitamente, para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esse medicamento, é não tributar esse remédio.
Srª Presidente, fiz um requerimento formal de informações no início do meu mandato, como Senador, à
Receita Federal. Eu o havia feito em 2011 e fiz um novo requerimento, agora, para saber os dados atualizados
do custo da tributação sobre remédios no Brasil. Chegou agora a resposta da Receita Federal. Qual foi a arrecadação do Governo Federal no ano de 2014 com tributos sobre remédios de uso humano, incluindo todos os
medicamentos? Resposta formal da Receita Federal: R$5.063.894.444,00 (cinco bilhões, sessenta e três milhões,
oitocentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), no ano de 2014. No Orçamento
Geral da União, de 2014, que foi de R$2,488 trilhões. Portanto, 0,2% do Orçamento Geral da União.
Eu vejo algumas pessoas dizerem: “Mas agora não se pode mais tratar disso, por que vão tratar de tirar
impostos de remédios nesta crise?”
Primeiro, lembro que o Governo Federal, nos últimos quatro anos, deu uma isenção fiscal para as montadoras de automóveis, reduzindo tributos para elas, retirando impostos de automóveis, no valor de 20 bi. En-
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tão, 20 bi para as montadoras de automóveis podem; 5 bi para que a população possa comprar remédio mais
barato quando precisa não podem.
Pior: para remédios, Srª Presidente, existe controle de preço no Brasil; para automóveis, não. Para automóveis, uma parte dessa isenção vai para o preço do automóvel, mas uma parte vai para o lucro das montadoras,
vai para as montadoras. Para remédio, não. Para remédio, existe controle de preço no Brasil. No site da Anvisa
há o nome de todos os remédios e, do lado, o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de
cada um. É só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção que vamos ter a garantia de que toda
a isenção vai ser revertida diretamente para o consumidor final.
Não dá para entender: o Governo dá uma isenção de 20 bi para as montadoras de automóveis, e 5 bi
para que a população possa comprar remédio por um preço mais acessível não podem.
Nós precisamos discutir aqui se remédio é mercadoria, porque remédio não pode ser tratado como
mercadoria. Ninguém compra remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa. Ninguém vai comprar
remédio com alegria. Isso é uma questão de saúde. Remédio não pode ser tratado como mercadoria.
“Ah, mas, mesmo assim, 5 bi?” Ora, vamos, então, aumentar os impostos sobre cigarros, sobre bebidas,
sobre automóveis, sobre aviões, sobre lanchas, mas vamos tirar os impostos dos remédios. Isso é uma questão
de definir prioridades. A tributação deve ser sobre o consumo supérfluo e não sobre o que mexe com a saúde
das pessoas, com a vida das pessoas.
Eu volto a dizer: o correto seria o Estado brasileiro distribuir remédios gratuitamente para toda a população brasileira, mas, na impossibilidade de isso ocorrer, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não
tributar esses medicamentos.
Enquanto a Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios,
a Colômbia não cobra impostos sobre remédios, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos.
Isso é a vida real das pessoas, e cabe ao Governo, mas também ao Parlamento agir, porque esse é um
problema real das pessoas. E temos de encontrar uma solução para pelo menos atenuar isso que é um grave problema na vida de milhares de famílias deste País, porque é muito triste uma pessoa ter uma doença, e
não conseguir comprar um remédio para seu ente querido, porque esse remédio é caro e porque ela não tem
dinheiro para isso. Esse é um problema real da vida das pessoas, e o Senado Federal não pode se omitir com
relação a isso.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Reguffe, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União e Força/PSC - SE) – Obrigado, Senador Reguffe, pelo
seu pronunciamento.
Convido, agora, para falar como orador inscrito, o nobre colega e amigo Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero fazer alguns registros na tarde de hoje.
O primeiro deles é dizer da minha satisfação e alegria de ter participado, nesse final de semana, da 43ª
Exposul, na cidade de Rondonópolis, aliás, minha cidade, bem como do Senador Wellington Fagundes e do Senador Medeiros. Somos – os três Senadores – da mesma cidade, Rondonópolis, ao sul do Estado de Mato Grosso.
É uma exposição bastante grande, tradicional, que ajudou muito a economia do Estado do Mato Grosso.
Lá se apresentam as novas tecnologias, as novas técnicas e equipamentos, enfim, tudo aquilo que é direcionado à agricultura brasileira e mato-grossense.
Também, a inovação neste ano é uma nova feira de discussão dentro da Exposul, a Agropec, que tem
como fim último fazer uma série de discussões e palestras com pessoas de fora e com técnicos ligados ao campo, para que novas tecnologias também possam ser discutidas nesse evento que lá se realiza.
Então, quero cumprimentar todos os que lá participaram, os expositores e os organizadores no nome
do Chico da Paulicéia – um tradicional pecuarista da região de Rondonópolis. Lá também militei, no mesmo
sindicato, nessa mesma exposição, trabalhava com o pai do Chico da Paulicéia, o Sr. Antônio Luiz de Castro,
já falecido. É uma exposição tradicional, como disse, uma das mais importantes de Mato Grosso e do Centro-Oeste brasileiro.
Fica aqui o registro da participação nessa feira, cumprimentado todos os que lá trabalham para que isso
possa acontecer.
Quero fazer, Sr. Presidente, ainda que tardiamente, um registro sobre o Dia do Agricultor, comemorado
dia 28 de julho deste ano.
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O Dia do Agricultor foi instituído pelo Decreto-Lei nº 48.630, de 1960, assinado pelo Presidente Juscelino
Kubitschek, com o objetivo de celebrar o centenário de criação do Ministério da Agricultura.
A iniciativa era simbólica, mas representava a importância que esse setor já possuía no desenvolvimento
do Brasil de 55 anos atrás.
O dia 28 é destinado, portanto, de acordo com as palavras do saudoso ex-presidente, a “reverenciar as
pessoas que se dedicam ao cultivo da terra”, a quem, historicamente, o País deve boa parte de sua prosperidade.
O texto do referido Decreto, em outra passagem, de teor quase poético, assinalava que “é de justiça reverenciar aqueles que se dedicam ao cultivo da terra, transformando em riqueza dinamizada as dádivas naturais”.
Com efeito, a atividade agrícola está na base de toda formação social, e é a ela que devemos a passagem
ao modernismo.
Nesse sentido, a agricultura pode ser considerada, sem exagero, a mãe do processo civilizatório, pois
permitiu ao homem a vida estabilizada em comunidades cada vez mais complexas.
Cabe lembrar que o Brasil é um País de forte tradição agrícola.
Como bem lembrou o conselheiro fiscal do Conselho Científico para Agricultura Sustentável e diretor do
Núcleo de Agronegócio da ESPM, José Luiz Tejon Megido, em seu artigo publicado pelo G1, abro aspas: “Vale uma
homenagem para essa categoria que com crise ou sem crise não para nunca. A natureza não deixa. Os agricultores não podem fazer greve, pois os ciclos das lavouras e da criação dos animais não permitem” – fecho aspas.
Ele também lembra um importante detalhe, que “os agricultores trabalham sem saber quanto irão ganhar.
Não são eles que colocam os preços nas suas mercadorias, dependem das bolsas, do consumo, das incertezas
de São Pedro, das pragas, doenças.”
E, como não poderia deixar de citar, acrescento aí a realidade econômica que vive nosso País, que impacta diretamente a atividade e trabalhadores envolvidos.
Ao longo da maior parte de nossa história, foi a agricultura quem suportou a economia nacional e permitiu o desenvolvimento e a consolidação de outros setores econômicos, como a indústria e os serviços.
Atualmente, são os agricultores que estão na base de cadeias produtivas que respondem por cerca de
25% do PIB do Brasil.
Em época de crise, um quarto de nossa economia encontra-se alicerçado, felizmente, em um setor extremamente dinâmico, capaz de competir de igual para igual nos mercados internacionais.
Não é de hoje que a economia brasileira se equilibra graças à pujança do agronegócio brasileiro.
Sem querer me estender nos números, Sr. Presidente, no primeiro trimestre deste ano, a produção agrícola cresceu 4,7%.
É de se destacar que são os itens da agropecuária que lideram nossa pauta de exportações.
No primeiro semestre de 2015, as exportações atingiram a cifra de US$94,3 bilhões.
Sete dos dez produtos mais vendidos pelo Brasil provêm do setor primário da economia, com uma participação de 45,9% e uma arrecadação de US$43,3 bilhões.
O complexo soja (grãos, farelo e óleo) é o produto mais importante dessa cesta, desbancando o minério
de ferro, e contribuindo com quase US$16 bilhões, apesar de uma queda, nos últimos tempos, de 30% no seu
preço, comparado a igual período de 2014.
No início de 2010, um em quatro produtos do agronegócio em circulação no mundo era brasileiro. A
projeção do Ministério da Agricultura é a de que, no ano de 2030, um terço dos produtos comercializados seja
proveniente do Brasil, em função da crescente demanda dos países asiáticos.
Não é por acaso que o campo é o principal motor da nossa economia. Indiscutivelmente, há fatores
naturais benignos, como o clima, a irradiação solar, as características de relevo e a quantidade de terras disponíveis, mas a verdade é que tudo isso significa pouco. Hoje em dia, o agricultor brasileiro é um profissional
vocacionado, que herdou de seus pais e avós uma série de competências e saberes, mas que soube somar a
esses elementos as inúmeras transformações técnicas e o conceito permanente de inovação, acumulando,
com o passar dos anos, impressionantes ganhos de produtividade. O agricultor brasileiro produz arroz, feijão,
soja, frutas, hortaliças, cana-de-açúcar... Mas também produz tecnologia. O agricultor brasileiro é detentor de
técnicas modernas das ciências agrárias; mas é, ainda, um especialista em gestão, um administrador competente e, acima de tudo, um empreendedor que conhece o seu ramo de atividade, singularizado por inúmeras
variáveis que a maioria das pessoas sequer imagina que existam no campo.
Os agricultores brasileiros tiveram e ainda têm um papel de extrema relevância em nosso país continental e tão desigual. Seu ímpeto empreendedor o levou a migrar para outras regiões, expandindo não apenas as
fronteiras agrícolas, mas contribuindo para a colonização e a prosperidade de novas regiões, novas cidades,
integrando o País e minorando as diferenças inter-regionais.
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Muitos de nós aqui presentes, Senadores e Senadoras da República, possuímos em nossas famílias, com
muita honra, representantes desses desbravadores visionários.
A atividade agrícola é reconhecidamente de risco. A previsibilidade, fator fundamental de qualquer negócio, é escassa no mundo rural. Além das óbvias incertezas relacionadas ao clima, é difícil, senão impossível,
prever os impulsos de demanda ou, no caso das exportações, lidar com protecionismos ocultos sob a aparência de medidas fitossanitárias.
O trabalhador do campo precisa, por isso, contar permanentemente com a atenção das instâncias governamentais e da sociedade brasileira. Sabemos competir, sabemos inovar, mas necessitamos de crédito para
custeio, investimentos, e comercialização. Necessitamos, igualmente, Srs. Senadores, de investimento na infraestrutura, de energia a um custo justo, e, enfim, mas não por último, de uma burocracia mais ágil, mais rápida.
Os agricultores brasileiros são determinados e têm competência técnica. Graças a eles e a seu trabalho
incessante, as famílias têm o que consumir. Graças a eles, o País haverá de atravessar a presente crise sem grandes sobressaltos.
Em seu dia, cumprimento-os efusivamente.
Eu aproveito a oportunidade para comemorar a aplicação da lei que dispensa máquinas agrícolas de
emplacamento. Tive a oportunidade de ser o Relator dessa matéria, aqui no Congresso, e posso afirmar que
essa conquista foi alcançada com muita luta e com a compreensão de todos os colegas aqui no Senado. Pela
medida, os tratores e demais aparelhos destinados a arrastar maquinário ou executar trabalho agrícola estão
sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico da repartição competente. A exigência vale para
as máquinas fabricadas a partir de 2016.
O texto também equipara a jornada de trabalho dos tratoristas à dos demais motoristas profissionais, o
que vai permitir até quatro horas extras por dia para esses trabalhadores. A adequação dará aos agricultores a
oportunidade de fazerem oito horas por dia, mais duas horas extras e mais duas horas extras – claro, sempre
fazendo acordo sindical, com a aquiescência do trabalhador –, totalizando, assim, doze horas e fazendo com
que essas horas sejam suficientes para os agricultores não perderem suas safras ou o período de melhor tempo
para o plantio. Estamos dando a oportunidade para que o tratorista tenha o mesmo tratamento do motorista
profissional.
É importante lembrar que essa medida não veio da Casa Civil. Esse foi um avanço da nossa Comissão
Mista, presidida pelo Senador Acir Gurgacz, que preside, neste momento, a sessão do Senado Federal. Desse
projeto fui Relator junto com o Deputado José Carlos Aleluia.
Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os presentes e a todos os Senadores e Senadoras que contribuíram para que isso se tornasse uma realidade que fará com que as demandas judiciais no campo sejam
reduzidas muito fortemente. Esse era o maior problema que o agricultor sofria ou sofre ainda, em relação ao
tempo que ele tem disponível para plantar, colher e cuidar das suas atividades.
Presidente, eu quero agradecer a todos, cumprimentar, mais uma vez, todos os agricultores do Brasil pelo
dia 28 de julho deste ano e com eles comemorar o grande negócio que é a agricultura brasileira.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Meus cumprimentos, Senador Blairo
Maggi, pelo seu pronunciamento. De fato, a sua homenagem é muito justa aos agricultores brasileiros, que são os
que sustentam o saldo positivo da balança comercial brasileira. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Passo a palavra agora, para falar em nome da Liderança do PSC, ao Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC - SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadores, eu também parabenizo o Senador Blairo Maggi pelo seu pronunciamento e pela
defesa do agricultor do nosso País. Como disse V. Exª, é ele que não só sustenta a balança comercial deste País,
mas que alimenta e sustenta muitas famílias mundo afora. Afinal, somos hoje o segundo maior produtor de
alimentos do Planeta e podemos ser, Senador Blairo Maggi, o maior produtor de alimentos do Planeta até 2020.
Tomara que isso aconteça e tomara que o Governo brasileiro ajude para que isso venha a acontecer, porque
ainda somos extremamente dependentes de insumos, de fertilizantes, de potássio e de outros ingredientes
necessários à nossa agricultura, não por esquecimento divino, não por esquecimento de Deus, mas, com toda
certeza, por esquecimento ou por falta de prioridade do Governo, que faz com que não se estimule a produção de potássio e de outros minerais necessários à produção de fertilizantes em nosso País, fazendo com que
o Brasil, mesmo sendo ainda um país agrícola, seja um país extremamente dependente nesse setor.
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Reservas há, riquezas minerais há. Eu que o diga, porque o meu Estado, o Estado de Sergipe, Senador Telmário, é o Estado geograficamente menor do nosso País, mas tem uma riqueza mineral enorme, como potássio,
carnallita e tantas outras riquezas ávidas para serem exploradas, faltando apenas a boa vontade e, sobretudo,
o estímulo dos Governos, seja do Governo Federal, seja do Governo do meu Estado que lá está. Enquanto isso,
nós compramos insumos. Por exemplo, nós compramos potássio lá do Canadá, a quase 10 mil quilômetros,
porque é mais barato comprar lá do que produzir aqui. Não dá para compreender tamanho descaso.
Sr. Presidente, hoje eu ocupo esta tribuna para falar sobre um tema recorrente, entretanto, necessário de
ser trazido ao debate no plenário desta Casa quantas vezes se façam necessárias. Refiro-me, Sr. Presidente, à segurança pública, ou melhor, à falta dela. Nós estamos vivendo em uma situação análoga à guerra. Em verdade,
temos convivido com uma “guerra urbana”, nem sempre tão velada. A falta de segurança é um fenômeno há
algum tempo instalado no País e vai além do exorbitante número de homicídios, assaltos, latrocínios, roubos
a caixas eletrônicos, sequestros relâmpago, dentre tantos outros crimes.
O fato é, Sr. Presidente, que a violência tem sido o principal item que puxa para baixo o desempenho
do Brasil em qualidade de vida. De acordo com dados publicados no relatório Índice de Progresso Social (IPS),
entre os 132 países analisados pelo documento, o nosso País – acredite, Sr. Presidente – ocupa a 122ª posição
no ranking de segurança pessoal. Entre os países mais inseguros do mundo, somos o 11º, sendo essa lista encabeçada pelo Iraque. Por mais incrível que possa parecer, países que foram alvos de manifestações violentas
recentes tiveram índice de segurança maior do que o do Brasil. Não dá para acreditar.
Nesse relatório, senhoras e senhores, colegas Senadores, são cinco os quesitos usados para avaliar o nível
de segurança dos cidadãos de cada país: primeiro, a taxa de homicídios; segundo, o nível de crimes violentos;
terceiro, a percepção sobre a criminalidade; quarto, o terror político; quinto, as mortes no trânsito.
O Brasil, lamentavelmente, é um dos 24 países com maior média de mortes violentas, com mais de 20
homicídios por 100 mil habitantes, segundo dados compilados pelo relatório, a partir de informações da unidade de inteligência da revista britânica The Economist.
Dando continuidade aos dados do estudo, em uma classificação de 1 a 5 para medir o nível de problemas
que o Governo e os negócios podem sofrer nos próximos dois anos por causa da criminalidade, o Brasil ficou
com o nível 4. Uma questão que, indiscutivelmente, prejudica o desempenho da nossa economia.
Sr. Presidente, no que se refere à percepção geral da criminalidade, o nosso País também ficou no nível
4, em uma escala de 1 a 5, onde 5 representa a menor confiança possível da maioria dos cidadãos, o que reflete
o real sentimento de insegurança compartilhado por todos.
Já entre as mortes no trânsito, Sr. Presidente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
o País ficou na 29ª posição, entre os 132 países que participaram do estudo. Sem sombra de dúvidas, a violência no trânsito tem sido crescente e feito muitas vítimas além das fatais, que ficam, muitas vezes, com sequelas
irreversíveis, ocupando todos os nossos hospitais.
Já o terceiro grupo de indicadores do Índice de Progresso Social (IPS), que se refere às oportunidades
oferecidas aos cidadãos em uma sociedade, também traz diversos quesitos que abordam as percepções de tolerância de grupos sociais diversos, como mulheres, imigrantes e homossexuais. O Brasil ficou com 5,9 pontos
em uma escala de 1 a 10, que analisa o nível de pressão que alguns grupos sofrem em termos de discriminação,
sentimento de impotência, violência étnica, comunitária, sectária e religiosa.
Diante do que esse relatório nos apresenta, a questão da violência no País assume uma dimensão muito
mais ampla, uma vez que estuda a questão em diversas vertentes.
Sr. Presidente, colegas Senadores, no meu Estado, o Estado de Sergipe, a situação não é diferente de
outros Estados brasileiros. Em verdade, é até pior. Impossível não se indignar com a atual situação em que
Sergipe se encontra. O menor Estado da Federação, geograficamente falando, é hoje um péssimo exemplo de
Administração Pública em todos os setores governamentais, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja no trato e no respeito com o servidor público. Acredite, Sr. Presidente, até o salário do servidor público
tem sido fatiado, tem sido pago em diversas parcelas.
O Mapa da Violência 2015 aponta que Sergipe ocupa uma das primeiras posições entre os demais entes
federados em número de homicídios por arma de fogo. Aqui, vale ressaltar que os dados apresentados nesse
relatório se reportam – olhe lá, Sr. Presidente! – ao ano de 2012. Pois bem, Sr. Presidente, em 2012, o relatório
apontava que 658 sergipanos morreram por arma de fogo, um aumento de 60% em dez anos. Entretanto, apavoram-me os dados mais recentes. Os dados mais recentes são assustadores, Sr. Presidente. No ano passado,
ocorreram 999 homicídios no nosso Estado, não colocando aí os latrocínios. Neste ano, só no primeiro semestre – só no primeiro semestre, Sr. Presidente! –, já passamos da casa dos 629 homicídios...
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC - SE) – ...sendo 327 homicídios no interior do Estado
e 299 na capital e na região metropolitana.
Peço um pouco mais de tempo, Sr. Presidente.
Também no primeiro semestre, Sr. Presidente, foram registrados oito mil roubos – vou repetir o número,
que de tão grande é assustador: oito mil roubos – nas delegacias de Sergipe. Só a ônibus, Sr. Presidente, foram
mais de 500 roubos. Isso representa um aumento de aproximadamente 40% em relação ao mesmo período
do ano passado, o que aponta um total desgoverno, uma total falta de planejamento e uma total insegurança.
Já fomos um dos Estados mais tranquilos da Federação, um dos Estados mais pacatos da Federação.
Hoje, vivemos a insegurança cotidiana em meio à guerra urbana. Infelizmente, hoje, somos exemplo de como
não se deve gerir uma política de...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC - SE) – ...segurança pública (Fora do microfone.).
Peço só mais alguns minutos, Sr. Presidente.
Desde o último dia 3 de agosto, policiais civis e delegados de Sergipe estão realizando a Operação Parcelamento, porque seus devidos salários também estão sendo parcelados. Diante da grave crise financeira que
o Estado enfrenta, fruto do descaso e do desgoverno que lá está, o Governo de Sergipe decidiu, de maneira
covarde, parcelar o salário dos servidores públicos. Alguns receberam no dia 31 de julho o salário de até R$2
mil, outros servidores receberam o restante no dia 7 de agosto, e boa parte recebeu hoje, no dia 11 de agosto.
Diante desse quadro, os policiais civis e os delegados sergipanos decidiram iniciar essa operação, que
consiste na redução das atividades da polícia judiciária em resposta a esse cruel parcelamento.
Que chefe de família, aceitaria receber seu salário parcelado, tranquilamente? Com certeza, nenhum!
Quando será que este Governo vai, de uma vez por todas, ter respeito com os sergipanos? É inadmissível ver tantos cargos comissionados em detrimento dos servidores públicos, que levam a máquina estatal
nas costas, que carregam o peso do trabalho diário. Alguns arriscam suas vidas em prol dos demais, como é o
caso dos bombeiros, dos policiais militares e civis e de muitos outros profissionais, como os da saúde. Outros
colocam suas vidas à disposição do bem-estar da população. O que dizer dos auxiliares, dos técnicos, dos que
trabalham em serviços diversos, dos enfermeiros e dos médicos do Hospital de Urgência de Sergipe? São verdadeiros abnegados que enfrentam o dia a dia da falta de material e que enfrentam até as superbactérias que
estão povoando aquele tão importante hospital. Enfrentam a falta de remédios e ainda precisam encarar os
seus salários fatiados. Que covardia!
Sr. Presidente, fatiar o salário do servidor é um desrespeito, é um desvalor! Ninguém merece isso. É um
descaso com o nosso povo.
Pois bem, Sr. Presidente, diante de todo esse quadro, na última semana, o que vimos foram rebeliões em
duas delegacias da capital. Com o baixo efetivo e com o fim de visitas, presos da 10ª Delegacia e da 2ª Delegacia
Metropolitana iniciaram rebeliões em momentos diferentes. As imagens estão estampadas nas redes sociais.
A televisão mostrou: cerca de 121 homens estavam jogados nessas duas unidades, que estão localizadas em
áreas urbanas, próximas a residências. Sr. Presidente, as imagens são chocantes. Parece que estamos vivendo
em outro canto ou séculos atrás. Imaginem vocês o que significa 121 homens, pessoas jogadas em cubículos
apertados, quando a maioria poderia estar em presídios!
Além disso, o Instituto de Identificação acumula filas gigantescas – nossa imprensa tem mostrado isso
diariamente –, com demora no atendimento por causa da operação dos policiais. Centenas de pessoas do
interior do Estado chegam ao local, nas primeiras horas da manhã, e se amontoam na porta do Instituto, em
mais uma prova inequívoca do descaso deste desgoverno que lá está e do desrespeito com todos os cidadãos.
Contudo, os problemas não param por aí.
Contudo, os problemas não param por aí. Nos primeiros seis meses deste ano, foram registradas 11 explosões em caixas eletrônicos. No meu Estado, Sr. Presidente, hoje, morar numa rua onde haja um caixa eletrônico é ter o seu imóvel desvalorizado e correr o risco de, a qualquer hora, ver sua rua implodida, fruto do roubo
e das explosões dos caixas eletrônicos, seja na capital ou no interior.
Em sua maioria, as ações atingiram também as estruturas policiais das delegacias e batalhões das cidades
do interior, seja com prédios metralhados, seja com viaturas atingidas por tiros ou pneus furados.
Lamentavelmente, os cidadãos sergipanos estão vivendo dias de grande apreensão, diante do crescimento do nível de insegurança no nosso Estado. As ações desses tipos de criminosos são, em geral, extremamente violentas.
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Recentemente, até um hospital, Sr. Presidente, o Hospital de Cirurgia, foi palco de um arrastão. Os bandidos não poupam nem mais os enfermos, nem os hospitais. Dois bandidos entraram na unidade hospitalar e
roubaram pacientes e funcionários.
Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de citar o ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro
Ayres Britto, quando disse, abre aspas: “É exigido do chefe do Executivo que seja um estadista, que seja um
governante, que seja um administrador. Quando falha nas três, a coisa fica extremamente delicada”. E, lamentavelmente, Sr. Presidente, é exatamente isso que está acontecendo no Estado de Sergipe, no nosso Estado.
Ao povo do meu Estado, o Estado de Sergipe, deixo aqui registrada a minha incondicional solidariedade,
além da esperança e da fé em dias melhores. Espero que, com nossas atitudes, possamos realmente materializar toda essa esperança, seja na saúde, seja na segurança, porque ninguém merece viver o que os sergipanos
estão vivendo recentemente, fruto do descaso e da omissão e também, Sr. Presidente, fruto da enganação eleitoral, fruto do estelionato eleitoral. Prometeram céus e terras, e o que se está vendo no meu Estado é aquilo
que disse o Secretário da Educação, quando deu posse a um de seus diretores: “Bem-vindo ao inferno, colega!”.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Dário Berger.
O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – Cumprimento o Senador Eduardo Amorim pelo seu pronunciamento.
Associo-me, evidentemente, a V. Exª e às suas preocupações, o que não é inerente só ao seu Estado, mas
praticamente ao Brasil inteiro. Santa Catarina também tem seus problemas. Cumprimento e parabenizo V. Exª
pelo seu pronunciamento.
Dando continuidade, na tribuna, está o Senador Telmário Mota.
O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – Antes que S. Exª assuma a tribuna, eu gostaria de, na Presidência desta Casa, lembrar às Srªs e Srs. Parlamentares que está convocada sessão conjunta
solene do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 12 de agosto do corrente, quarta-feira, às 11 horas, no
plenário do Senado Federal, destinada a homenagear a 5ª Marcha das Margaridas.
O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – Esta Presidência ainda comunica ao Plenário o recebimento, no dia 10 de agosto de 2015, das Mensagens nºs 304 e 305, de 2015, da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminham ao Congresso Nacional as razões dos vetos a seguir,
respectivamente:
– Veto n° 34, de 2015, total, aposto ao Projeto de Lei do Senado n° 28, de 1991 (n° 1.048, de 1991,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a profissão de garçom; e
– Veto n° 35, de 2015, total, aposto ao Projeto de Lei do Senado n° 405, de 2009 (n° 4.457, de
2012, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a responsabilidade civil do locador de automóvel
em razão de danos causados pelo locatário.
São as seguintes, Mensagens e razões de veto:
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VETO TOTAL Nº 34, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1991
(nº 1.048/1991, na Câmara dos Deputados)
Mensagem nº 304
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar
integralmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 1.048, de 1991 (nº 28/91 no Senado Federal), que
“Dispõe sobre a profissão de garçom e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Justiça, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do
Trabalho e Emprego, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, a SecretariaGeral da Presidência da República e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas
seguintes razões:
“A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XIII, assegura o livre exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver a possibilidade de
ocorrer dano à sociedade.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Brasília, 6 de agosto de 2015. – Dilma Rousseff
PROJETO VETADO:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 28, DE 1991
(nº 1.048, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre a profissão de garçom e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É reconhecida a profissão de garçom, cujo exercício obedecerá ao disposto nesta Lei.
Art. 2º Considera—se garçom todo empregado que, nos estabelecimentos do ramo de hotéis,
restaurantes, bares e similares, exerça a atividade de servir à respectiva clientela na área de alimentação e
bebidas.
§ lº O exercício da profissão de garçom está condicionado ao registro respectivo na Delegacia
Regional do Trabalho.
§ 2º Nas localidades onde não houver Delegacia Regional do Trabalho, o registro a que se refere o
§ 1º será feito em órgão da administração pública federal, estadual ou municipal, devidamente credenciado pela
autoridade competente.
Art. 3º Para obtenção do registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
I — prova de identidade;
II — declaração do sindicato de classe de que o interessado exerce, há mais de dois anos, as
atividades descritas no art. 2º desta Lei;
III — atestado médico comprovando que o interessado não é portador de moléstia
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infectocontagiosa;
IV — prova de quitação com o serviço militar.
Parágrafo único. O atestado médico de que trata o inciso III será revalidado, semestralmente, pelo
serviço médico do sindicato profissional ou, ainda, por médico credenciado pelo próprio empregador.
Art. 4º As taxas de serviço que vierem a ser cobradas, compulsoriamente, nas notas dos clientes
não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do valor da respectiva nota e dependerão de acordo escrito
elaborado entre a empresa interessada e o sindicato profissional.
§ 1º O valor da taxa de serviço será rateado entre os empregados da respectiva empresa, segundo os
critérios que forem adotados de comum acordo entre a empresa e o sindicato de classe.
§ 2º Sobre o montante do valor apurado com a cobrança da taxa de serviço:
I — 20% (vinte por cento) serão destinados à cobertura dos gastos da empresa com recepção,
distribuição e pagamento de encargos;
II — 2% (dois por cento) reverterão a favor do sindicato profissional, para emprego em obra de
assistência social.
§ 3º Para verificação da regularidade na cobrança e distribuição da taxa de serviço, será instituída
comissão paritária de, no máximo, seis membros, composta de representantes do empregador, dos empregados e
do sindicato de classe.
Art. 5º A empresa, acolhendo solicitação do sindicato profissional, celebrará seguro em grupo em
favor dos respectivos empregados, correndo as despesas à conta da taxa de serviço cobrada dos clientes, nos
termos do art. 4º desta Lei.
Parágrafo único. Cabe ao sindicato profissional indicar a empresa seguradora que firmará o
respectivo seguro em grupo.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação oficial.
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VETO TOTAL Nº 35, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2009
(nº 4.457/2012, na Câmara dos Deputados)
Mensagem nº 305
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar
integralmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 4.457, de 2012 (nº 405/09 no Senado
Federal), que “Acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.
Ouvidos, o Ministério da Justiça e da Fazenda manifestaram-se pelo veto ao projeto pela
seguinte razões:
“O dispositivo preveria regra geral de responsabilidade civil do locador em razão de danos
causados pelo locatário, sem levar em conta as especificidades dos diversos contratos de locação possíveis.
Além disso, em atividades que impliquem risco, acarretaria ônus excessivo a terceiros, decorrente da
necessidade de comprovação de dolo ou culpa.”
Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou a vetar o projeto em causa, a qual ora submeto
à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Brasília, 6 de agosto de 2015. – Dilma Rousseff
PROJETO VETADO:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 405, DE 2009
(nº 4.457/2012, na Câmara dos Deputados)
Acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, para limitar a solidariedade do locador às hipóteses de dolo ou culpa.
Art. 2º O art. 566 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único:
“Art. 566. .........................................................................................................................................
Parágrafo único. O locador, se proceder com dolo ou culpa, responde em solidariedade
com o locatário pelos danos por este causados no uso da coisa locada.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104-A do Regimento Comum do Congresso Nacional encerrar-se-á em 8 de setembro
de 2015.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – Com a palavra, agora, V. Exª, Senador Telmário Mota.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador por Santa Catarina, Senador Dário; Srs. Senadores e Senadoras; telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, hoje, venho a esta tribuna para falar de união nacional.
Venho à tribuna do Senado Federal, nesta tarde, para fazer uma análise do momento vivido pelo nosso
País, preocupado que estou, como outros colegas da Casa, Senadores e Senadoras, com os destinos imediatos
do povo brasileiro. Creio que todos nós compreendemos que a situação chegou a um ponto que somente uma
união nacional em prol dos interesses maiores do nosso povo deve ser considerada, união acima de partidos
políticos e de interesses pessoais.
Todos nós reconhecemos a grave situação política e administrativa enfrentada pelo Estado brasileiro,
principalmente a partir de junho de 2013, quando a população foi às ruas para apontar os desmandos e cobrar
da classe política mais seriedade no trato com a coisa pública.
A crise política pode ser atribuída, em larga medida, a desvios de caráter de agentes políticos e de agentes administrativos do Estado que não têm honrado seus mandatos e suas funções, mas que, pelo contrário,
têm usado a representação político-administrativa como escudo para o cometimento de desvios e de crimes
contra o Tesouro Nacional e, especialmente, contra a população mais necessitada do Brasil.
Há Parlamentares federais, de diversos partidos, indiciados no Supremo Tribunal Federal, com a regalia
do foro privilegiado, por acusações de crimes cometidos no processo da Operação Lava Jato, que apura os desvios de dinheiro da Petrobras para a aplicação em campanhas eleitorais e para o enriquecimento ilícito próprio.
Tenho a esperança, Sr. Presidente, de que alguns deles conseguirão provar a inocência, mas vejo que
outros, pela vontade de retaliação e de impor derrotas ao Governo, por julgarem, de forma descabida, que as
investigações são autorizadas e estimuladas pelo Poder Executivo, estão sobrepondo seus interesses pessoais
aos interesses maiores da população que representamos. E, com isso, estão patrocinando, potencializando, na
sua esfera, a crise vivida pelo País. É, portanto, necessário que os homens e as mulheres de bem que estão no
Parlamento não permitam que o caos se estabeleça, porque a crise somente interessa àqueles que são os seus
próprios incentivadores.
Para os acusados que sabem que cometeram graves delitos, como coautores de crimes de lavagem de
dinheiro, de apropriação indébita e de evasão de divisas, entre outros, o clima de tumulto que tentam instaurar no País é benéfico, pensam eles, pois desvia a atenção das falcatruas que fazem e atrasa o desenrolar dos
processos. Temos que estar atentos aos movimentos feitos nesse sentido, pois a hora é de união em torno dos
valores maiores que formam a nossa Nação.
Sr. Presidente, a crise no campo da moral vem acompanhada, não sei se como origem ou como consequência, de dificuldades nas áreas econômica e financeira. As metas de inflação estabelecidas pelo Governo para
2015 já caíram por terra. Estamos com uma inflação beirando os dois dígitos, com o nível de custo de vida elevado, como há muito não se via. A restrição ao crédito imposta pelo estabelecimento da taxa de juros Selic em
14,25% ao ano dificulta sobremaneira o investimento das empresas e a manutenção dos negócios. Isso influi,
Sr. Presidente, diretamente no aumento da taxa de desemprego. A alta do dólar, que chega ao maior nível em
12 anos, mostra, em boa medida, a falta de confiança dos mercados na economia brasileira. Apesar de sabermos que vários países passam também por dificuldades financeiras, hoje está claro que tudo o que vivemos é
função principalmente do ambiente econômico artificialmente criado e praticado pelo governo nos anos que
antecederam as eleições de 2014.
Está aberta a porta para os aproveitadores de plantão. No campo político, o jornal Folha de S.Paulo, de
domingo passado, 9 de agosto, publica, abre aspas:
Líderes do PMDB começaram a trabalhar em várias frentes na última semana para dar ao Vice-Presidente, Michel Temer, condições de governo [...] tanto petistas que estão no Governo como nomes
de oposição apontam o Senador Romero Jucá (PMDB - RR) como um dos entusiastas e artífices da
articulação pró-Temer.
Eu acho que até mudou. Pelo que vi ontem, no Planalto, e por aquilo que o vejo defendendo, graças a
Deus deve ter mudado de ideia.
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Sr. Presidente, segundo relato dos três principais, essa é uma iniciativa que, naturalmente, demonstra o
caminho da traição, o caminho que não devemos percorrer. Precisamos refletir muito sobre notícias dessa natureza, principalmente no que tange às suas influências nas decisões tomadas pelo Senado Federal. Tem me
preocupado muito, e alerto a Nação, o fato de as pautas de votação de matérias importantes para o País serem
decididas em reunião de líderes que antecedem em minutos as suas deliberações em plenário, sem tempo
de os Parlamentares tomarem pé dos assuntos que estão sendo votados, sem que os veículos da imprensa e
a sociedade tenham tido tempo de estudar o que está sendo aprovado. Além disso, Sr. Presidente, tem sido
prática comum a inclusão de matérias legislativas extrapauta por meio de requerimentos de urgência, adredemente preparados, sem que os assuntos tenham sido instruídos pelas Comissões Permanentes de mérito e
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Tudo isso nos causa preocupação, pois precisamos de tempo para ouvir sempre a sociedade em cada
tema, uma vez que o nosso papel é o de representante do eleitorado.
Alguns dos políticos que se afastam agora do Governo serão vistos no meio do povo, que sairá às ruas
no próximo domingo, dia 16 de agosto, para protestar por mudanças na política do País, política essa que eles
próprios praticaram ou implantaram.
No campo administrativo, Sr. Presidente, algumas associações de funcionários públicos viram na fraqueza
atual do Bloco de Apoio ao Governo o momento ideal para aprovar pleitos salariais que concedem aumento
de mais de 70% nos vencimentos.
(Soa a campainha.)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Eu não deixo de reconhecer a defasagem salarial que algumas carreiras têm sofrido ao longo dos últimos anos, mas considero importante ter em mente
que, enquanto mais de 50 milhões de brasileiros têm renda familiar per capita menor que R$220,00 por mês,
recebendo o benefício do Bolsa Família, associações de funcionários públicos que percebem mais de R$15 mil
por mês pressionam o Congresso Nacional para verem aprovados projetos de lei que concedem aumentos incompatíveis com a situação econômico-financeira vivida pelo Brasil em 2015. Deveremos estar muito atentos
a essas votações.
A corrupção, que tem como início, meio e fim a campanha eleitoral brasileira, é um dos fatores de desequilíbrio das contas públicas. O que terá de ocorrer em nosso País, pergunto eu, para que a corrupção seja reduzida em nível comparado ao de países de cultura civilizada, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Reino
Unido e a Alemanha? Uma guerra civil? Uma revolução cultural? Uma legislação mais rigorosa para penalizar
os sentenciados por corrupção ativa e por corrupção passiva? O fim do foro privilegiado para agentes públicos,
foro esse inconcebível no século XXI, quando já se tem consolidado o princípio da igualdade entre as pessoas?
O que sei é que nós, Parlamentares, temos um papel decisivo nesse quadro por que passa a Nação brasileira. Como já foi dito, temos que estar atentos, sabemos bem, para o clamor dos Estados e do povo que representamos. Caso façamos ouvidos moucos, seremos atropelados pelo bonde da história.
Estamos às voltas com uma reforma política, para dar respostas aos gritos das ruas, reforma política essa
que, na verdade, é um arremedo de reforma eleitoral. Passamos tardes e noites discutindo o tamanho dos nomes dos candidatos nas cédulas eleitorais e as medidas dos adesivos de propaganda eleitoral. Os projetos de
lei que tramitam no Congresso Nacional, com o intuito de extirpar da política os partidos com baixa representação na Câmara dos Deputados, têm, na verdade, o objetivo claro de fortalecer os partidos existentes que
estão melhor estruturados e de manter a influência decisiva do poder econômico nas campanhas eleitorais.
Enquanto isso, Sr. Presidente, o que a população quer, de fato, é o fim do financiamento eleitoral proveniente
das empresas, seja para candidatos, seja para partidos políticos; o povo quer um limite baixo para as doações
de pessoas físicas, e o povo quer o fim da eleição proporcional, para que o candidato mais votado assuma seu
mandato, e não como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, nas quais um candidato menos votado pode se adonar do mandato parlamentar, em detrimento de
um candidato mais votado, que fica de fora.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores e ouvintes da Rádio Senado,
estou, hoje, aqui, para fortalecer a ideia de que devemos estar atentos e unidos em defesa dos valores maiores que norteiam nossa civilização, de modo que possamos sair dessa situação de crise de forma rápida e mais
fortalecidos para os desafios que teremos logo à frente.
Sem nenhuma dúvida, a Nação brasileira precisa mostrar que ela é maior do que as proposições e os interesses pessoais. Não podemos, nas primeiras dificuldades, tentar derrubar um governo que legitimamente foi
vitorioso nas urnas. Nós precisamos, sim, nos unir e mostrar que o Brasil é muito maior do que essa situação. Se
nós, políticos, assim permitirmos, sem nenhuma causa justa ou constitucional, nós estaremos dando, Senador
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Fernando, uma declaração assinada em branco da incompetência e, sobretudo, dos pregadores do caos absoluto. O Brasil é maior do que essa crise. Nós, os Parlamentares de bem, somos maiores do que os Parlamentares
envolvidos em corrupção, que querem, cada dia mais, confundir a cabeça do eleitor.
Meu muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – Também quero cumprimentar o Senador
Telmário Mota, dileto amigo que conquistei nestes primeiros meses de Senado Federal, um dos Senadores mais
atuantes da nova safra de Senadores. A admiração por V. Exª é muito grande, e os votos para que V. Exª possa
continuar realizando um grande trabalho aqui, no Senado Federal.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – É bondade do Senador Dário. Sem nenhuma
dúvida, um homem que tem uma larga experiência como Prefeito que foi de Santa Catarina, aprovado nas urnas. Teve uma eleição brilhante. Santa Catarina, infelizmente, recentemente perdeu um ilustre e grande Parlamentar, o Senador Luiz Henrique, mas, com certeza, V. Exª está aqui não deixando nada a desejar, pela sua
forma tranquila, serena, companheira, amiga, leal.
V. Exª é um homem muito centrado. Sempre, como somos novatos, debatemos, Senador Fernando, nos
bastidores do Senado, algumas dúvidas e algumas proporções, e V. Exª tem sido, muitas vezes, a minha luz, o
meu endereço e o meu caminho.
Fico feliz em tê-lo junto conosco aqui, neste plenário.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dário Berger. Bloco Maioria/PMDB - SC) – Obrigado, Senador Telmário Mota
Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra, nosso ex-Ministro da Integração Nacional.
Com muita honra, passo a palavra a V. Exª.
Consulto o Senador Telmário Mota se pode assumir a Presidência. (Pausa.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE. Pronuncia o seguinte
discurso. Com revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente, amigo, Senador Dário Berger.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em recente pesquisa, a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República aponta o Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, o segundo lugar entre os
melhores do País e o primeiro no Norte e Nordeste. Trata-se de um importante reforço e mais uma vantagem
competitiva para Pernambuco conquistar a instalação de um Centro de Logística de Aviação Internacional,
chamado de Hub, do Grupo Latam Airlines, união da brasileira TAM com a chilena LAN.
O estudo revela a percepção dos passageiros sobre os 15 maiores terminais brasileiros, segundo 48 indicadores de qualidade. Os itens abordados enfocam eficiência no atendimento, tempo de espera na fila de
emigração, check-in, informações nos painéis de voos e nas esteiras de restituição de bagagens, conforto e
segurança. A nota 4,33 pontos, em uma escala de 1 a 5, foi atribuída ao Aeroporto dos Guararapes, por sua excelência, pelos passageiros consultados.
Para facilitar a comunicação sobre o significado de um hub, suas funções seriam comparáveis a um
“terminal aeroviário de programação de voos” ou de integração aeroviária de amplitude regional, no caso do
Nordeste. São sistemas logísticos instalados em centros regionais onde ocorre intensa movimentação de aeronaves, passageiros e cargas. Em outras palavras, são centros regionais de conexões de operações aeroviárias.
Investimentos da ordem de US$1,5 bilhão, com a implementação do hub em Pernambuco, são capazes
de gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e impulsionar uma nova dinâmica no setor aeroviário,
alavancar o setor de turismo e impulsionar outras atividades da cadeia produtiva com repercussões em todo
o Nordeste brasileiro.
O aeroporto internacional de nossa capital, Recife, possui uma pista com mais de três mil metros de extensão e com capacidade para grandes aeronaves. O pátio dispõe de 21 posições de aeronaves, sendo 11 dotadas de conectores climatizados.
O terminal funciona com 64 balcões de check-in e existe um anexo com mais de 2 mil vagas de estacionamento.
Em pesquisa realizada pela Proteste Associação de Consumidores, entre os 14 terminais brasileiros mais
movimentados, somente o Aeroporto Internacional do Recife foi considerado como “bom”. A pesquisa distribuiu 9 mil questionários, respondidos por passageiros de seis países – Brasil, Bélgica, Portugal, Espanha, França
e Itália –, sendo considerados 150 aeroportos de todo o mundo.
Pernambuco desfruta de uma infraestrutura aeroportuária com padrões internacionais de qualidade, na
avaliação dos passageiros e usuários, segundo a pesquisa trimestral divulgada pela Secretaria de Aviação Civil,
a SAC, referente aos meses de abril a junho deste ano.

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

113

O Aeroporto Internacional dos Guararapes também conquistou o Prêmio Aeroportos+Brasil 2015, na
avaliação dos especialistas da SAC e com base na qualidade dos serviços, infraestrutura logística e localização
geográfica privilegiada. Principal capital econômica do Nordeste, Pernambuco é ponto estratégico em direção
à Europa, América do Norte, América Central e também para o Continente Africano.
Recife é um centro de excelências na produção de softwares no Porto Digital; segundo polo médico mais
importante do País; polo de serviços de alto nível em engenharia, arquitetura e consultorias econômicas; centro de irradiação de artes, cultura e folclore para todo o País.
Em localização geográfica privilegiada, Recife situa-se a uma hora de distância em voo das principais
capitais do Nordeste, como Fortaleza e Salvador. No seu entorno de 800 quilômetros, também estão concentradas seis capitais e diversas cidades de médio porte do interior, como Caruaru, Goiana, Petrolina, Campina
Grande, Mossoró, Juazeiro do Norte, Crato, Juazeiro da Bahia e Arapiraca, entre outras.
A capital de Pernambuco funciona também como foco do Complexo Industrial Portuário de Suape, incluindo o polo naval com os estaleiros Atlântico Sul e Vard Promar; refinaria de petróleo Abreu e Lima; as plantas petroquímicas; o polo vidreiro e automotivo de Goiana; o polo gesseiro do Araripe e o polo de confecções
do Agreste. Sem falar que, situado a 545 quilômetros de distância da capital, o arquipélago de Fernando de
Noronha é reconhecido como Parque Nacional Marinho de preservação ecológica e vitrine internacional do
turismo ecológico.
Cabe destacar, por oportuno, que o polo automotivo, liderado pela Fiat Chrysler Automobiles, em Goiana,
na Mata Norte, avançou em tecnologia ao anunciar que em breve iniciará as obras para instalação do Centro
de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia Automotiva, no qual funcionará o núcleo de softwares automotivos, o Software Center. Será o segundo centro da montadora no País e o quarto no mundo, junto com Betim,
em Minas Gerais; Auburn Hills, nos Estados Unidos; e Turim, na Itália.
Polo educacional em nível de excelência, Recife conta com a Universidade Federal de Pernambuco, a
Universidade Federal Rural, a Universidade Católica; com dezenas de faculdades particulares nas áreas técnicas, humanas, de saúde; com instituições de vanguarda em pesquisa, a exemplo do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além do Instituto
Agronômico de Pernambuco, instituição pioneira em pesquisas de melhoramentos genéticos na pecuária e
sementes selecionadas de plantas nativas.
É preciso, também, destacar a secular tradição jurídica de Pernambuco, que criou o pioneiro Curso de
Ciências Jurídicas e Sociais em Olinda, ao tempo da fundação da Faculdade do Largo de São Francisco em São
Paulo, ambas por iniciativa do Imperador Pedro I em 1827. Esse curso criou raízes e atualmente os profissionais
dessa área desfrutam de renome nacional nos diversos ramos do Direito e na produção dos saberes jurídicos.
Lembro que Pernambuco é sede do Tribunal Regional da 5ª Região, um dos cinco do País, com jurisdição
nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.
O Instituto Ricardo Brennand, por sua vez, foi eleito, em pesquisa do site internacional TripAdvisor, entre
os 25 museus mais importantes do mundo, numa lista que inclui o célebre museu Louvre, de Paris. Essa é mais
uma credencial que qualifica nossa capital para sediar o centro de logística Hub do Grupo Latam Airlines, sem
demérito para as demais capitais do Nordeste.
A revista de bordo Nas Nuvens, da TAM, definiu o Aeroporto Internacional dos Guararapes como “a arte
de voar”, um espaço de convivência onde são acolhidas obras de renomados artistas pernambucanos com projeção nacional, a exemplo da estátua de Gilberto Freyre, Abelardo da Hora, painéis de João Câmara, Gil Vicente
e murais do artista plástico Francisco Brennand. A publicação da TAM ainda relaciona o Aeroporto Internacional dos Guararapes entre os cinco melhores do mundo, ao lado dos terminais de Barajas (Madri), Franz Josef
Strauss (Munique), Changi (Singapura) e Heathrow (Londres).
Construído no final da década de 1940, reformado, modernizado e reinaugurado em 2004, em área contígua às instalações originais, o Aeroporto Internacional dos Guararapes registra uma história de êxitos e reconhecimento nacional e internacional. O impulso original aconteceu em meio às aerovias na rota do Atlântico
Sul-Europa, devido à sua posição geográfica estratégica.
Publicação especializada em aviação internacional, o ranking-2012 da Skytrax elegeu o terminal do Recife como o maior complexo aeroportuário do Norte-Nordeste brasileiro. Em 2014, a World Airport, também
da Skytrax, apontou o nosso aeroporto na sétima posição entre os melhores da América do Sul e o mais bem
posicionado entre os brasileiros. Neste ano, Guararapes conquistou o título de melhor aeroporto do Brasil, em
termos de infraestrutura, receptivo e serviços, suplantando os de Campinas, em São Paulo, e do Galeão, no Rio
de Janeiro.
Projeto inovador arquitetônico e de engenharia, de admirável padrão estético e visual, o novo aeroporto
entrou completamente em operações em 2006, no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando
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o atual Deputado Federal Jarbas Vasconcelos era Governador de Pernambuco e o saudoso ex-Senador Carlos
Wilson era o presidente da Infraero.
O terminal de passageiros dispõe de uma área de 52 mil metros quadrados e capacidade para recepcionar até 16 milhões de passageiros por ano. Esta tecnologia aeroportuária avançada foi concebida de modo a
cumprir dois objetivos principais: preservar o meio ambiente e proporcionar o melhor conforto aos passageiros e usuários. Os portadores de necessidades especiais contam com sinalizações e equipamentos adequados
para a locomoção. Ou seja: a tecnologia funciona associada à questão ecológica.
A mobilidade dessas pessoas é facilitada através de corredores amplos, rampas com piso antiderrapante,
corrimãos, banheiros adaptados e passarelas de pedestres na altura das calçadas – itens que foram aprovados
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Além disso, uma esteira rolante instalada na passarela da Av.
Mascarenhas de Morais faz a travessia de passageiros e usuários entre o terminal aeroviário e a estação Aeroporto Metrô do Recife.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Como parte dos sistemas chamados “inteligentes”, o Aeroporto dos Guararapes dispõe de sensores para controle da iluminação
através de células fotoelétricas, que detectam a presença de pessoas em determinadas áreas. Vidros especiais
instalados em cerca de 23 mil metros quadrados proporcionam iluminação natural e controle térmico do ambiente climatizado. Esses dispositivos reduzem em cerca de 20% o consumo de energia elétrica em relação ao
sistema convencional. O sistema de refrigeração utiliza tanque de termoacumulação para reduzir o dispêndio
de energia em até 30%.
Além da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, para a emissão de passaportes, o Aeroporto dos
Guararapes conta com...
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – ... uma delegacia especializada, a primeira do País instalada em terminais aeroportuários.
Infraestrutura adequada, competitividade em custos e potencial de crescimento da demanda são pontos
essenciais para a definição do projeto. E o nosso Aeroporto dos Guararapes atende a todos esses requisitos.
Sr. Presidente, para concluir: o discurso que acabo de pronunciar aqui da tribuna do Senado Federal é
para deixar claro, patente, que a decisão a ser tomada pela TAM, que é para breve... Dentro das próximas três
semanas a TAM vai divulgar o resultado de uma consultoria internacional contratada para definir qual a melhor
opção entre as três que estão sendo consideradas, Fortaleza, Natal e Recife.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Meu pronunciamento
de hoje aqui traz os elementos que corroboram a escolha de Pernambuco como sendo a escolha mais adequada, por Pernambuco possuir o melhor equipamento.
A única coisa que ainda não está formalizada, amarrada, é que, para a decisão de implantação de um
hub como esse que a Tam deseja, é necessário ampliar as instalações do nosso aeroporto e, para isso, vamos
precisar de pelo menos 50 mil metros quadrados da atual base aérea da Aeronáutica, que se situa do outro
lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes.
O Governador Paulo Câmara já esteve com o Ministro da Aviação Civil, já esteve com o Ministro Wagner,
já esteve com o Comando da Aeronáutica e...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – ... não existe nada que
possa impedir a celebração de um acordo de formalização de transferência dessa área para que, com os investimentos iniciais, se possa ter espaço, sobretudo para terminais de cargas, tão necessários para a implantação
de um hub do porte que a Tam deseja firmar no Nordeste brasileiro.
Por isso meu pronunciamento vai na direção de um apelo às autoridades federais para que possam continuar apoiando a Infraero no sentido de que a Infraero, através do Aeroporto Internacional dos Guararapes,
possa de fato ter um grande aeroporto, necessário, importante, para que a Infraero, como empresa estatal, tenha as receitas necessárias para bancar o Programa Nacional de Aviação Regional.
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(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Caberá à Infraero a
administração e o custeio de quase 250 aeroportos regionais, importantes para a integração nacional brasileira. E é importante que a Infraero, através do Aeroporto Internacional dos Guararapes, tenha a ampliação das
suas receitas, por meio da consolidação e da implementação do hub da Tam que brevemente será anunciado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando Bezerra Coelho, o Sr. Dário Berger deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Telmário Mota.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Parabenizo V. Exª por essa exposição e, sobretudo, pela defesa desse aeroporto tão antigo e tão importante, que é o de Recife.
Agora a nossa próxima oradora é a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Presidente Telmário Mota, caros colegas Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, a cada dia que passa, nós nos preocupamos mais com o desfecho, desejando que essa crise
seja superada, porque os números de desemprego, de desativação econômica, associados ao aumento da inflação, são preocupantes.
O único setor, Senador Moka, que está dando respostas positivas é o da agricultura, que hoje, pelo anúncio que tivemos da Ministra Kátia Abreu e da Conab, tem a estimativa de um aumento de 15 milhões de toneladas na safra 2014- 2015. Não é pouca coisa, Senador. São mais de 200 milhões de toneladas de grãos. Isso
feito graças ao empenho dos agricultores brasileiros, a despeito de tantas adversidades – uma hora é o câmbio, uma hora é o aumento do custo da produção; da logística nem se fala, porque aqui colocamos isso como
um problema crônico.
O Senador Fernando Bezerra, que é de um Estado de agricultura ou de produção de frutas irrigadas, que
tive a honra de conhecer, em Petrolina, sabe muito bem dessas dificuldades. Às vezes, é preciso um ajuste de
procedimentos, seja de uma agência reguladora, seja de um órgão governamental, para tão somente atender
uma demanda de aumentar a produção e continuar produzindo.
Eu fui visitar, em Petrolina, um armazém – não vou usar o nome em inglês, packing house – para a embalagem das mangas exportadas por Petrolina para os Estados Unidos, Senador Moka, e para o Japão, que
são os mercados mais rigorosos, mais exigentes do mundo quanto à questão sanitária. Então, eu – como brasileira, mais do que como Presidente da Comissão de Agricultura – fiquei muito orgulhosa de ver o trabalho
daqueles produtores, seja de manga ou seja de uva, que estão fazendo a diferença no Brasil. Isso não se sabe,
não se conhece.
Da mesma forma, lá em Ilhéus, vemos os produtores de cacau com a preservação ambiental. E V. Exª aqui,
quando se discutiu o Código Florestal, acolheu e teve um papel relevante quando a Senadora Lídice da Mata e
o Senador Walter Pinheiro também propuseram, à época, a questão da cabruca, que era um tratamento diferenciado na Mata Atlântica brasileira, porque esse sistema de produção do cacau preserva a vegetação nativa.
Então, eu tive também a honra e o privilégio de conhecer lá em Ilhéus o sistema da produção de um cacau que
é de grande qualidade; os pesquisadores lá fazendo trabalhos extraordinários.
Então, é por isso que temos um olhar – eu, como Presidente da Comissão de Agricultura – exatamente
para esses setores. Na quinta-feira estaremos também lá com o nosso ex-Ministro Roberto Rodrigues, que estará a seu convite, Senador Moka, mostrando-nos exatamente esse cenário disso. Eu digo sempre que fui uma
jornalista que gostava mais de dar boa notícia do que de dar notícia ruim, mas, como Senadora, obrigo-me
aqui a reconhecer as dificuldades e os nossos problemas.
Eu queria dizer que a demora na superação dessa crise está afetando alguns setores que também vinham
apresentando números importantes, como é o caso do setor cooperativista. Lá no meu Estado, no Município
de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi criada a Cooperativa de Trabalhadores Metalúrgicos
de Canoas (CTMC). E eu tive também a ocasião de conhecer o trabalho deles, de altíssima qualidade, mas eles
trabalham sob encomendas. São 170 associados, todos eles da área da metalurgia, e esta cooperativa, a CTMC,
já mostrou uma grande participação no polo petroquímico, produzindo equipamentos que ali foram encomendados.
Mais da metade, 90 desses 170 trabalhadores que são sócios da cooperativa estão sem trabalho – 90,
Senador Moka! As encomendas praticamente foram suspensas com as denúncias de corrupção na área naval
e, claro, as decorrentes da Operação Lava Jato e da paralisação de grandes projetos na indústria naval. Não
fossem as encomendas – a compensação veio agora – para a construção da nova ponte sobre o Rio Guaíba,
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que é uma obra importantíssima e inadiável no Rio Grande do Sul; a cooperativa, se não fossem essas encomendas, já estaria suspendendo e fechando as suas portas, o que é extremamente triste porque é o emprego
desses trabalhadores.
Alguns poucos trabalhadores associados só estão recebendo salários por causa da continuidade das
obras da ponte, que deve ficar pronta em 2017, com nova ligação entre Porto Alegre e a Região Metropolitana.
Apenas 80 trabalhadores, sócios da cooperativa, com elevado grau de instrução técnica no setor metal-mecânico, ainda estão conseguindo atuar na construção de balsas e também de caldeiras.
Segundo o presidente da cooperativa, João Henrique Barbosa, muitos associados estão há quatro meses
sem renda, agravando a situação social e o quadro do desemprego no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a demora do Governo Federal em dar respostas à crise, intensificada com as investigações da Operação Lava Jato,
tem desanimado os trabalhadores e agravado a situação social de muitos que investiram tempo e recursos na
formação profissional e na atuação no setor metal-mecânico, que exige mão de obra qualificada e especializada.
Recentemente, fizemos, aqui no Senado, uma homenagem aos 45 anos da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e ao Ano Internacional do Cooperativismo. Isso para ressaltar e reafirmar a relevância e a
participação das cooperativas na sua capacidade de reinvenção e de superação de crises.
Na época da agricultura dos anos 90, Senador Moka, a situação era caótica, e elas se reinventaram e o
sistema cooperativista superou as dificuldades. Agora, da mesma forma, estão, apesar de tudo, com as portas
abertas. O associativismo cooperativado envolve, no nosso Brasil, mais de 46 milhões de pessoas, aproximadamente 23% de toda a população brasileira. No mundo, mais de um bilhão de pessoas, em 100 países, praticam o cooperativismo.
São 6,8 mil cooperativas espalhadas em nosso País, com 11 milhões de associados e 340 mil empregos
diretos gerados por esse sistema, que envolve os mais variados setores. É preciso, portanto, que a boa governança chegue a tempo de recolocar a economia nos trilhos e resgatar a confiança de todos, investidores, consumidores, empreendedores, agricultores. Essa responsabilidade é também do Governo Federal, e esse protagonismo precisa acontecer para ampliar as chances de tirar logo a nossa economia da UTI.
Por fim, eu queria fazer um comentário breve, Presidente Fernando Bezerra. Nós estamos aqui para discutir
o PLC nº 57, que foi uma forma que o Governo encontrou para assegurar o emprego. Mas, veja, por outro lado...
Aliás, o PLC nº 57 decorre da medida provisória que foi devolvida à Câmara e está voltando, a chamada reoneração – nós tínhamos a desoneração, agora volta a reoneração – de setores com alto emprego de mão de obra.
Eu vou lhe dar o caso porque eu tenho que defender o meu Rio Grande do Sul: a indústria coureiro-calçadista, mais calçadista, é uma indústria de alto valor agregado, altíssimo. A mão de obra – e valho-me de
novo de gênero –, na maior parte, é de mulheres, porque é um trabalho quase artesanal. Fazem maravilhas! O
Rio Grande Sul exporta para vários países. E essas unidades estão instaladas em médias cidades.
Vejam só. Pelo sistema que o Governo criou, um programa de estímulo à preservação do emprego, gerou-se um mecanismo em que a empresa tem que se inscrever, tem que se submeter a um regramento, e aí
terá um tempo para não demitir. Vai tomar dinheiro emprestado, e o dinheiro emprestado é do recurso do FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador). É um mecanismo complexo demais.
Hoje vi na Comissão de Direitos Humanos a explicação apresentada pelo representante da Anamatra,
mostrando muito didaticamente. E, como eu disse, Senador Fernando Bezerra, V. Exª tem a lógica também,
como a maioria dos Senadores, da simplificação e não da complicação.
Veja só. Em vez de o Governo, nesta hora de crise, de desaceleração econômica, de dificuldades gerais,
mudar uma regra que vinha sendo obedecida, da desoneração, e criar um novo mecanismo muito mais difícil
e complexo, eu diria até abrindo porteiras a algum tipo de irregularidade, por que o Governo não mantém a
regra da desoneração por um período de até 12 meses e faz um contrato com empregador, beneficiado pela
desoneração continuada, e diz o seguinte: a desoneração continua mediante o compromisso de, nos 12 meses próximos, não haver demissão?
É muito mais singelo, é muito mais fácil e muito mais lógico. É muito mais lógico fazer isso. Não implica
burocracia, não implica papelada.
E, vou lhe dizer, hoje falei com o presidente da Abicalçados, Heitor Klein, que disse claramente: “Aqui no
setor calçadista, nenhuma empresa consultada vai participar desse programa”, tal a complexidade do sistema.
Então, muito mais lógico – e todos entenderam que essa é a forma – manter por 12 meses, no mínimo
12 meses, a desoneração. Não mexe, não cria uma instabilidade jurídica pela insegurança e tem o apoio das
empresas para a manutenção dos empregos. É muito mais lógico, mas às vezes a gente parece que gosta mais
de complicar do que simplificar.
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É uma modesta sugestão que esta Senadora traz, sabendo que o Rio Grande do Sul é um Estado que
tem indústrias que são agregadoras de mão de obra, agregadoras de produção, no caso do calçado, em que
entram muitos componentes, mas é essa a minha modesta sugestão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª. Ana Amélia, o Sr. Telmário Mota deixa a cadeira da Presidência que é ocupada
pelo Sr. Fernando Bezerra Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Parabenizo a
Senadora Ana Amélia pelo seu pronunciamento, sobretudo pela sua preocupação com a questão do emprego, porque o Senado Federal vai apreciar a matéria da reoneração, provavelmente na Ordem do Dia de hoje, e
deveremos ter aqui um debate bastante acalorado.
Eu convido à tribuna o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu ocupo a tribuna, senhores, primeiro para dizer que na
semana passada eu estive em São Gabriel do Oeste, numa belíssima festa da Cooperativa Aurora.
Eu vi, ainda há pouco, a Senadora Ana Amélia falando da importância que tem o associativismo e o cooperativismo. Eu tive o privilégio, a honra de presidir a Frente Parlamentar do Cooperativismo aqui por mais de
dois anos: um ano em que assumi no lugar do nosso eterno Presidente, o Deputado Zonta; e, depois de dois
anos de mandato, passei o comando da Frente para o Deputado Osmar Serraglio, um Deputado Federal do
Paraná extremamente competente, que hoje à frente da Frente faz um grande trabalho.
Mas eu dizia que a Cooperativa Aurora fez, lá em São Gabriel do Oeste – aliás, um Município muito próspero da nossa região, a região norte do Estado –, uma expansão para vender apenas...
Para vocês terem uma ideia, a capacidade de abate da Cooperativa Aurora, hoje, é de três mil suínos/dia
– isso, em Mato Grosso do Sul. Vejam a potência que é a Cooperativa Aurora!
Essa é a parte do agronegócio, forte. Mas eu tive a oportunidade, Senadora Ana Amélia, na sexta-feira
próxima passada, de ir a Sidrolândia, Município próximo de Campo Grande, qualquer coisa em torno de 160km,
170km, não mais que isso. Lá fui visitar assentamentos rurais.
Nas nossas discussões, na Comissão de Agricultura, a gente tem falado muito em agricultura familiar. E,
há algum tempo, eu, já como Senador, fui autor de uma emenda – naquela época, se pagava emenda de Bancada, hoje não se paga nem emenda individual. Fiz uma emenda de Bancada para atender, com patrulha mecanizada, todos os assentamentos do meu Estado. E os trabalhadores desses assentamentos, após esse tempo,
me levaram lá, meu caro Presidente, para mostrar, através do presidente da Federação da Agricultura Familiar,
Sr. Paulo César, e a sua diretoria, o que produziram a partir daquela patrulha, os insumos que acompanhavam
a patrulha mecanizada. E eu confesso que saí positivamente impressionado.
Senadora Ana Amélia, tempos atrás, a nossa capital era abastecida com hortaliças, legumes de outros
Estados. Hoje, 90% das hortaliças, nos supermercados chamados atacadão, são fornecidas por um grupo de
famílias, mais especificamente por 250 famílias, lideradas pelo popular Alemão, que tem lá um grupo... Ele me
disse que, por dia, saem de lá cinco caminhões de hortaliças para abastecer a nossa capital.
Aí fui a um produtor de frutas, e é impressionante o que ele é capaz de fazer com nove hectares: é limão,
é laranja, é abacaxi. É impressionante! E eles mesmos diziam – o Alemão me disse que várias vezes foi criticado:
“O que nós vamos fazer com nove hectares?” E ele dizia: “É muita terra. Veja o que é isso”.
Além dessa visita à propriedade do Seu Zé, da fruticultura lá – claro que não é uma fruticultura dos Coelhos lá de Petrolina...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Senador Moka,
se V. Exª permitir, eu gostaria de registrar a presença, no nosso plenário, da delegação de diplomatas de países
da África de língua inglesa. São todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal!
Com a palavra, o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença.
Eu dizia, então, que a fruticultura lá é impressionante e, para o meu espanto, eles precisam de calcário
para a correção da terra. E são investimentos que, para os nossos ministérios, eu diria, muito pequenos, pequenos mesmo, em função do que eles podem fazer.
Além disso, fui também a uma propriedade de bacia leiteira, e os produtores de leite me diziam que ele
já está na casa de que uma vaca dele é capaz de produzir 10 litros de leite/dia. Sendo que o ideal de uma produção profissional é acima de 15 litros por dia.
É claro que eles precisam desde forragem, de calcário, um capim melhor...
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Mas é tão pequena a propriedade, é tão pequeno o investimento, que me comprometi com eles que,
num prazo de 60 dias, estaria lá a Agraer – costumo fazer isso.
Temos que conversar, mas temos que dar um prazo para que não fique só no “conversê”, na conversa
fiada, na promessa. Tem que haver o compromisso de retorno, de prestar conta. Olha, do que vocês me encaminharam isso é possível, isso não é possível. E foi exatamente o que fiz.
Passamos lá um dia inteiro, na sexta-feira. Chegamos lá pela manhã, ouvimos, primeiro, todas as lideranças presentes, assistimos a um vídeo – tamanha é a organização deles – do que era produzido. Depois, almoçamos lá – tudo produzido nesses assentamentos – e fomos fazer visita às propriedades.
Eu disse a eles que traria este assunto à tribuna, como uma demonstração... Porque eu sou conhecido no
Mato Grosso do Sul e, aqui, no Congresso, também: “Ah! Esse Moka é um grande latifundiário lá do Mato Grosso
do Sul.” E confesso que nem produtor rural eu sou. Sou um humilde médico e professor, sim, por 15 anos, do
que me orgulho muito. Vários profissionais liberais, hoje, em todo o Mato Grosso do Sul, passaram pelo Prof.
Moka no Colégio Objetivo Dom Bosco.
E digo do orgulho que tenho daquelas mulheres, aqueles homens de mãos calejadas, em cima do trator, do guatambu, que é a madeira do cabo da enxada, produzindo. E esse Alemão, de uma forma especial, me
chamou a atenção – uma família linda: ele, a esposa dele e os três filhos, todos produzindo. Sabem qual foi a
reclamação dele? Sabem o que eles mais me pediram? O que já enjoei de debater aqui: o conceito de agricultura familiar não pode mais ser somente os agricultores em que a família, só a família, trabalha.
Eles têm condição hoje de contratar gente para aumentar a sua produção. Vejam como isso é importante. É claro que esse conceito de agricultura familiar, em algum tempo, foi importante, e talvez ainda seja; mas
eu ouvi deles que eles gostariam da modificação dessa legislação.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Uma outra coisa que me chama a atenção: esse
assentamento tem mais de nove anos, dez anos, e eles não têm título. Detêm a terra, mas não são proprietários.
E quando eles vão a um banco, eles não têm a garantia da terra, que de direito e de fato é deles.
Então eu acho que isso é importante. Eu acho que para o Governo é importante fazer assentamento. E,
em determinado tempo, aquele assentamento teria que ser autossuficiente. Ele não teria mais que depender
de governo, ele teria que depender da produção, a exemplo do que faz esse assentamento ali na minha querida Sidrolândia.
De forma que eu queria dar este testemunho e dizer a todos eles – poderia citar aqui vários nomes: o
Cido, o Paulo César, tantos outros lá, os técnicos da Agraer, da Crescer, que dão assistência técnica lá... É uma
coisa organizada, posso testemunhar isso e dizer a eles que é com muito orgulho que faço isto da tribuna do
Senado. E registro, mais uma vez, que eu saí de lá feliz da vida. Foi um desses dias em que eu me orgulhei. Eu
contribuí para que isso acontecesse.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Esta Presidência parabeniza o Senador Waldemir Moka por mais uma iniciativa parlamentar de importante repercussão na
agricultura do Mato Grosso do Sul e, de forma particular, na agricultura familiar, trazendo aqui o depoimento
das transformações ocorridas em assentamento rural a partir da iniciativa de distribuição de máquinas e implementos agrícolas, que contribuíram para o aumento da produção, do emprego e da geração de renda. Parabéns, Senador Moka!
Com a palavra, o Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Fernando Bezerra, do nosso querido Estado vizinho, Pernambuco, Srªs e Srs. Senadores, no próximo dia 22 de agosto será o aniversário da minha querida cidade, Cajazeiras, no interior da Paraíba,
fronteira com o Estado do Ceará, a cidade que foi fundada pelo Padre Inácio de Sousa Rolim, por um colégio,
depois criados mais dois colégios, um colégio Salesiano e um colégio de Doroteias. Por essa sua origem educacional, ela ficou conhecida no meu Estado como a cidade que ensinou a Paraíba a ler.
Eu tive a grande satisfação de contribuir com esse processo educacional da minha cidade, da cidade
onde nasci, Cajazeiras. Ao longo de cinco anos, na década de 90, quando tive a satisfação, o prazer e a honra
de estar nesta Casa como Senador da República, representando a Paraíba, levei recursos para construir a sua
Escola Técnica Federal.
Naquela época, para você ter uma ideia, Sr. Presidente, foram aprovadas, aqui no Congresso Nacional,
20 escolas técnicas federais. Era necessária a aprovação do Congresso Nacional. Dessas vinte, aprovadas no
governo Sarney, apenas seis foram construídas. A de Cajazeiras foi uma das maiores, uma das mais modernas.
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Naquela época, quando foi inaugurada, o custo de manutenção da escola, o pagamento dos seus professores,
representava quase o mesmo valor do Fundo de Participação dos Municípios, tão grande era a sua importância. Hoje, ela tem no seu corpo alunos e professores oriundos do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará.
É uma instituição de extrema importância e consolidada.
Tive também a satisfação de trabalhar e de dar os primeiros passos para criar a Universidade Federal de
Campina Grande. A Paraíba possuía a segunda maior universidade federal do Brasil, com sede em João Pessoa,
a Universidade Federal da Paraíba. Era a segunda maior do País, depois da do Rio de Janeiro, em número de
professores e em número de alunos. E havia o desejo da cidade de Campina Grande – que é o segundo centro
urbano do Estado da Paraíba, cidade que me acolheu e onde vivi a maior parte de minha vida – de que essa
grande universidade fosse desmembrada e criada a Universidade Federal de Campina Grande. Nós lutamos
muito por isso e foi criada a Universidade Federal de Campina Grande. E hoje Cajazeiras tem um campus da
Universidade Federal de Campina Grande, com milhares de alunos, também do Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Ceará.
Esse campus cresceu de tal maneira, Sr. Presidente, que a cidade de Cajazeiras já deseja – e as cidades polarizadas por Cajazeiras – que ele se transforme em uma universidade própria, ou seja, que Cajazeiras venha a ter
a Universidade Federal de Cajazeiras. Esse é um sonho do povo de Cajazeiras, e nós lutaremos por esse sonho.
Mas eu queria avisar também que no dia 22 estarei na minha cidade para comemorar, junto com meus
conterrâneos, seu aniversário, de que venho participando quase todos os anos. Lembro-me bem que eu era
muito jovem e participei do centenário de Cajazeiras, em 1964. Estarei lá.
Também queria avisar que hoje, logo mais, ao sair do Senado Federal, eu irei me encontrar, em audiência,
com o Ministro dos Transportes. Na condição de Relator do Orçamento Nacional do Relatório do Ministério dos
Transportes, estou também acalentando, Sr. Presidente, um outro sonho para as minhas duas terras: a terra em
que nasci e a que meu acolheu, Campina Grande e Cajazeiras, que ficam a uma distância, por terra, de 350km.
Qual é a nossa luta agora? É duplicar a BR-230 no trecho Campina Grande-Cajazeiras. Por que essa duplicação? E aqui eu volto, novamente, à década de 90, quando estava aqui, por duas vezes presidindo a Comissão
de Assuntos Econômicos. Nós levamos recursos para a Paraíba e transformamos o nosso Estado, do Nordeste
brasileiro, Sr. Presidente, no Estado que possuía as melhores estradas federais do País.
Naquela época, eu lutei para fazer, inicialmente, a duplicação da BR-230 no trecho Cabedelo-João Pessoa, na cidade de Cabedelo, que é a cidade portuária da Paraíba, o marco zero, o quilômetro zero da BR-230 e
o quilômetro zero da Transamazônica.
Naquela época, quando eu falava em duplicação. Perguntavam: “Como é?”. Eu chegava no Ministério dos
Transportes e diziam: “Mas, Senador, nós precisamos duplicar estradas dos corredores de exportação no Estado
do Paraná, no Estado do Rio Grande do Sul, no Estado de Mato Grosso. Como vamos duplicar uma estrada na
Paraíba?”. Nós lutamos e conseguimos a duplicação até João Pessoa.
Depois, o então Governador José Maranhão, nosso colega Senador, meu estimado Presidente do PMDB
na Paraíba, colocou em prática também um sonho que ele acalentava, que era a duplicação da BR-230 no trecho João Pessoa-Campina Grande. E essa estrada foi duplicada. O Governador Maranhão fez aproximadamente 60% da duplicação. Posteriormente, o nosso colega aqui também, Senador Cássio Cunha Lima, a concluiu.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vale a pena sonhar, vale a pena acalentar sonhos que são de
interesse do nosso povo, da mesma forma que V. Exª, Sr. Presidente, faz em relação ao povo de Pernambuco.
E, por falar em Pernambuco, naquela época, quando eu disse que a Paraíba possuía as melhores estradas federais do Brasil,...
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – ... nós conseguimos a modernização do trecho de
João Pessoa até a fronteira de Pernambuco. V. Exª deve se lembrar: quando você saía das estradas de Pernambuco, na BR-101, e entrava no Estado da Paraíba, parecia que estava em outro país, pela qualidade das estradas
da Paraíba no que se refere às estradas federais. E hoje temos a satisfação de ter a ligação João Pessoa-Recife
e Recife-Campina Grande por uma estrada duplicada, realizada no governo do Presidente Lula, que tornou
muito fácil, confortável e seguro o acesso ligando as duas capitais, João Pessoa-Recife, Paraíba e Pernambuco.
Portanto, neste momento, aproveito a oportunidade para homenagear Cajazeiras e o seu povo pelo
aniversário que será comemorado no próximo dia 22 de agosto. Essa cidade, repito, é conhecida na Paraíba
como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. É uma cidade muito conhecida em nosso Estado, muito conhecida
na região. É um polo de desenvolvimento hoje, uma cidade de porte médio, mas que já possui todas as características de uma cidade grande. Portanto, eu quero aqui repetir que tenho a maior honra e a maior satisfação
de dizer que nasci na cidade de Cajazeiras.
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Eu também gostaria de dizer – para que não haja ciúme por parte da minha querida Campina Grande,
onde fui acolhido, onde cresci e onde me desenvolvi como empresário, e tenho o título de Cidadão Campinense – que a duplicação da BR-230, sem dúvida alguma, beneficiará Campina Grande.
No início eu perguntava: por que essa duplicação, Sr. Presidente? Porque, no processo de modernização
das estradas paraibanas, as estradas ficaram tão boas, de tão boa qualidade, que a BR-230, que corta a Paraíba
de ponta a ponta, até chegar ao Estado do Ceará – sai do litoral até chegar ao Estado do Ceará –, que se transformou em um corredor para os transportadores.
Os transportadores que circulam pelo Nordeste brasileiro, levando cargas, preferem atravessar o Estado
da Paraíba. Isso fez com que o tráfego, o trânsito ficasse muito intenso. Agora, em função do número de carretas,
de caminhões, de ônibus e de carros de passeio, há a necessidade premente de que a BR-230 seja duplicada.
Logo mais, estarei em audiência – repito – com o Ministro dos Transportes, para que possamos dar continuidade ao sonho que eu acalento, que é ver a duplicação da BR-230, de Cajazeiras, passando por Patos, Pombal, Sousa, atravessando o que nós chamamos de espinha dorsal da Paraíba, chegando até o Estado do Ceará.
E gostaria de dizer aos campinenses que, nesta reunião com o Ministro dos Transportes, também estaremos tratando...
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – ... da continuidade da duplicação do contorno rodoviário de Campina Grande. Por ser uma cidade de intenso movimento de veículos e de caminhões, por ser
um centro polarizador da Região Nordeste, um centro de distribuição de mercadorias, existe uma circulação
muito grande de caminhões. Também lá no passado, quando eu era Senador, conseguimos os recursos para
fazer o contorno rodoviário de Campina Grande, para que os caminhões, as carretas não tivessem que passar
por dentro da cidade, prejudicando o tráfego e danificando sua pavimentação.
Na época em que eu tratei...
O Sr. Jader Barbalho (Bloco Maioria/PMDB - PA) – Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Pois não, Senador.
O Sr. Jader Barbalho (Bloco Maioria/PMDB - PA) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Senador Jader Barbalho, é um prazer.
O Sr. Jader Barbalho (Bloco Maioria/PMDB - PA) – Eu quero me unir à alegria de V. Exª por estar festejando o aniversário da cidade onde nasceu e cumprimentá-lo pelo entusiasmo com que trata de questões que
aparentemente podem, para alguns, ser simples, mas é o que valoriza a atividade parlamentar. Eu, mais do que
nunca, em que pesem alguns anos de vida parlamentar, continuo entusiasmado com a existência do Poder
Legislativo, porque entendo, em primeiro lugar, que o Poder Legislativo acaba tendo uma representatividade
fantástica. A nossa assessoria não é a assessoria do Senado e nem a do Congresso. É a assessoria da opinião
pública e do povo brasileiro, de modo geral, que nos acompanha, que acompanha o que aqui tramita, que
procura colaborar, através dos mais diversos meios de comunicação, e, às vezes, inclusive, através de grupos,
pessoalmente. Por isso, Senador, V. Exª trata do seu Estado. Esta é a Casa de representação da Federação. V. Exª
trata, com o maior entusiasmo, e eu, ouvindo V. Exª falar de obras infraestruturais da sua Paraíba, fico pensando
nas obras infraestruturais que nós ainda estamos a dever...
(Soa a campainha.)
O Sr. Jader Barbalho (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... no meu querido Estado do Pará. E é com o mesmo
entusiasmo com que trato das questões que entendo que são fundamentais para transformar o meu Estado
que eu imagino como V. Exª se sente neste momento, recordando a sua infância, a sua adolescência, recordando
os tempos passados, a escola técnica fundamental do seu Município, a implantação do campus universitário,
toda uma história, uma história que é fundamental não só para Cajazeiras, não só para a Paraíba, mas para o
Brasil, que é formado por centenas, por milhares de Cajazeiras espalhadas por todo o País, na expectativa de
crescerem, de dar oportunidade de emprego e renda para a nossa população, de, efetivamente, oferecer melhor
qualidade de vida para os brasileiros. E eu não resisti, ouvindo o discurso de V. Exª e imaginando o entusiasmo
com que V. Exª fala neste momento. Alguns devem, através da TV Senado, da Rádio Senado, estar imaginando que V. Exª trata de um tema simples. Não, V. Exª não trata de um tema simples. Eu, sempre, no meu Estado,
quando me refiro, por exemplo, à rua, digo que o cidadão mora na rua, o cidadão mora na cidade, o cidadão
não mora em Brasília. Certo? Os brasileiros vivem espalhados pelo Brasil e na expectativa de que nós, aqui,
em Brasília, e aqueles que têm poder e representação popular, aqueles que podem interferir nos caminhos do
Brasil, possam estar preocupados com eles...
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(Soa a campainha.)
O Sr. Jader Barbalho (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... isoladamente em qualquer ponto deste País, em
qualquer cajazeira espalhada no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte e particularmente na Paraíba. Os
meus parabéns, os meus cumprimentos a V. Exª e, particularmente, os meus cumprimentos ao povo de Cajazeiras e ao povo da Paraíba pelo representante que tem.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Senador Jader Barbalho, V. Exª sabe a estima e o
apreço que tenho por V. Exª, pela sua experiência, pela sua capacidade, pelo seu trabalho. Sentamos juntos,
nos tornamos não só conhecidos, mas grandes amigos, e eu gostaria de dizer, Senador, que tenho convidado
V. Exª com sua esposa para conhecer João Pessoa e Campina Grande. Acredito que essa viagem será realizada
em setembro, se Deus quiser.
V. Exª vai conhecer João Pessoa, uma cidade bela, que agora, há poucos dias, completou 430 anos de
existência – eu fiz aqui uma homenagem a minha querida capital, João Pessoa. V. Exª vai gostar muito, vai ver
como a cidade é bonita, como o povo é acolhedor; V. Exª vai transitar pela BR-230 duplicada, uma estrada bonita, bem feita, bem acabada. Até chegar a Campina Grande são 125km, e V. Exª vai conhecer uma cidade do
interior que tem todas as características de uma capital, tem várias universidades, tem milhares de estudantes.
É uma cidade que tem um dos centros tecnológicos mais desenvolvidos e respeitados do País.
Segundo reportagem da revista Época, Campina Grande tem o maior número de doutores e mestres por
habitante do Brasil, mais do que São Paulo, que fica em segundo lugar. Tem professores e doutores dos Estados Unidos, da Índia, da Holanda...
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – ... da Alemanha, da Argentina e de muitos outros
países. E o Senador Cristovam Buarque, quando eu falo em educação, já fica olhando com todo o entusiasmo,
porque é um dos maiores defensores da qualidade de educação do nosso País.
Senador Cristovam, eu estava dizendo, antes de V. Exª chegar, que lutei para a criação da Universidade
Federal de Campina Grande, desmembrando a Universidade Federal de João Pessoa. Lutei, durante cinco anos,
levando recursos para construir a Escola Técnica Federal de Cajazeiras, uma escola moderna, grande, que hoje
tem alunos do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco. Portanto, eu aprendi a gostar da
educação porque eu estudei cinco anos no Colégio Salesiano de Cajazeiras, que teve, na sua origem, o fundador da cidade, o Padre Inácio de Sousa Rolim, que aniversaria no mesmo dia do aniversário de Cajazeiras,
próximo dia 22 de agosto.
Mas, por falar, Senador Jader Barbalho, em infraestrutura, o Ministro Helder Barbalho é um jovem entusiasta. Eu sempre digo que uma das coisas que eu mais admiro no jovem Ministro é ele ser entusiasmado com
as coisas que faz. No começo do ano, eu discutia com ele, eu dizia que Pernambuco tem um grande porto, o
de Suape. Em João Pessoa, o Porto de Cabedelo perdeu importância, precisa ser melhorado. Existe o sonho de
transformar aquele porto, parte do Porto de Cabedelo, num terminal pesqueiro, para que todas as embarcações pesqueiras no Atlântico Sul possam estacionar, ancorar lá em João Pessoa, fazer a revisão, os consertos
que sejam necessários, com pequenos estaleiros que eventualmente venham se instalar, abastecer, descansar
suas tripulações, porque é o ponto mais estratégico, é o ponto mais a leste do continente latino-americano e,
portanto, muito próprio para esse tipo de atividade.
E agora, Sr. Presidente, no próximo mês, eu irei, juntamente com o Ministro Helder Barbalho, inaugurar
a primeira parte do terminal pesqueiro.
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Então, este amor do Ministro Helder pela construção de infraestrutura como instrumento de desenvolvimento econômico tem origem no seu pai, no Senador
Jader Barbalho, que tem também esse entusiasmo, essa vontade e esse desejo e essa tradição de trabalhar pela
infraestrutura do Estado do Pará.
Portanto, meus amigos, para concluir, eu gostaria de dar continuidade um pouco aqui em relação a Campina Grande. Nós estamos lutando para a duplicação do contorno rodoviário de Campina Grande, porque uma
parte dele, Senador Jader Barbalho, uma parte dessa duplicação já está sendo concluída, mercê do trabalho,
da dedicação e do esforço do Senador Vital do Rêgo...
(Soa a campainha.)
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O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB - PB) – ... o nosso companheiro, amigo, irmão, que atualmente está no Tribunal de Contas da União.
Portanto, Senador Jader, Sr. Presidente, Senador Fernando Bezerra, foi um prazer muito grande esta
oportunidade que V. Exª me deu de falar um pouco de Cajazeiras, a terra onde eu nasci, de Campina Grande,
de João Pessoa, a nossa capital, e da minha querida Paraíba.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Esta Presidência
quer também se associar ao Senador Raimundo Lira pela passagem de mais um aniversário de emancipação
política da sua cidade natal, Cajazeiras, e parabenizá-lo pelas diversas ações que, como Senador da República,
viabilizou para o desenvolvimento e para o progresso de Cajazeiras e de toda a Paraíba.
Eu queria também me associar às palavras de V. Exª quando destaca a competência, a habilidade e a capacidade do Ministro da Pesca, o jovem Parlamentar Helder Barbalho. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e
ele realmente está fazendo um trabalho elogiável à frente dessa importante Pasta ministerial.
Eu quero oferecer a palavra, pela ordem, ao Senador Ataídes. Se o Senador Cristovam Buarque e o Senador Aloysio Nunes permitirem, eu convidaria o Senador Ataídes, que já está aqui, no plenário, aguardando
para falar. Se não, a preferência é do Senador Cristovam Buarque; na sequência, Senador Aloysio Nunes e, aí
sim, o Senador Ataídes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Sr. Presidente, eu ouço, com o maior
prazer, a palavra do meu caríssimo colega Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Então, com a
palavra o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero agradecer ao grande Líder (Fora do microfone.), Senador Aloysio, por quem tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração, e também ao Senador Cristovam, esse
incansável defensor da educação no nosso País.
O Brasil o admira muito, Senador Cristovam, por essa bandeira tão importante que o senhor carrega ao
longo dos anos, nesta tribuna e neste Congresso Nacional.
Sr. Presidente, na semana passada, eu vim a esta tribuna e trouxe ao povo brasileiro, aos ouvintes da
Rádio Senado, da TV Senado, um quadro do nosso cenário econômico atual, praticamente uma prestação de
conta do primeiro semestre de 2015 deste Governo. Resolvi fazer uma síntese desse discurso, que eu achei de
bom alvitre e de muita relevância, e trazer essas informações novamente ao nosso povo para saber exatamente
como estão as finanças do nosso País.
Então, quero começar, Sr. Presidente, como diz o grande estadista Fernando Henrique Cardoso: neste
mundo, nós perdemos e ganhamos, principalmente popularidade – o político perde e ganha. Agora, uma coisa
que não se recupera é a credibilidade.
O Governo Dilma, na última pesquisa do Datafolha, está com 71% de reprovação. E isso, eu poderia dizer
que tem como uma das maiores causas esse desastre da nossa economia brasileira.
A inflação é um grande dragão que perturba qualquer governo, e este Governo só tem uma forma de
acabar com a inflação, que hoje já atinge a casa dos dois dígitos. O remédio usado por este Governo é a taxa
de juros: a Selic, que hoje se encontra em 14,25%.
Esse remédio é extremamente danoso a qualquer economia. Eu sempre dei o exemplo dos Estados Unidos, que, em dezembro de 2007, tinha uma taxa de 4,25; em 2008, quando aconteceu a bolha, o presidente
convidou os empresários e falou: “Nós precisamos produzir”, e os empresários disseram: “Mas com essa taxa não
dá pra produzir.” O governo, então, no final do ano estava com a taxa de 0,25, e essa taxa está até hoje, depois
de seis anos. E os Estados Unidos estão aí com a perspectiva de crescimento da ordem de 3%, e o nosso País,
com uma retração praticamente de 2%, segundo os jornais.
Então, esse remédio chamado aumento da taxa de juro é uma marcha a ré na nossa economia. Evidentemente que, com a elevação da taxa de juros, o consumidor tem perda de compra, o dinheiro sai do mercado,
e o jornal disse agora, recentemente, que houve 16 bilhões de perda de capacidade de consumo das famílias,
16 bilhões por mês, uma queda de 6%.
Retração no PIB. Está-se falando numa retração em torno de 2%, mas já há alguns jornais, alguns jornalistas dizendo que nós podemos chegar até 2,8%, enquanto o mundo cresce 3%.
Desemprego. O Ipea disse que, hoje, no Brasil, nós temos algo em torno de 100 milhões de pessoas aptas ao trabalho. Somente neste primeiro semestre, o Brasil perdeu 345 mil empregos, isso de carteira assinada,
uma taxa de 13,2 na região metropolitana de São Paulo. Dez milhões de jovens do “nem nem”, que estão de-
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sempregados. Nove milhões e trezentos, hoje, vivendo no seguro-desemprego. Eram 5,1 em 2003. A taxa de
desemprego é de 15,7 entre os jovens de 16 a 29 anos, segundo o IBGE.
Este aqui, para mim, é o grande problema deste Governo, deste País e do nosso povo, o desemprego. E
sobre isso eu já falei algumas vezes aqui, Sr. Presidente: o que o Governo disse, ao longo dos anos, sobre pleno
emprego era pleno engodo, plena enganação ao povo brasileiro.
Hoje, se pegarmos detalhadamente a taxa de desemprego de quem tem carteira assinada, pegar esses
“nem-nem”, que são dez milhões de jovens que nem trabalham, nem estudam, pegar mais 9.3 milhões de quem
está no seguro-desemprego, pegar aqueles que têm carteira assinada, mas que procuraram emprego por trinta
dias e não conseguiram encontrar, na estatística eles aparecem como desalentados e não como desempregados.
Lamentavelmente, já fiz esse desafio aqui, nesta tribuna, o desemprego no Brasil é acima de 20% e não de 10%.
Contas públicas. Em 2014, houve um rombo de R$ 32bilhões nas contas do setor público, que depois
foi maquiado por aquele PLN nº 36, e aconteceu o superávit, ou seja, usaram o martelo para fechar uma contabilidade. Déficit primário, tão somente nesses seis meses, de R$1.6 bilhão do Governo Federal, no primeiro
semestre de 2015, sendo que a previsão do Governo era de que teríamos, em 2015, um superávit primário de
R$66 bilhões, ou seja, no primeiro semestre tivemos um déficit de R$1.6 bilhão.
Quando vamos alcançar esse superávit primário este ano? Jamais! Pelo contrário. Tomara que esse déficit primário não chegue a esses R$66 bilhões que o Governo disse que seria um superávit primário, mas na
verdade será, lamentavelmente, um grande superávit primário. Somente em junho, houve um rombo de quase
R$10 bilhões nas contas públicas. O Governo gasta muito e gasta mal, e tenho dito isso a vida inteira.
Corte de 36% nos investimentos públicos em relação ao ano passado. Pagamento de juros da dívida
pública. Pouca gente sabe disso. Só nesses seis primeiros meses do ano, nesse primeiro semestre, o Governo
gastou R$225 bilhões com juros da dívida pública. Deve chegar, no final do ano, com um pagamento de juros
da dívida pública em torno de R$500 bilhões.
Isso vai somar mais de 50% da nossa receita líquida. Para o ano, já está se falando em R$417 bilhões, mas
aqui nós temos o swap cambial, que eu vou dizer daqui a pouco, que, ao invés de R$417 bilhões, deve chegar
aos R$500 bilhões, lamentavelmente. Portanto, esse déficit total do Governo deverá chegar a 8,5% do PIB brasileiro, das nossas riquezas.
A nossa dívida pública bruta já bateu e ultrapassou a casa dos R$4trilhões. Em 2003, não chegava a R$1
trilhão. Aqui está o grande desastre deste Governo.
Eu tenho dito que toda a culpa, Senador Aloysio, a culpa de todo esse desastre tem um nome. Essa culpa é de Luiz Inácio Lula da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Senador Ataídes, o seu tempo regimental esgotou, mas esta Presidência vai-lhe conceder mais cinco minutos. O Senador
Cristovam e o Senador Aloysio gostariam de usar a tribuna antes do início da Ordem do Dia. Então, terá mais
cinco minutos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Vou ser mais breve.
Em 2003, o Lula chegou e encontrou os caixas lotados de dinheiro. Por isso que ele diz que 2008 era uma
marolinha. Ele poderia até ter falado que seria um banzeirinho, porque ele estava com R$4 trilhões na mão para
gastar e gastou esse dinheiro. E, agora, a conta está aí na mão do povo brasileiro.
Swap cambial: somente nesses seis primeiros meses, o Governo gastou R$57 bilhões de juros com swap
cambial. Aqui nós precisaríamos de tempo para explicar ao povo que ainda não sabe o que é swap cambial. É
essa troca de risco, é esse aumento do dólar, que é flutuante. O Governo quer interferir no dólar e, então, compra dólar mais caro e vende mais barato. Essa diferença, somente nesse semestre, somou R$57 bilhões. No final
do ano, deve ultrapassar os R$100 bilhões.
Isso aqui são juros que compõem as contas do Governo. Isso é muito grave. E se continuar, acredito que
o Governo vai fazer uso das nossas reservas cambiais, hoje algo em torno de US$370 bilhões. E se meter a mão
nesse dinheiro, aí, sim, aí o risco Brasil desaba.
Balança comercial. Nós tivemos um resultado na balança comercial, não porque a nossa balança foi maravilhosa, mas porque o nosso dinheiro desvalorizou.
Esse PPE (Plano de Proteção ao Emprego) que está chegando aqui na Casa, que eu já tenho criticado, e
que será mantido pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), isso é mais uma enganação. Reduzir essa carga
horária de 40 para 30, e15% da perda do trabalhador será mantida pelo FAT.
Meu Jesus amado! Eles não sabem o que estão fazendo, Senador Aloysio. Essa história do PPE... Até porque o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) não tem um centavo. Emprestou R$200 bilhões para o BNDES,
com juros, com taxa de equalização, ou seja, TJLP menos 1%. O abono salarial, que foi suspenso porque o FAT
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não tem dinheiro, agora vai bancar todo trabalhador brasileiro, 15%. Isso é uma brincadeira de mau gosto, uma
irresponsabilidade. O FAT está todo emprestado para o BNDES.
Queda na arrecadação. Tivemos uma perda de arrecadação, somente nesse semestre, de R$122 bilhões.
Perda de poupança. Tivemos uma perda de poupança de R$40,995 bilhões. Por isso é que a construção civil e
o mercado imobiliário estão aí desempregando todo mundo.
Este Governo é inimigo do trabalhador. Essa perda de poupança, esse dinheiro que foi retirado, não volta mais. São pequenos investidores que estão tirando esse dinheiro da poupança para comer, pagar ônibus,
pagar energia, pagar água.
Cortes na saúde. Cortou R$13 bilhões na saúde, cortou R$10 bilhões na educação, nesta Pátria educadora,
Senador Cristovam. Como é que corta dinheiro da saúde e como é que corta dinheiro da educação? Me explica?
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Dívida do Brasil. O Brasil está devendo até para
a ONU, está devendo R$873 milhões. Deixou de pagar a ONU. Um aumento de 75%.
Eu tenho dito aqui – estou terminando, Sr. Presidente – que a solução para isso é equilibrar as contas
públicas. Não se pode gastar mais do que se ganha. Tem que cortar esses 39 Ministérios. Nós temos quase 26
mil cargos de comissionados neste País. Nós temos que reduzir essa taxa de juros e acabar com esse câncer,
como eu disse aqui em 2011, em estado de metástase chamado de corrupção.
Só que é o seguinte: hoje...
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Sr. Presidente, hoje eu percebo que não adianta
mais equilibrar as contas, não adianta mais baixar a taxa de juros. É tarde.
O Brasil, hoje, só tem uma saída: tirar o PT do Governo. Esta é a única saída que o povo brasileiro tem:
tirar a Presidente Dilma da Presidência e aproveitar e levar esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, o Sr. Fernando Bezerra Coelho deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Peço a V. Exª a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – Pois não. Após o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jader, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, faz já alguns bons meses – creio que desde o final de março, pelas pesquisas que eu fiz – que venho falando aqui da crise previsível e da necessidade
de um grande diálogo nacional.
É perfeitamente previsível que chegaríamos a uma crise desse tipo. Ninguém pode prever as coisas, mas
dá para imaginar o grau, por três razões fundamentais. Primeiro, o desgaste com que chegaria a Presidente da
República depois de se eleger com uma campanha que, além de prometer o que não poderia fazer de maneira alguma, acusou os seus adversários de coisas que eles não fariam. É claro que ela chegaria desgastada. Ela
chegaria desgastada porque já estava no segundo mandato.
O Brasil ia entrar em crise, porque cada eleição presidencial cria uma espécie de lua de mel do eleito com
a população, mesmo com quem não votou nele. Mas ela chegava com um casamento de 12 anos desgastado
com a República, tendo mentido para os parceiros, que são a população, tendo dilapidado o patrimônio com
medidas de desajuste. Era óbvio que haveria uma crise.
Segundo, o descrédito como ela se portava pelo fato de que o desajuste foi criado por ela. É diferente
chegar um Presidente, na República, Senador Ataídes, que diga: “O meu antecessor fez um desajuste e agora
eu tenho que fazer um ajuste”; e um Presidente ou Presidenta que chegue e diga: “Agora eu vou ter que fazer
um ajuste para corrigir o desajuste que eu fiz. Eu prometi que não faria esse ajuste e eu disse que os outros
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que fariam. E por isto pedi voto: para não deixar que os outros fizessem esse ajuste para corrigir o desajuste
que eu criei”.
Então, o desajuste que foi provocado, o descrédito como chega e a desmoralização da corrupção – que até
hoje não toca diretamente na Presidente, mas toca em todo o seu entorno, passa por onde ela esteve também,
sobretudo na Petrobras –, quando vemos essas três coisas, obviamente haveria uma crise muito profunda. Some-se a isso, naquela época realmente não dava para prever, a desorganização das bases de apoio do Governo.
Então, desde março que eu não só falo da crise – aliás, da crise, desde o ano anterior–, mas falo de um
diálogo. Pois bem, cheguei ao ponto aqui de dizer que temos grupos de Senadores, independentes dos seus
partidos, alguns da Base de Apoio, como eu, do PDT, outros que são de oposição, que estão dispostos a participar do debate.
Na sexta-feira, Senador Jader, eu recebi, junto com outros Senadores, um convite para um jantar na Presidência da República, com a presença da Presidente, que é quem fez o convite, e eu disse que não iria. Poderia parecer: como é que alguém que fica falando em diálogo não vai a um jantar em que o convite veio da
Presidente? Mas eu expliquei na hora por que eu não iria. Primeiro, porque não se trata de um diálogo, era ou
uma festa ou aplausos.
Diálogo não se faz com Base de Apoio. Diálogo se faz com quem não é da Base de Apoio, senão não é
diálogo; senão pode até chamar de entendimento, e eu prefiro chamar de aplauso.
Segundo, não se faz diálogo com 35 pessoas. Trinta e cinco, que era o número que se imaginava, é muito mais do que aquele que permite um diálogo olhando nos olhos, dizendo com franqueza as coisas, dizendo:
Presidente, apesar de tudo, o melhor caminho é não haver nenhuma interrupção, como alguns propõem, no
mandato de nenhum dos eleitos. Porque as quatro perspectivas que temos adiante todas são muito negativas:
a perspectiva de impeachment, isso é ruim, não é bom; a perspectiva de cassação da chapa, isso é pior ainda;
a perspectiva de renúncia, que é um gesto unilateral, isso não é bom; e a perspectiva de continuar mais três
anos e meio o governo como está, isso não é bom também para o Brasil.
Tudo que se apresenta por aí... Porque não dá para se tirar na loteria uma nação; quem tira na loteria é o
indivíduo, se está endividado – eu posso tirar na loteria e ser salvo. Um país não se tira na loteria, até porque o
Lula dizia que o pré-sal era a loteria e, na época, eu fui um dos que disseram que isso não era loteria. Não existe loteria para um país, sobretudo do tamanho do Brasil, que não cabe dentro de um poço de petróleo, nem
de 10, nem de 20, nem de 100.
Então, estamos diante de uma crise com poucas alternativas. Porque uma alternativa seria um candidato novo, mas faltam três anos e meio. Então, não tem essa chance de dizer para se esperar. Esperar três anos
e meio? Não dá! São mais de 40 meses! Não dá para ter uma margem de recuperação da economia, porque a
nossa poupança é baixa, e isso é uma tradição brasileira. O dólar vai crescer, até porque a taxa de juros subindo nos Estados Unidos vai atrair dólar do mundo inteiro para lá e não para cá. Não vai ser fácil enfrentar a crise
energética, porque há fenômenos naturais também, apesar de que grande parte do problema vem do desajuste que se fez no setor elétrico. E, finalmente, o outro problema, que é a corrupção, não vamos ter resultados
fáceis, rápidos. A corrupção, quando ela é limpa, melhora o país, mas, num primeiro momento, gera uma crise
moral no país. No primeiro momento, quando se descobre a coisa, existe uma baixa estima. As crianças hoje
mesmo já brincam com a corrupção. Levará anos para a gente ver os resultados positivos da Operação Lava
Jato e das outras operações. Tem que ser feito, é óbvio, felizmente. Mas, no primeiro momento, o impacto é o
contrário do que se espera. No primeiro momento, é o impacto de desmoralização de toda a classe política;
depois é que virá a saída.
Pois bem, eu quero voltar a insistir aqui na necessidade de que nós estejamos à altura do momento, encontrando um caminho para qualquer das quatro alternativas. Eu não vejo a quinta. Qualquer das quatro tem
que ser concertada, com C, para não criar um desconserto, com S, do Brasil.
Seja a renúncia, seja a continuação da Presidente, que é o mais tranquilo para o Brasil, seria o mais tranquilo para o Brasil cumprir o mandato dela. Até a renúncia tem que ser concertada, não pode ser à la Jânio
Quadros, de um dia para a noite. Tudo isso tem que ser concertado.
Esse concerto tem de partir dela, e eu não estou vendo. Não estou vendo, porque o discurso continua
sendo de arrogância, porque o discurso continua sendo “nós estamos certos”, o discurso continua sendo de
não dizer que “nós cometemos alguns equívocos”. Eu nem falo em pedir desculpas. Eu falo em reconhecer os
equívocos. É diferente: reconhecer o equívoco é menos duro, menos forte do que pedir desculpa por ele. Eu
falo: desculpa é uma coisa pessoal; agora, reconhecer os equívocos não é uma coisa pessoal, é uma coisa que
a gente percebe e sabe.
Eu não estou vendo ainda essa vontade de um diálogo por parte do Governo.
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(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – E o pior é que por parte da oposição
também, muitas vezes, eu não vejo. Porque aquilo que eu ouvi chamarem aqui de FLAxFLU parece que tomou
conta do jogo político brasileiro. Em vez de buscar um consenso, que é o papel da política, a gente está querendo ver quem faz mais gol, que é o que acontece no futebol. Política não é lugar de ver quem faz mais gol,
é lugar de ver como se consegue consenso.
Eu quero aqui, Senador Jader – e concluo em um minuto –, dizer que o fato de eu não ter ido a esse
jantar não significa, em nenhuma hipótese, que eu não estou aqui à disposição de qualquer um de vocês que
fazem mais liderança do que nós do baixo clero, como se diz, qualquer um. Estou disposto a conversar, dialogar e ver até que ponto é possível ajudar o Brasil a sair desta crise. Mas diálogo não se dá na frente de 35, 50
pessoas, que são da Base...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... e, sim, em grupos pequenos. Também
acho que não deve ser individualmente, não, porque hoje está tão desmoralizado que, se você for a um debate, a um diálogo individualmente, vão pensar que você foi pedir cargo, vão pensar que você foi pedir liberação
de verba. Mas grupos de cinco, seis, sete, dez pessoas. E, por isso, no mesmo documento em que eu disse que
não ia, dirigido ao Vice-Presidente Temer, eu disse para ele que eu gostaria muito de participar de um diálogo
junto com outros Senadores – que eu sei que aqui há, porque nós estamos conversando – e que não estamos
nem no FLA nem no FLU, mas, sim, no BR, no BR do Brasil, esse time que, às vezes, dá a impressão de que não
está em campo, porque parece que estão jogando só para acertar no adversário e não para construir um projeto novo de que o Brasil precisa.
Era isso, Sr. Presidente, que eu queria colocar, minha predisposição mantida para o diálogo.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – Senador Cristovam Buarque, os cumprimentos da Presidência pelo seu pronunciamento.
E eu gostaria de registrar, com alegria, a presença nas nossas galerias dos alunos do ensino médio do
Colégio São Luís, de São Paulo. Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
Eu concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, que solicitou a palavra à Mesa para comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Presidente Senador Jader Barbalho, Sras Senadoras, Srs. Senadores, na noite de quinta-feira passada,
Senador Valdir Raupp, ao ouvir o início do programa do PT, tive vontade de desligar a TV e aderir ao panelaço
que ecoava das ruas, a exemplo da maioria esmagadora dos brasileiros, cansados de promessas descumpridas
e de tantas inverdades. No entanto, resolvi dar uma chance. Quem sabe agora, com uma crise dessa magnitude, Senador Cristovam, econômica, política e ética, instalada no País, o PT aproveite a oportunidade no seu
programa gratuito para pedir desculpa ao povo brasileiro.
A fala do Vice-Presidente Michel Temer, na quarta-feira, reconhecendo o agravamento da crise e dizendo,
palavras do Vice-Presidente Michel Temer – abro aspas –, “O País precisa de alguém que tenha capacidade de
reunificar a todos” – fecho aspas – reforçou minha decisão de assistir ao programa.
Pesou também a manifestação do Ministro Mercadante, que no mesmo dia admitiu que o Governo havia
cometido erros e elogiou a gestão tucana. No mesmo dia em que o Vice-Presidente Michel Temer dizia que o
País precisava ter alguém com capacidade de reunificar a todos, o Ministro Mercadante, numa reunião de uma
comissão na Câmara Federal, dizia que o Governo tinha errado e reconhecia a qualidade da gestão do PSDB.
Depois de assistir ao programa, eu sabia que devia ter desligado a TV, pois o PT não mudou, infelizmente: continua a enganar, falando meias verdades e descrevendo uma realidade fantasiosa. Parece mais que a
Presidente continua em campanha eleitoral. Como ela enganou os brasileiros lá em 2014, ela continua enganando em 2015.
Vejamos alguns exemplos.
O PT se vangloria, no seu programa, do corte de R$38 bilhões em impostos sobre a folha, feito entre 2012
e 2014, para – aspas – “evitar demissões e perdas trabalhistas” – fecho aspas. Isso no programa do PT.
No entanto, em 27 de fevereiro de 2015, o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu a medida provisória que, na prática, reduziu a desoneração da folha de pagamentos das empresas. E disse o Ministro, palavras do Ministro Joaquim Levy – entre aspas: “Essa brincadeira...” Olha a seriedade do que o Ministro Levy diz.
De quem é a brincadeira? Da Presidente Dilma.
(Soa a campainha.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Da Presidente Dilma, pois foi ela quem mandou a
MP da desoneração da folha.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB – PA) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – O tempo de V. Exª está a se esgotar. Eu
pediria que concluísse.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Já estou concluindo. Eu pediria à Presidência que
nos desse a oportunidade de concluir o pronunciamento.
“Essa brincadeira [desoneração da folha] nos custa R$25 bilhões por ano, e vários estudos nos mostram
que isso não tem protegido o emprego. Tem que saber ajustar quando não está dando resultado. Não deu os
resultados que se imaginava e se mostrou extremamente caro” – fecha aspas. São palavras do Ministro Levy.
O programa, mais adiante, fala do corte de 17 bilhões nos impostos na cesta básica para – entre aspas –
“colocar mais comida na mesa do brasileiro”. Esqueceu-se o PT de informar...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ... Esqueceu-se o PT de informar que, um ano antes
de editar a medida provisória que isentou a cesta básica, a Presidenta Dilma havia vetado uma emenda similar,
apresentada à MP nº 563, de 2012, pelo Líder do PSDB na Câmara, Deputado Bruno Araújo e aprovada pelas
duas Casas do Congresso, e ignorou também os aumentos galopantes observados nos supermercados, tirando comida da mesa do brasileiro.
O programa, mais adiante, fala com orgulho do corte de 32 bilhões de IPI para – aspas – “manter a indústria empregando e produzindo”. Deixou de informar que metade desse valor de 32 bilhões sai dos cofres dos
Estados e Municípios, já que 46% da arrecadação do IPI destinam-se...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ... destinam-se ao FPE e ao FPM e 3% a programas
de financiamento do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, o Governo fez cortesia com o chapéu alheio. Quem bancou metade do benefício foram os Estados e os Municípios, que tiveram
e ainda têm de atender as necessidades da população com R$15 bilhões a menos.
Falou do programa Mais Médicos, que realmente tem mérito e cuja criação teve nosso apoio no Congresso. Nossas reservas se focaram na necessidade de comprovar o conhecimento de médicos treinados no
exterior e nas condições do contrato referente aos médicos cubanos, que recebem salário muito inferior, sendo
que a maior parte do dinheiro vai ao governo cubano.
O PT esqueceu a gravação divulgada, em março, pelo Jornal da Band, comprovando uma trama...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – Já concedi mais de três minutos além
do tempo de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Fora do microfone.) – Se V. Exª me conceder mais dois
minutos, eu encerro o pronunciamento.
O PT esqueceu a gravação divulgada – repito – em março, pelo Jornal da Band, comprovando uma trama entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde - Opas para acobertar a intenção
de favorecer a ditadura cubana por meio do Programa Mais Médicos. No áudio, a coordenadora do programa
pela Opas diz, aspas: “Eu acho que não pode ter o nome governo de Cuba, porque senão vai mostrar que nós
estamos driblando uma relação bilateral”. Fecho aspas. A gravação também mostra que o Brasil lavou as mãos
quanto ao confisco, pelo governo cubano, da maior parte do pagamento dos médicos.
É importante observar que, similarmente ao que ocorre com a redução de IPI no caso do Mais Médicos,
também o Governo acaba transferindo boa parte do ônus para os Municípios. O Município recebe repasse de
aproximadamente R$11 mil por equipe de saúde da Família. No entanto, quando na equipe trabalha um médico do programa Mais Médicos, o repasse é de apenas R$4 mil, ou seja, é o Município que banca R$7 mil dos
R$10 mil de salário do médico. Assim, no caso dos médicos cubanos, o Município arca com a parcela destinada
ao governo cubano.
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Vejamos outro exemplo. Falou-se do aumento das exportações, deixando de comentar a deterioração da
pauta das exportações. Segundo dados do MDIC, a participação dos produtos primários e semimanufaturados
nas exportações brasileiras, que em 2002 era de 43%, alcançou 59,3% em 2013, ou seja, estamos desindustrializando cada vez mais o Brasil, voltando a ser exportador de produtos primários.
O programa tratou ainda do investimento em infraestrutura. Mas cadê as obras do PIL – Programa de
Investimento em Logística? Cadê os prometidos aeroportos regionais? Quando terá início a prometida obra
de derrocamento do Pedral de Lourenço? E o prometido novo código de mineração? E o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional? Tudo isso, Presidente, diretamente de interesse do Brasil, em especial da
Amazônia e do Pará.
Diz o apresentador do programa, aspas: “Não é melhor a gente não acertar em cheio tentando fazer o
bem do que errar feio fazendo o mal?” A minha resposta é: pois o inferno está cheio de boas intenções.
E para falar a verdade, as revelações estarrecedoras do Lava Jato sobre a corrupção generalizada, o crime
“no atacado”, como disse o Ministro Marco Aurélio Mello, na Petrobras, na Eletronuclear e quem sabe aonde
mais nos fazem questionar se as intenções em algum momento eram...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ... verdadeiramente boas (Fora do microfone.).
Não é o que parece. Parece mais que estão errando feio, fazendo o mal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho. Bloco Maioria/PMDB - PA) – Obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jader barbalho, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores.
Sr. Presidente, antes de falar sobre o assunto que me traz a esta tribuna, que é o lançamento do Programa
de Investimento em Energia Elétrica,
quero registrar que fui procurado, em meu gabinete, por um grupo
de estudantes da cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Os estudantes, que são do Centro Universitário Serra dos Órgãos, estão muito apreensivos com a atual
situação do Fies. Falo desta Universidade, mas isso está ocorrendo em centenas de faculdades e universidades
de todo o Brasil. Eles alertaram que, como não há repasse de verbas federais correspondentes ao Fies, muitas
universidades correm o risco de fechar.
O prazo para a renovação do Fies junto ao Governo Federal foi reaberto ontem e encerra no dia 31 de
outubro. Ocorre que os estudantes não conseguem entrar no sistema para solicitar a renovação.
Nesse sentido, quero fazer um apelo ao Governo Federal, principalmente ao Ministério da Educação,
para que o Fies possa realmente atingir o seu objetivo, que é permitir o acesso dos estudos ao ensino superior.
Que não se meçam esforços para resolver as questões que prejudicam o acesso ao Fies por milhares e milhares de alunos.
Sr. Presidente, em momentos difíceis como o atual, é importante vir a esta tribuna para falar de algo
positivo para o País. Nesse sentido, gostaria de, em breve discurso, comemorar o lançamento de mais um programa do Governo Federal.
Trata-se do Programa de Investimento em Energia Elétrica - PIEE 2015-2018, que objetiva a expansão da
geração e transmissão elétrica em nosso País.
Há tempos, o setor elétrico enfrenta diversos problemas, que vão desde a falta de chuvas até o acionamento das usinas térmicas, o que afeta a oferta e o preço da energia elétrica.
O Brasil tem um potencial enorme na produção de energia limpa, mas precisa de investimentos para que
todo esse potencial seja alcançado, beneficiando, assim, todos os brasileiros. Além disso, o País tem o compromisso com as energias renováveis, compromisso esse reforçado pela Presidente em sua recente viagem aos
Estados Unidos da América.
Os programas lançados nessa área foram, sem dúvida, exitosos. Por exemplo, o Programa Luz para Todos, lançado em 2003, que já beneficiou 90% das famílias que possuem renda inferior a três salários mínimos,
o que corresponde a 15 milhões de brasileiros que antes viviam às escuras.
O programa lançado hoje pela Presidente Dilma Rousseff e pelo Ministro de Minas e Energia, Eduardo
Braga, vem ao encontro das reivindicações do setor. No plano estão previstos projetos que ampliarão a oferta
de energia e fortalecerão o sistema de transmissão para garantir mais energia aos brasileiros a preços competitivos com os do mercado internacional.
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E eu espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que realmente, com o lançamento desse programa, com
novas usinas hidroelétricas sendo implantadas no Brasil, com a energia eólica, com a energia solar, possamos
baixar o custo da energia tanto para a indústria e para o comércio como para os consumidores de baixa renda.
Conforme divulgado pelo Governo Federal, “o setor elétrico brasileiro deu enorme salto na última década.
Entre 2001 e 2014, a geração de energia elétrica cresceu 67%, passando de 80 mil mW para 134 mil MW.” Só no
ano passado, entraram mais de 7,5 mil MW de energia de fontes diversificadas. E eu cito aqui, Sr. Presidente, a
construção das usinas hidroelétricas de Rondônia, no Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, que já estão despachando pelas linhas de transmissão até Araraquara, São Paulo, para a estação receptora mais de 3 mil MW que
estão saindo de Rondônia para outros centros do País, também abastecendo o Estado de Rondônia e do Acre.
O programa destinará R$186 bilhões para novas contratações. Até 2018, o investimento será de R$81
bilhões. Após aquele ano, mais R$105 bilhões. Serão realizados três leilões por ano, quando serão contratados
empreendimentos de PCHs, energia solar, termoelétricas, de biomassa e fósseis.
Com as novas linhas de transmissão o sistema se tornará mais robusto, interligado, possibilitando maior
oferta e amplo acesso à energia. Ressalto que atualmente a energia é o motor de toda a sociedade, uma vez
que movimenta a economia e confere qualidade de vida aos brasileiros.
Então encerro, Sr. Presidente, o meu pronunciamento, economizando um pedaço ainda do meu tempo, parabenizando a Presidente da República, Dilma Rousseff, o Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga,
e toda a equipe do Ministério de Minas e Energia que desenvolveu esse programa de lançamento de novas
energias para o Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Senador Raupp, V. Exª me permite um aparte muito rápido?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB - RO) – Pois não, Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Esse assunto muito me interessa, a energia limpa.
Eu acredito que a grande saída para o País é essa energia limpa, a energia fotovoltaica e a eólica. Nós temos sol
com abundância, nós temos vento com abundância e nós temos matéria-prima com abundância da qual se faz
a célula da placa fotovoltaica, que é o silício. Agora, nós precisamos que o Governo não incentive as empresas
a importar essas placas, porque está aí a situação do dólar. Ou seja, é um produto maravilhoso, que não está
acessível ao consumidor. O que nós deveríamos fazer seria criar uma indústria no nosso País. Aí se resolveria
de vez a nossa situação. Então, eu acho o programa extraordinário, mas eu espero que nós tenhamos, a curto
prazo, uma indústria de produção de células de placas de energia fotovoltaica. Então, eu o parabenizo pelo
discurso e agradeço pelo aparte.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB - RO) – Obrigado a V. Exª, Senador Ataídes, pela contribuição.
V. Exª tem absoluta razão. O Brasil precisa ousar mais, até como foi feito com a quebra das patentes dos
medicamentos para produzir medicamento barato aqui no Brasil.
Essas placas de energia fotovoltaica não são bicho de sete cabeças. O Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, os nossos engenheiros eletroeletrônicos poderiam muito bem desenvolver essas placas aqui no Brasil.
Há algumas empresas alemãs, chinesas que já estão vindo para produzir no Brasil. Em vez de o Brasil
comprar, elas já começam a produzir, instalando fábricas aqui no Brasil. Então, logo, logo nós vamos desenvolver também...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB - RO) – ... esses modelos de placas para ter as nossas próprias
fábricas para produzir essas placas de energia fotovoltaica aqui no Brasil.
Walter Pinheiro, que é um estudioso nessa área, vai poder nos ajudar muito nessa empreitada.
Obrigado, Sr. Presidente.
Pois não, Senador Walter.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Senador Raupp, hoje, na CAE, eu reclamei muito, meu caro Senador Jader Barbalho, porque nós aprovamos um projeto importante, que foi a prorrogação
do Padis, um programa de incentivo ao semicondutor, Senador Raupp. Se nós não desenvolvermos, Senador
Raupp... Por exemplo: a Bahia tem uma sílica na região de Belmonte que é uma das melhores do mundo. Para
a utilização da sílica no semicondutor ou, numa linguagem que todo mundo entende, para fazer o chipezinho,
essa sílica tem que ter cinco nove, 99.999, para se produzir esse importante elemento para toda essa parte de
que nós estamos falando. A sílica da Bahia, Senador Raupp, é 99.995, portanto está muito próxima. Ela é in natura. Agora, se não houver uma política de incentivo a essa produção de semicondutor no Brasil, não adianta
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promover uma atração de fabricação de placas para fabricarmos só a estrutura de alumínio. É importante fazer isso, até porque as placas que hoje são utilizadas na China, na Alemanha não sei se, de imediato, poderiam
ser utilizadas no Brasil. Foram placas e estruturas montadas para resistir, por exemplo, a um sol de seis meses.
Nós temos sol aqui doze meses por ano. Não dá para se dizer que são 24 horas por dia, mas por isso é importante a alternativa: durante o dia, você colhe, você coleta, você aproveita a luz do sol e, à noite, o vento dessas
regiões, até porque há regiões na Bahia, que, por exemplo, são muito quentes durante o dia, e durante a noite
têm um dos melhores ventos. Meu pai dizia, Senador Benedito, uma frase interessante na roça, quando faltava
água, por conta da escassez da chuva. Meu pai dizia assim: “Quanto mais seco, mais vento!”, porque, quanto
mais seco, ou seja, quando não vem a chuva, o vento leva a chuva. Portanto, essa região, que é seca, região do
semi-árido, tem muito vento e muito sol. O que V. Exª levanta é fundamental. Nós precisamos atrair essa fabricação e a fabricação, inclusive, dos inversores, para produzirmos os inversores trifásicos. Sem os inversores
trifásicos, não adianta colocar placa. Eu preciso dos armazenadores, das baterias, numa linguagem mais direta.
Nós vamos potencializar, Senador Raupp, uma indústria com geração de pós-trabalho local, porque a energia
solar, por exemplo, vai possibilitar exatamente essa chamada geração distribuída, ou a micro e minigeração. É
um potencial enorme! Eu falei isso na semana passada. Os Estados Unidos estão comemorando o recorde de
geração de postos de trabalho na energia solar. É outra perspectiva importante: o ganho na energia e o ganho
na geração de pós-trabalho. Então, V. Exª está corretíssimo quando traz esse tema, que é incidente na economia, resolve o problema das nossas empresas e, por outro lado, também coloca a energia do vento, do sol e
da biomassa como um elemento mais do que alternativo, como um elemento viável para sustentar a nossa
economia brasileira.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB - RO) – Obrigado a V. Exª. Peço a incorporação do seu aparte, assim como o do Senador Ataídes, ao meu pronunciamento. E este é o caminho: produzir a energia solar, a
energia eólica, e, claro, sem desprezar a matriz hídrica na qual somos muito fortes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr. Jader Barbalho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu vou conceder a palavra ao último
orador inscrito, o Senador Garibaldi Alves Filho, e, logo em seguida, nós vamos começar a Ordem do Dia.
Nós acabamos de realizar uma longa reunião de Líderes partidários, e eu vou aproveitar, Senador Delcídio, Srs. Líderes, Srs. Senadores, a circunstância do intervalo entre a votação e a proclamação do resultado,
para fazer uma rápida comunicação ao Senado Federal – rapidíssima comunicação ao Senado Federal! Quero,
no entanto, pedir, desde logo, aos Senadores e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa que,
por favor, venham ao plenário, porque, logo em seguida à intervenção do Senador Garibaldi Alves Filho, nós
vamos começar a Ordem do Dia.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT - MS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT - MS. Sem revisão do orador.) – Eu só gostaria
de, no item 15 da pauta, que, inclusive, nós debatemos hoje na reunião de Líderes, nós pediríamos a V. Exª –
estamos ajustando o texto –, se pudesse, sobrestar a apreciação do item 15, porque aí nós, com os demais Senadores e Senadoras, apresentaríamos uma proposta de consenso para essa PEC. É o item 15 da pauta.
Quanto aos demais, estamos de acordo com o que V. Exª propôs na reunião de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Combinamos com V. Exª e com os Líderes partidários que, como a nossa pauta está trancada pela reoneração da folha de pessoal, vamos votar algumas autoridades e vamos seguir a ordem das propostas de emenda à Constituição.
Esse item referido por V. Exª é o 15º. É, portanto, a quarta proposta da Mesa...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT - MS) – É o 15º. Se V. Exª pudesse sobrestar a
proposta, e os demais votaríamos, na seqüência, sem nenhum problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Mas, dificilmente, nós chegaremos lá.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT - MS) – Perfeito. Mas, se chegarmos, não é, Presidente...?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho.
E peço, mais uma vez, aos Senadores que venham ao plenário, porque vamos começar a Ordem do Dia.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, tendo em vista que a Ordem do Dia está para
ser iniciada.
Gostaria de dar aqui uma informação que diz respeito à Região Nordeste, à expectativa que reina em toda
essa região por conta da transposição das águas do rio São Francisco. Diante da crise hídrica que nós estamos
enfrentando, Sr. Presidente, não é apenas um ano de seca – um ano, dois anos, três anos, quatro anos de seca.
Desde 2012, que nós convivemos com uma situação hidrológica das mais desfavoráveis, e isso só pode nos levar não apenas a clamar aos céus, para que tenhamos chuvas em 2015, mas a clamar aos céus, clamar a Deus
para que ilumine os nossos governantes, e nós possamos ter a realização dessa transposição, que realmente
vai assegurar a segurança hídrica tão desejada por essa região.
O Senador Fernando Bezerra conhece muito bem esse drama; esse drama que é secular; esse drama que
levou o Imperador D. Pedro II a dizer que gastaria a última joia da Coroa para combater os efeitos da seca. Na
verdade, nós temos tido é uma convivência penosa – eu diria – com o fenômeno da seca. Mas, agora, Senador
Fernando Bezerra, V. Exª que foi Ministro da Integração Nacional e que teve a oportunidade de impulsionar
essa obra, que foi um sonho de um ex-Ministro da Integração Nacional, por sinal o ex-Ministro Aluízio Alves,
que teve em Fernando Bezerra não o Coelho, mas Fernando Bezerra sem o Coelho, nosso conterrâneo, que foi
também um daqueles Ministros que fizeram questão de marcar a sua gestão pela realização dessa obra.
Eu estive, Senador Fernando Bezerra, hoje à tarde, em companhia do Arcebispo Metropolitano de Natal,
Dom Jaime Vieira, em companhia dos dois Senadores – a Senadora Fátima Bezerra e o Senador José Agripino
–, no gabinete do Ministro Gilberto Occhi, Ministro da Integração, o qual nos disse que, até o dia 21, é possível
que nós tenhamos o primeiro teste do bombeamento das águas exatamente em Cabrobó. A partir daí, abrir-se-ão os caminhos para que essas águas possam finalmente chegar aos nossos Estados tão castigados pela seca.
É evidente que isso não se dará da noite para o dia. Mas, tendo em vista o agravamento da situação, é
uma boa notícia. Não tenhamos dúvida: é a melhor notícia que nós poderíamos dar àqueles que estão no campo, que estão no interior do Nordeste.
Eu dou essa notícia com entusiasmo. E espero que o Governo continue a assegurar um fluxo de recursos
para que essa obra continue a ter um ritmo, porque, até agora, isso não foi o desejado, pois, se tivéssemos o
ritmo desejado, certamente não teríamos a obra no estado em que ela se encontra.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu deixo aqui essa informação alvissareira. Existe a possibilidade
até de que a própria Presidenta da República possa estar presente no evento em Cabrobó.
Por outro lado, quero dizer que, acompanhado ainda de Parlamentares, como o Deputado Nelter Queiroz e do Deputado Rafael Motta, e por termos na Bancada federal o Deputado Walter Alves e tantos outros
Parlamentares que são entusiastas dessa obra, tratamos também de uma obra vital para o nosso Estado que é
a realização da obra Barragem de Oiticica.
Então, eu quero, neste instante, dizer que a crise hídrica, que poderá se agravar, que deverá se agravar,
talvez, infelizmente, que ela tenha uma resposta por parte das autoridades federais como a que nós tivemos
hoje no gabinete do Ministro Gilberto Occhi.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado às Srªs e aos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no meu
discurso, hoje à tarde, proferido nesta tribuna, eu fiz uma breve demonstração sobre o cenário econômico
brasileiro neste semestre de 2015 e sobre o que o mercado já estava prevendo que poderia acontecer. Agora,
às 17 h13 do dia de hoje, a Folha de S.Paulo publicou: “A agência de risco Moody’s rebaixa nota de crédito do
Brasil.” A agência de classificação de risco Moody’s cortou a nota de crédito do País, passando para Baa3, e alterou a perspectiva para estável.
A nota anterior do Brasil, como todos nós sabemos, segundo a Moody’s, era Baa2. Agora, é Baa3. Com
esse corte, o País está a um nível de perder o grau de investimento na nossa agência.
Sr. Presidente, é muito grave uma agência como essa rebaixar o nível do nosso País. É muito grave! Alguma coisa tem que acontecer.
Eu queria fazer esse registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Nós vamos começar a Ordem do Dia.
Peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa, que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos iniciar a Ordem do Dia e apreciar a Mensagem
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nº 15, que é a indicação da Presidenta da República do Diplomata do Ministério das Relações Exteriores para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Senegal e, cumulativamente, na República da Gâmbia.
Como eu disse – e queria reafirmar –, entre o início da votação e a proclamação do resultado, peço a permissão dos Senadores e das Senadoras para fazer uma rápida comunicação ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) –

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 15, DE 2015
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 15, de 2015, pela qual a Senhora Presidenta da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Flávio Hugo Lima Rocha Junior, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil na República do Senegal e, cumulativamente, na República da Gâmbia.
Há, sobre a mesa, parecer da Senadora Gleisi Hoffmann. (Parecer nº 535, de 2015 – CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Sr. Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA. Sem revisão do orador.) – Quando V. Exª abre
para votação, obviamente V. Exª já pleiteou a palavra para fazer um comunicado, mas eu queria só indagar a V.
Exª... Eu queria que V. Exª pudesse nos responder, Senador Renan Calheiros,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Walter Pinheiro, com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Eu queria perguntar a V. Exª o seguinte: abrimos aqui, hoje tem uma pauta trancada, o Colégio de Líderes, pelo menos essa é a informação lá do final,... A
votação da matéria que tranca a pauta, que é o projeto de reoneração, ficará para amanhã. Então, na sequência,
como não há impedimento, nós vamos votar a PEC que trata da irrigação, portanto, no seu segundo turno, e,
consequentemente, adiaríamos a Ordem do Dia para amanhã em relação à matéria que tranca a pauta. É esse
o encaminhamento de V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Vamos apreciar autoridades, e, mais
uma vez, eu aproveito para convidar os Senadores para virem ao plenário. Nós começamos a Ordem do Dia
com uma pauta, que começou a ser trancada pelo primeiro item, a reoneração da folha de pessoal. Nós vamos
seguir a ordem das autoridades e das propostas de emenda à Constituição. E entre o início dessa votação e a
proclamação do resultado, eu gostaria de fazer uma rápida comunicação ao Plenário do Senado Federal.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Porque entre as emendas à Constituição só
há a PEC da irrigação, que está pronta para o segundo turno. O restante é matéria só para discutir, para contar
prazo. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Exatamente.
Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
É muito rápido. Apenas para fazer o registro de que se encontram neste plenário os Deputados Estaduais Péricles de Mello e Nelson Luersen, Deputados Estaduais do meu Estado, o Estado do Paraná, que vieram
para uma reunião com a Bancada Paranaense para tratar da questão de pedágio. Nós estamos discutindo os
contratos de pedágio e os resultado da CPI do Pedágio no Paraná. Também está aqui presente o Deputado
Federal Aliel Machado, que também é do Estado do Paraná.
Apenas para fazer esse registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – As Senadoras e os Senadores já podem votar.
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Eu peço aos Senadores e às Senadoras que venham ao plenário. Nós já iniciamos a Ordem do Dia.
Nós estamos apreciando o nome do Embaixador Flávio Hugo Lima Rocha para exercer o cargo de Embaixador do Brasil em Senegal e Gâmbia.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP - AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Gladson Cameli.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP - AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para
fazer um registro. Estive agora, com o Senador Sérgio Petecão, no Ministério dos Transportes, para tratarmos,
juntamente com o Ministro, da recuperação emergencial da BR-364. Porque se não houver uma recuperação
emergencial da BR-364, da qual tenho falado frequentemente nesta tribuna, no Acre, os Municípios do interior
do meu Estado irão ficar isolados no nosso inverno amazônico.
Então, tivemos a garantia do Ministro. Mais uma vez, eu e o Senador Sérgio Petecão já nos colocamos à
disposição de todas as autoridades estaduais para que nós possamos, de uma forma ou de outra, fazer o nosso
papel político para que a BR-364 não fique fechada no nosso inverno amazônico.
Então, eu queria registrar aqui no plenário e agradecer, ao mesmo tempo, o empenho do Ministro dos
Transportes, juntamente com o Diretor-Geral do DNIT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Pedimos aos Senadores e às Senadoras que venham ao Plenário.
Senador Roberto Requião, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB - PR. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu entrei
com uma questão de ordem oralmente no plenário sobre a possibilidade ou a impossibilidade, a meu ver, na
leitura do Regimento Interno, de o Presidente indicar, sem o consenso, porque o consenso supera tudo no Senado da República, o Presidente e, consequentemente, o relator da comissão que vai examinar o projeto do
Senador Serra sobre a abertura do pré-sal para empresas privadas.
Tive um parecer contrário da Mesa. Eu apresentei então à Mesa um recurso. E o “Senador” que assume
hoje a Secretaria-Geral, o “Senador” Bandeira, se recusou a registrar o meu recurso. Isso é absolutamente inadmissível. A Mesa pode não aceitar o recurso, mas um funcionário não pode se recusar, em hipótese alguma, a
protocolar um requerimento de um Senador. Então, estou aqui novamente apresentando esse recurso e o seu
texto, deixando claro o meu protesto. Eu sou Senador da República pelo Paraná, eleito com os votos do meu
Estado, e não posso admitir ser censurado por um funcionário da Mesa. Estou novamente apresentando o requerimento com as razões pelas quais eu faço, suportadas no Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Recebo a questão de ordem apresentada por V. Exª e decidirei sobre ela oportunamente.
O que houve foi o seguinte: é que, na forma do Regimento, a questão de ordem tem que ser apresentada
em sessão. Em sessão. Mas, oportunamente, nós a responderemos.
Eu peço aos Senadores que venham ao plenário. (Pausa.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra, Senador Capiberibe.
Eu peço aos Senadores que venham ao plenário. Nós combinamos que entre esta votação e a proclamação do resultado, eu peço mais uma vez a permissão aos Senadores e às Senadoras para fazer uma rápida
comunicação.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, apenas uma comunicação à Casa.
Semana passada, eu denunciei, aqui da tribuna do Senado, que no pronto atendimento infantil, lá no
meu Estado, morreram seis crianças em menos de uma semana. Há uma situação de calamidade, e eu fiz um
apelo ao Ministro da Saúde para que auxilie o Estado do Amapá, que mande uma força-tarefa para que a gente
possa melhor assistir a população. Há um estado de abandono da saúde gravíssimo.
E, três dias atrás, voltou a acontecer algo mais dramático ainda. Uma mãe teve seu filho no Hospital da
Maternidade, e a criança veio a óbito um mês e dez dias depois.
A direção do hospital exigiu a certidão de nascimento. Enquanto ela foi buscar a certidão de nascimento para resgatar o corpo de sua filha, o corpo da criança desapareceu da maternidade. E, dois dias depois, o
Governo não sabia o que dizer, o Secretário veio a público para dizer que a criança teria sido incinerada junto
com o lixo hospitalar.
Essa é uma situação que demonstra claramente a desorganização total da saúde no Amapá e, por isso,
eu insisto. Encaminhei hoje um documento ao Ministro Chioro, Ministro da Saúde, para que ele possa desig-
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nar uma força-tarefa para uma avaliação da situação de calamidade em que está vivendo a assistência à saúde
em meu Estado.
O Governador, no início do ano, decretou estado de emergência, mas, em vez de a situação melhorar,
piorou, e piorou muito, com esse total descaso. E eu quero prestar solidariedade à mãe que perdeu essa criança
e que, também, perdeu o corpo de sua filha, que terminou incinerado junto com o lixo hospitalar.
Era isso, Sr. Presidente. Lamento, mas é necessário que a gente faça essa colocação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero registrar a presença na nossa galeria de alunos do primeiro colegial do Colégio São Luís, da capital
de São Paulo. Estão aqui conhecendo Brasília, conhecendo o Congresso Nacional. Hoje estiveram comigo na
Comissão de Relação Exteriores e estão aqui em nossa galeria.
Faço esse registro também chamando a atenção do Líder Delcídio do Amaral, que, como eles, foi aluno
dos Jesuítas e guarda, até hoje, uma boa lembrança pela grande qualidade de ensino ministrado pelos padres
da Companhia de Jesus.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu registro, com muita satisfação, as
honrosas presenças dos alunos de ensino médio do Colégio São Luís, de São Paulo. É uma honra muito grande
tê-los aqui no Senado Federal.
Eu peço aos Senadores que venham ao plenário. Nós já começamos a Ordem do Dia.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu peço a atenção da Casa para uma rápida comunicação. Eu peço a
atenção da Casa para uma rápida comunicação.
É uma rápida comunicação. Uma rápida comunicação.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Congresso Nacional tem vivenciado, como todos sabem, momentos de
protagonismo. Ativismo, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, verificável na afirmação das prerrogativas das Casas,
das duas Casas, na defesa da independência do Legislativo e mesmo no aprimoramento das propostas do Poder Executivo. Temos, como todos sabem, claro, defeitos, mas, entre eles, não está a omissão.
Todos igualmente acompanharam que tenho sido um crítico transparente e claro do ajuste fiscal do Governo Federal, não contra o ajuste em si, mas que ele não pode e não deve ser um fim em si mesmo.
Também tenho sugerido reflexões sobre o colapso do atual modelo de coalizão, que, em determinados
momentos, parece de colisão. Há tempos, defendo a necessidade de dar um salto qualitativo da coalizão, através
de propostas, de uma agenda para a Nação e não, por intermédio da reprovável fisiologia, para alguns poucos.
Nos últimos dias, fizemos várias reuniões de trabalho com os Ministros da área econômica e com a própria Presidente da República, com o Vice-Presidente da República, com partidos políticos, defendendo, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, essas premissas que considero imprescindíveis para este momento dramático da
vida nacional.
Eu me reuni com os Senadores, com os Ministros Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Eduardo Braga, entre
outros Ministros, em sucessivas ocasiões. E ontem, como todos puderam acompanhar no noticiário, apresentamos um esboço de uma agenda, que nós chamamos de Agenda Brasil, para indicar, para sugerir novos caminhos para a economia do País.
São, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 28 propostas iniciais, englobadas em três eixos prioritários que têm
potencial para reaquecer a economia, aperfeiçoar a segurança jurídica e melhorar o ambiente de negócios do
País, hoje permeados pela incerteza, que, na economia, é o que há de mais tóxico e nocivo.
Queremos dar previsibilidade, segurança a todos os atores econômicos e, para tal, apresentamos a agenda ao País como uma proposta, em última instância, uma colaboração do Legislativo brasileiro. Não é, evidentemente, uma colaboração do Senado Federal. É uma colaboração do Legislativo. Nós queremos e podemos
ser vistos como facilitadores, e não como sabotadores da Nação.
Trata-se de uma obra, como disse, aberta, sujeita a aprimoramentos, correções e críticas, que são sempre
muito bem-vindos a todo o Congresso Nacional, já que o sistema é bicameral, e todas as sugestões serão bem
recebidas, muito bem recebidas. Como se sabe, quem silencia demonstra indiferença, desprezo, mas quem
critica e aponta caminhos o faz porque deseja realmente ajudar.
Entre as propostas, destaco algumas muito relevantes e que são ponto recorrente de queixas no mundo
dos negócios. Precisamos blindar as legislações de contrato contra surpresas e mudanças repentinas. Igualmente, é inadiável aperfeiçoar o marco regulatório das concessões para ampliar investimentos em infraestrutura e
favorecer os investimentos do programa de logística.
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Também queremos, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, regulamentar o ambiente institucional dos trabalhadores terceirizados existentes, melhorando a segurança jurídica dos mesmos, e revisar e implementar o
marco jurídico do setor de mineração.
Outra legislação que precisa ser revisitada é a de licenciamento da Zona Costeira com a venda de ativos
denominados terrenos de marinha.
Devemos também perseverar nas reformas estruturantes e criar processos expressos para licenciamento
das obras estruturantes e simplificar os procedimentos ambientais.
Na perseguição do equilíbrio fiscal, devemos votar a nova lei de licitações, aprovar a lei de responsabilidade das estatais e apreciar, em segundo turno, a emenda constitucional que impede o Governo Federal de
criar programas que gerem despesas para Estados e Municípios sem a indicação da respectiva fonte de financiamento.
Igualmente relevante, Sras Senadoras, Srs. Senadores, é a reforma gradual do PIS/Cofins, reduzindo a
cumulatividade, a reforma do ICMS já em andamento, a repatriação de ativos financeiros no exterior com um
mecanismo de proteção para aqueles que desejam aderir, a mudança do teto do imposto sobre heranças e
definir a idade mínima para aposentadorias.
Na proteção social, devemos condicionar as alterações na legislação de desoneração, que tranca a nossa
Ordem do Dia, e acesso ao crédito subvencionado a metas rigorosas de geração e preservação do emprego.
É igualmente imperioso aperfeiçoar o marco jurídico e o modelo de financiamento da saúde, avaliando
a proibição de medidas judiciais que determinam o tratamento com procedimentos onerosos ou não homologados pelo Sistema Único de Saúde. Também considero, Sras Senadoras e Srs. Senadores, importante enfrentarmos outra discussão relativa ao SUS, de forma a assegurar a gratuidade de maneira sustentável.
Nosso desafio agora é tirar essas propostas do papel. Para tal, estaremos nos reunindo amanhã novamente, na Presidência do Senado Federal – e aproveito a oportunidade para convidar a todos e a todas –, a fim
de, se for o caso, se o Governo entender que é o caso, darmos início a esse processo urgente e inadiável. Não
podemos repetir uma outra carta de intenção.
Vamos materializar essa proposta com os debates e as controvérsias inerentes a esses itens.
Estas são, Sras Senadoras, Srs. Senadores, algumas das propostas reunidas naquilo que nós, inicialmente, chamamos de Agenda Brasil.
Reitero mais uma vez que são ideias iniciais que servem ou que servirão como um ponto de partida para
rediscutirmos o Brasil.
A agenda, como todos viram, não é a favor nem contra ninguém. Se é contra, é contra a crise que tem
alarmado os brasileiros. Ela tem um objetivo definido, uma lógica interna, início, meio e fim, que foi sempre,
em todos os momentos, o que nós cobramos para qualificar esse ajuste que está sendo feito pelo Governo.
Precisamos encontrar saídas para a economia e, a partir daí, resolver a crise política para o Brasil e, finalmente, respirar os ventos da tranquilidade.
Discutir o impeachment todos os dias, claro, não resolve a crise econômica. O que achamos recomendável é separar as crises. O Governo Dilma Rousseff não é o Brasil. Nós estamos atacando os problemas nacionais
que continuarão a existir durante e depois do Governo Dilma. O reducionismo é impróprio. O Governo Dilma,
como se sabe, tem data para acabar. E o Brasil vai continuar existindo.
Minha obrigação como Presidente do Congresso Nacional é procurar caminhos novos, mesmo correndo
o risco de errar. O único erro imperdoável numa crise é a inação, a abulia. Esse erro procurarei sempre evitar. É
preciso perder o medo de errar e perder o medo de corrigir os nossos erros. Podemos até pecar pelo excesso,
mas não devemos ficar omissos ou tentar minimizar o atual cenário a uma circunstância meramente adversa.
Não se trata de uma discussão conjuntural, mas do dever de debatermos problemas estruturais do nosso
País. Não estamos estendendo a mão a um Governo que é efêmero e falível, mas tentando debater uma agenda de todos os governos, uma agenda do futuro para toda a Nação, que, como disse e repito, é permanente.
Ninguém com responsabilidade, com patriotismo pode recusar esse debate em torno do futuro do nosso País,
o futuro de todos os brasileiros.
Então, fizemos essa proposta como consequência de algumas conversas que tínhamos feito. Se o Governo a aceitará e a acatará ou não, amanhã, com hora marcada, também às 16h, receberemos na Presidência
do Senado Federal a visita do Ministro da Fazenda.
Já foi apresentada essa proposta, que não é uma proposta completa. É uma agenda em aberto. Hoje
mesmo tivemos a oportunidade de, na reunião dos Líderes partidários, discutir alguns aspectos dessa proposta.
Nós poderemos incorporar outras propostas, vários outros aspectos. O que não poderemos impor é uma
agenda para o Brasil. O Legislativo não pode recusar o debate, mas não pode, por outro lado, impor essa agenda.
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Mas nós temos, sim, a histórica colaboração; a histórica oportunidade de colaborar com o aprofundamento desse debate, com essa discussão e trabalhar para construir uma saída política para o Brasil.
Qualquer saída será política, só a política terá condições de construir uma saída para o nosso País, mas
essa construção exige, preliminarmente, um roteiro econômico, uma agenda de Brasil. E o Governo não pode
se recusar a oferecer.
Eram essas as considerações que eu gostaria de ter feito à Casa.
Agradeço a todos os Senadores e Senadoras pela atenção.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB - PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Pela ordem, o Senador Alvaro Dias.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Pela ordem, Presidente. Aqui atrás, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan,
louvo a iniciativa inteligente de V. Exª em um momento crucial para a vida do País.
Há, sem dúvida, uma exigência que fala forte na sociedade brasileira: propostas, soluções para a recuperação econômica do Brasil. V. Exª traz uma agenda que propõe segurança jurídica para o ambiente econômico,
aquecimento da economia com atração de investimentos.
Creio que todos nós, Oposição e Governo, entendemos que essas metas devem ser buscadas incansavelmente. Mas imagino que pode e deve o Governo ousar muito mais na direção, por exemplo, Sr. Presidente,
de uma reforma de cima a baixo da estrutura da administração pública brasileira, buscando uma economia
possível de cerca de R$300 bilhões anualmente, embora gradualmente. Esta é uma reforma inadiável até para
que o Governo possa ter autoridade de propor o ajuste fiscal que vem propondo.
A outra proposta, Sr. Presidente, e o Governo deve ousar na direção dela, é buscar um programa financeiro que administre de outra forma a dívida pública brasileira, que hoje consome cerca de 7% do PIB anualmente, muito distante, sem simetria com os outros países, inclusive os mais endividados, que gastam do seu
PIB menos do que a metade do que gastamos nós anualmente.
É preciso que o Governo brasileiro possa se inspirar nos programas desses países mais endividados do
mundo, para que nós possamos recuar em relação aos gastos excessivos para a rolagem da dívida anualmente.
Aliás, dívida que cresce assustadoramente também em razão da política praticada pelo Governo, de combate
à inflação, que promove reajustes constantes na taxa Selic. E nós sabemos que 0,5% de reajuste da taxa Selic
significa aumento de R$7 bilhões da dívida; 1% de aumento da taxa Selic, R$15 bilhões de aumento na dívida
pública.
Portanto, Sr. Presidente, louvando a iniciativa de V. Exª, eu gostaria de pedir mais ousadia.
É evidente que cabe ao Governo tomar a iniciativa de projetos, como faz V. Exª, na esteira do que deseja
o Governo. A nós, da Oposição, é que cabe fiscalizar, estabelecer fiscalização. Aliás, é preciso que o Governo
também aprove um programe eficaz de fiscalização e controle dos gastos públicos, para conter essa hemorragia interminável nas finanças públicas do Brasil.
Nós queremos, Sr. Presidente, mais ousadia, mais coragem do Governo na direção de mudanças fundamentais, com reformas essenciais para o futuro do País.
Essa ousadia tem que atingir exatamente a essência da crise. E nós aqui procuramos modestamente, com
as nossas limitações, enumerar pelo menos três focos essenciais da crise: a estrutura agigantada da máquina
pública, com gastos exorbitantes; a dívida pública que cresce assustadoramente e gerenciada pessimamente
pelo nosso Governo; e a ausência de um programa de fiscalização e controle dos gastos públicos com eficiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Cássio Cunha Lima...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – ... e o farei imediatamente, ao Senador Ronaldo Caiado também e aos Senadores Marcelo Crivella, Rose de Freitas, Jorge Viana e Gleisi Hoffmann,
queria só deixar registrado, nos Anais do Senado Federal – porque não estamos preocupados em produzir o
noticiário do dia a dia, estamos todos nós produzindo a história do Brasil –, permitindo-me ler esses 28 pontos
que foram ontem sugeridos ao Ministro da Fazenda e ao Governo e que hoje já foram acrescidos em mais três
propostas, Senador Walter Pinheiro:
Melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura;
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Segurança jurídica dos contratos: blindar as legislações de contratos contra surpresas e mudanças repentinas.
Aperfeiçoar marco regulatório das concessões, para ampliar investimentos em infraestrutura e favorecer
os investimentos do Programa de Investimentos em Logística do Governo.
Implantar a “Avaliação de Impacto Regulatório”, para que o Senado possa aferir as reais conseqüências
das normas produzidas pelas agências reguladoras sobre o segmento de infraestrutura e logística.
Regulamentar o ambiente institucional dos trabalhadores terceirizados existentes, melhorando a segurança jurídica face ao passivo trabalhista potencial existente e à necessidade de regras claras para o setor;
Revisão e implementação de marco jurídico do setor de mineração, como forma de atrair investimentos
produtivos.
Revisão da legislação de licenciamento de investimentos na zona costeira, áreas naturais protegidas e
cidades históricas, como forma de incentivar novos investimentos produtivos;
Estímulo às exportações, incluindo antecipação alíquotas do Reintegra prevista no Plano Nacional de
Exportações, nas liberações aduaneiras, e funcionamento dos portos, particularmente dos serviços aduaneiros 24 horas.
Revisão dos marcos jurídicos que regulam áreas indígenas, como forma de compatibilizá-las com as atividades produtivas.
Estímulo ao desenvolvimento turístico aproveitando o câmbio favorável, e a realização de megaeventos.
Incluir a eliminação de vistos turísticos para mercados estratégicos, aliado a simplificação de licenciamento
para construção de equipamentos e infraestrutura turística em cidades históricas, orla marítima e unidades
de conservação.
PEC das obras estruturantes.
Estabelecer um processo rápido para o licenciamento ambiental das obras do PAC e dos programas de
concessão, com prazos máximos para a emissão de licenças.
Simplificar procedimentos de licenciamento ambiental, com a consolidação ou codificação da legislação
do setor que é complexa e muito esparsa.
No eixo do equilíbrio fiscal:
Reformar a Lei de Licitações, implantar a instituição fiscal independente no Legislativo.
Venda de ativos patrimoniais: terrenos de marinha, edificações militares obsoletas e outros ativos imobiliários da União.
Aprovar a Lei de Responsabilidade das Estatais, com vistas a maior transparência e profissionalização
dessas empresas.
Aprovação, em segundo turno, da PEC 84, que impede o Governo Federal de criar programas que gerem
despesas para Estados, Municípios e Distrito Federal sem a indicação das respectivas fontes de financiamento.
Regulamentar o Conselho de Gestão Fiscal que já é previsto, Senador Aloysio, na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Reforma do PIS/Cofins de forma gradual, com foco na calibragem das alíquotas, reduzindo a cumulatividade do tributo e a complexidade na forma de recolhimento.
Reforma do ICMS, convergência de alíquotas e outras medidas a serem sugeridas pela Comissão Mista
do Pacto Federativo, Senador Fernando Bezerra.
Medidas para repatriação de ativos financeiros do exterior, com a criação de sistema de proteção aos
aderentes do modelo.
Revisar resolução do Senado, que regula o imposto sobre herança, sobretudo quanto ao teto da alíquota, levando-se em conta as experiências internacionais.
Favorecer maior desvinculação da receita orçamentária, dando maior flexibilidade ao gasto público e
estabelecer uma espécie de TAC fiscal, para zerar o jogo e permitir melhor gestão fiscal futura.
Definir a idade mínima para aposentadoria, mediante estudos atuariais e levando em conta a realidade
das contas da Previdência Social.
Proposta para o reajuste planejado dos servidores dos 3 Poderes, de maneira a se ter uma previsibilidade
em médio e longo prazo dessas despesas.
E priorizar também solução para o Restos e Contas a Pagar – só de Restos a Pagar, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, nós temos, no Brasil, R$332 bilhões.
No eixo da Proteção Social:
Condicionar as alterações na legislação de desoneração da folha e o acesso a crédito subvencionado a
metas de geração e preservação de emprego.
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Aperfeiçoar o marco jurídico e o modelo de financiamento da saúde. Avaliar a proibição de liminares judiciais que determinam o tratamento com procedimentos experimentais onerosos ou não homologados pelo
Sistema Único de Saúde.
Compatibilizar os marcos jurídicos da educação às necessidades do desenvolvimento econômico e da
redução das desigualdades.
Compatibilizar a política de renúncia de receitas, no orçamento público, à obtenção de resultados positivos no enfrentamento das desigualdades regionais e na geração de emprego e renda porque, como todos
sabem, trata-se de determinação constitucional.
Tratamento prioritário da questão da segurança pública e do sistema prisional.
E ajustes nos programas de financiamento público do acesso à educação, assegurando sua sustentabilidade.
Eram essas as informações que eu gostaria, como disse, de deixar registradas nos Anais do Senado Federal.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB - PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é claro que a atitude de V. Exª é louvável. Qualquer manifestação em defesa do Brasil terá sempre a aprovação não
apenas do PSDB como, naturalmente, de toda a sociedade brasileira. Mas é preciso que possamos compreender as diversas dimensões da grave crise que o Brasil enfrenta.
A manifestação de V. Exª se realiza num ambiente de nítida preocupação com os destinos do Brasil, para
que nós possamos compreender a exata dimensão da crise econômica, da crise política e da crise ética que o
Brasil vive. E é exatamente a junção desse cenário que traz um ambiente de incerteza, até porque, até recentemente, o próprio Governo não tinha sequer a humildade de não apenas se dirigir ao País pedindo desculpas
pelos graves erros cometidos, como também reconhecer as inverdades que foram ditas durante o processo
eleitoral. E sequer havia um resquício mínimo de humildade de reconhecer a crise.
Talvez, há pouco mais de 15 dias, com a rápida deteriorização do cenário econômico, o Governo passou
a reconhecer a existência de uma crise que, obviamente, não foi provocada e tampouco criada pela oposição
brasileira, nem foi de responsabilidade dos trabalhadores, e tampouco dos que produzem. Esta crise no campo econômico tem um único responsável: o Governo Federal, com suas atitudes irresponsáveis no campo fiscal, com todos os métodos praticados para ganhar a eleição a qualquer preço e a qualquer custo, e o preço e
o custo dessa postura foi ter levado o Brasil à falência, à quebradeira que estamos vendo hoje, para se manter
um projeto eleitoral.
Mas não estamos aqui para olhar para trás. O PSDB sempre teve um olhar para o futuro, para o amanhã,
até porque, se colocarmos o retrovisor, esse espelho do passado vai mostrar que o PT votou contra a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Se esse retrovisor for aberto, vai demonstrar, nesse espelho do passado, que o Partido dos Trabalhadores foi contra o Plano Real, as duas principais medidas que estabilizaram a nossa economia,
que permitiram a maior conquista do povo brasileiro, que foi o controle da inflação.
Mas, lamentavelmente, por um conjunto de erros e de atividades irresponsáveis, o atual Governo jogou
pelo ralo.
Se olharmos a crise na sua dimensão política, vamos observar que as oposições brasileiras, que, juntas,
não somam 20% do Senado Federal nem 20% da Câmara dos Deputados, podem ter qualquer responsabilidade
sobre essa crise política. A crise política – e peço máxima vênia a V. Exª e aos membros do seu Partido, porque
estou aqui para fazer uma análise desta conjuntura difícil e deste momento histórico, com os meus limites –
nasce, sobretudo, no PMDB, principal Partido da base de sustentação do Governo.
V. Exª faz, com todas as boas intenções, essa agenda, intitulada Agenda Brasil, mas, no mesmo instante, o
Presidente da Câmara, o Deputado Eduardo Cunha, que é do Partido de V. Exª, faz questão de ir a público para
lembrar a sociedade que o processo legislativo, no nosso sistema bicameral, termina na Câmara dos Deputados. É como se o Presidente da Câmara estivesse dizendo: não adianta vocês tentarem consertar no Senado,
porque a última palavra será da Câmara. E isso faz a retroalimentação da crise. Esta crise está sendo retroalimentada pela Base do próprio Governo, de um sistema que se exauriu e que está sendo desmantelado pela
terceira dimensão desta crise, que são os resultados da investigação da Lava Jato, que traz um grau de perplexidade tamanha à sociedade brasileira que gera um ambiente de muita desesperança para tantos brasileiros
e até de revolta para outros tantos.
Portanto, a manifestação que quero fazer neste instante, em nome da Bancada do PSDB: o PSDB estará
sempre a favor do Brasil; o PSDB sempre esteve a favor do Brasil, porque foi exatamente o nosso Partido, com
o trabalho de tantos brasileiros, que lançou as bases para que o País pudesse ter o controle da inflação, ter
responsabilidade fiscal, e pavimentou o caminho para conquistas que foram alcançadas – que nós não temos
dificuldades de reconhecer – por parte expressiva da população mais pobre brasileira.
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Contudo, em nome de manutenção de um projeto de poder, colocou-se em risco a estabilidade do Brasil; em nome de manutenção de um projeto de poder, colocou-se em risco a estabilidade do Brasil. V. Exª lança
uma boia para tentar salvar o Governo e, consequentemente, o País. E concordo com V. Exª: o País será sempre
maior do que qualquer Governo, o Brasil é maior do que esta crise, e nós vamos superá-la. A questão é só o
timing, o tempo para a superação, porque, a despeito de toda essa realidade, o que nós escutamos na tribuna
deste Senado por parte de lideranças do Governo continua sendo insulto, provocação, inverdades, sem que
haja sequer o reconhecimento de que erros graves foram cometidos, e esses erros graves não podem ser atribuídos à oposição, porque a oposição não governa. Eu estou dizendo o óbvio. É o óbvio ululante: a oposição
não governa. Quem governa é quem venceu a eleição – e aqui não vou comentar os métodos que foram usados
para vencer a eleição. E o Governo mantém uma postura de arrogância, não se dispõe a um diálogo franco, a
um diálogo verdadeiro, a um diálogo sincero, faz o uso de bordões, de lugar-comum.
Ora, como alguém do Partido dos Trabalhadores pode dizer que a oposição brasileira está no “quanto
pior, melhor”, se nós conhecemos a história do PT na oposição brasileira? Como é que alguém pode falar em
vale-tudo diante do que foi visto no processo eleitoral deste País? Não era vale-tudo, não. Era o Telecatch Montilla de antigamente, Senador Serra. Estamos assistindo à ausência do elemento fundamental para que tudo
isso prospere: sinceridade nos propósitos, no desejo de consertar o Brasil, no desejo de fazer o diálogo sincero
com a oposição.
Concluo, Sr. Presidente – e permita-me também a crítica –, dizendo que desta Agenda Brasil, que foi apresentada como uma Agenda do Parlamento, nós tomamos conhecimento hoje pelo site do Senado. Eu lidero
uma Bancada importante, extremamente qualificada no Senado, sem falsa modéstia, e nós tomamos conhecimento da Agenda Brasil pelo site do Senado! Queremos dela participar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Sem dúvida.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB - PB) – Queremos ajudar na sua construção. Não estamos aqui, porque não é condizente com a nossa trajetória, com o nosso passado, do “quanto pior, melhor”.
Longe disso! Temos absoluta responsabilidade nos nossos atos.
Temos absoluta responsabilidade em cada atitude nossa, mas não podemos simplesmente ser utilizados
como massa de manobra no momento em que a nau naufraga e o Brasil está indo a pique por responsabilidade exclusiva do Governo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando foi publicada a primeira pesquisa de opinião pública que
demonstrava a curva descendente de popularidade da Presidente Dilma Rousseff, eu ocupei, em nome da Liderança do PSDB, aquela tribuna para dizer em alto e bom som que queda de popularidade não é motivo para
impeachment. Está aqui, trago o testemunho do Senador Cristovam Buarque, que me fez um aparte naquela
altura e discutimos exatamente isto, que queda de popularidade não é razão para o impeachment.
O PSDB, Sr. Presidente, tem um compromisso com a Constituição. O PSDB tem um compromisso inarredável com o império da lei e vamos defender a nossa Constituição, vamos defender a legislação brasileira e que
essa legislação seja aplicada contra quem quer que seja. E é nesse ambiente de postura sincera que o PSDB se
dispõe a dialogar, desde que haja uma postura de humildade por parte do Governo, desde que haja um gesto
mínimo que a sociedade exige, que é um pedido formal de perdão, de desculpas pelos erros praticados que
empurraram o Brasil para essa situação caótica e, sobretudo, por tudo o que foi visto no processo eleitoral.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso – para concluir definitivamente minhas palavras – compreender essa
grave crise nas suas três dimensões: a dimensão econômica, a dimensão política e a dimensão ética. E tenha
certeza, a oposição não tem responsabilidade nenhuma em nenhuma dessas dimensões da crise brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador
Ronaldo Caiado, só para estabelecer a ordem pelos pedidos de inscrição, ao Senador Ronaldo Caiado, ao Senador Blairo Maggi, ao Senador Marcelo Crivella...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Senador...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – ... à Senadora Gleisi Hoffmann, ao Senador Jorge Viana, à Senadora Rose de Freitas, ao Senador Jader Barbalho, ao Senador Hélio José, ao Senador
Fernando Bezerra, ao Senador Cristovam Buarque...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Senador Renan, inscreva-me, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Todos já estão devidamente inscritos.
Eu vou, para nós simplificarmos o processo, conceder a palavra ao Senador...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Senador Renan. Pela ordem, Senador Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – E consulto os Senadores se podemos
abrir o painel.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Presidente, Presidente. Presidente Renan, aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Antes de...
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Eu gostaria de pedir minha inscrição, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está inscrito.
Antes de conceder a palavra ao Senador Ronaldo Caiado, nós vamos só encerrar a votação e proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração)

Votação Secreta

Senado Federal
55a Legislatura
i a Sessão Legislativa Ordinária

Mensagem n°15, de 2015 Flávio Hugo Lima Rocha Junior(Senegal e Gâmbia)
Indicação do sr. Flávio Hugo Lima Rocha Junior, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do MRE, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil na República do Senegal e da Gâmbia.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Presidente Renan, era apenas e exatamente isso. Se
houver outra votação, enquanto as manifestações dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras forem ocorrendo, poderemos entrar na votação por uma questão de economia regimental. Penso que é bem fácil esse procedimento.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Caiado, nós vamos anunciar mais uma votação de Embaixador enquanto os Senadores falam.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 16, DE 2015
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 16, de 2015, da Senhora Presidenta da República, que
submete à apreciação do Senado a indicação do nome do Senhor José Borges dos Santos Júnior, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil na Confederação da Suíça e, cumulativamente, no Principado de Liechtenstein.
(Parecer nº 536, de 2015–CRE.)
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Ronaldo Caiado, com a palavra V. Exª.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM - GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Parlamentares, escutei com muita atenção o pronunciamento de V. Exª. Também tomei conhecimento desse
projeto Brasil na data de hoje, com 27 propostas ali elencadas e lidas por V. Exª.
Nenhum Senador, nenhum cidadão de mente sã se coloca contra o País. É o objetivo maior nosso independentemente das nossas posições político-partidárias. Mas o que é importante deixar claro neste momento, Sr. Presidente, é que a agenda proposta por V. Exª é uma agenda de uma amplitude que nós sabemos que,
se nós não construirmos um acordo entre os Líderes, entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, isso
passa para a sociedade como sendo mais um teatro com o objetivo de desviar o foco num momento de grave
crise que atinge toda a população brasileira.
Eu quero realçar aquilo que foi dito pelo Senador Cássio. Quando a Presidente da República, em reuniões e também em comícios no interior do Maranhão e de Roraima, disse que nós precisávamos agora de pensar no Brasil; nós precisávamos agora de deixar nossos projetos de ordem pessoal e nos preocuparmos com a
recuperação da nossa Nação.
Sr. Presidente, é importante que seja dito que quem quer desviar o foco, neste momento, é exatamente
o Executivo. A preocupação que eu tenho é porque a maneira como o PT e os governos do PT – Lula e Dilma –
a vida toda trabalharam foi no sentido de jogar um contra outros, foi de alimentar a cizânia, foi de alimentar a
discórdia, foi de pousar de pacificador ou, muitas vezes, de defensor das pessoas mais humildes e mais pobres,
quando, na verdade, foram as pessoas mais utilizadas por eles para que esse populismo desenfreado tomasse
conta do País nesses últimos anos. Um populismo acompanhado de algo jamais visto. Uma corrupção avassaladora, numa escala que atinge todos os órgãos do Governo, inviabilizando este País, neste momento, porque,
na agenda proposta, nós não ouvimos do Executivo, hora alguma, medidas que pudessem, aí, sim, mostrar ao
País o interesse em diminuir o número de Ministérios.
Qual é a proposta do Governo para poder fazer o saneamento nos gastos? Qual é a proposta do Governo em conter esse aumento de cargos comissionados a cada momento? Como nós Parlamentares aqui vamos
dizer à população que a causa da crise, neste momento, são os aposentados, são as viúvas, são os trabalhadores? São essas as pessoas que levaram o País à crise? Não! Da crise, Sr. Presidente, como médico que sou, sei
fazer corretamente o diagnóstico, e a sociedade também.
Não adianta quererem jogar a crise no Senado Federal. Nós não podemos admitir essa queda de braço
entre o Senado e a Câmara, quando V. Exª faz uma leitura, apresenta um projeto, e o Presidente da Câmara, do
Partido de V. Exª, diz: “Não se governa apenas em uma Casa; governa-se nas duas Casas.” Se não há convergência entre o partido de V. Exª, que preside as duas Casas, como a sociedade brasileira vai absorver essa pauta
de 27 itens, dentre os quais 12 não constam sequer como projeto nem no Senado nem na Câmara Federal?
É importante, Sr. Presidente, que não maquiemos a realidade. É importante que não... Vamos aqui apelidar aquilo que é fundamental: descrever a crise que vive neste momento o País.
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A crise – eu pergunto a V. Exª – são os itens elencados por V. Exª como projeto para serem votados ou a
crise é de credibilidade? Ou a crise é de legitimidade? Esse é o ponto que nós temos que discutir.
Se um governo induz a população a votar nele, fraudando dados, impedindo que documentos oficiais
pudessem transmitir a realidade da inflação e do desemprego no País à população brasileira e utilizando-se
da boa-fé da sociedade brasileira para desenhar que não haveria aumento da conta de energia elétrica, dos
combustíveis, da inflação, como, de repente, quer cobrar de nós a crise aí instalada?
Ora, Sr. Presidente, preocupa-me esse pronunciamento. Se o Senado Federal não votar essa pauta apresentada, que nós sabemos que é uma pauta complexa, impossível de ser votada num curto espaço de tempo,
a responsabilidade da crise é do Senado Federal? Não, Srª Presidente! A causa, a responsabilidade, a origem
de tudo isso é o projeto que foi montado pelo PT, originário na época de Lula, quando se propuseram a governar o País, nos próximos anos, usando esta metodologia de mensalão, petrolão e tantos outros que virão pela
frente, para manter um projeto de poder, voltando as costas para quem trabalha e produz nesta Nação. Essa é
a realidade. Não vamos aqui tergiversar da verdade que deve ser debatida nesta Casa.
Discordo de V. Exª quando diz que esta Casa não pode discutir impeachment. Por que não? Nós temos que
revogar, então, essa cláusula da Constituição brasileira que prevê o afastamento da Presidente da República?
Nós temos que revogar todos os crimes que foram praticados porque o resultado das urnas absorve cem por
cento aquilo que foi feito anteriormente?
Ora, Srª Presidente, é importante que tenhamos aqui uma posição clara. Esta Casa não é responsável
pela crise. A crise foi produzida dentro do Palácio do Planalto. Foi lá que eles hospedaram essa prática vinda
de sindicatos, principalmente do ABC Paulista, que praticaram o que existe de mais nocivo neste País e que foi
implantado na política brasileira: a corrupção, a ameaça, o crime, a violência, a utilização da máquina pública
como benefício pessoal.
Sr. Presidente, eu encerro para dizer da posição do Democratas. Está preparado para votar todos os temas,
mas nós não podemos admitir que a crise no País seja provocada pela ausência da votação dessas matérias. A
crise neste País é provocada única e exclusivamente por um fator. A crise neste País vai ser resolvida imediatamente, tão logo o PT e a Presidente Dilma saiam do comando do País.
Nesse momento, Presidente, a população brasileira vai se encorajar, vai acreditar no País, vai voltar a investir, vai existir a tranquilidade, vai existir o momento de o cidadão dizer: “Agora, sim, nós temos um governo
responsável, nós temos um governo que não vai utilizar a boa-fé do cidadão brasileiro para fazer projeto de
governo para ganhar as eleições.”
Essa tese do vale-tudo, ela é praticada pelo Governo do PT para poder ganhar as eleições a qualquer
custo. Não mede as consequências, levando o País a essa situação com a perspectiva de um PIB negativo de
3%, um desemprego chegando a mais de 10% no País, uma inflação extrapolando 10%.
Isso é responsabilidade da Presidente da República e do Governo do PT, que não tiveram capacidade para
poder dar aos ministérios pessoas capazes de ali gerir os interesses do Estado. Estavam ali para gerir interesses
de alguns partidos e muito mais para poder tentar dar base a um projeto que apodreceu, a um projeto que
humilhou a população brasileira, assaltou a população brasileira e desencantou este País nesses últimos anos.
Srª Presidente, o momento é grave. Essa pauta aí pode ser seguida pelo Senado Federal, mas posso garantir a V. Exª que, a partir do dia 16 de agosto, nós teremos o Brasil todo mobilizado, em todos os quadrantes,
de ponta a ponta, para dizer em alto e bom som: a crise no País, ela tem nome, tem CPF, ela tem o fator determinante, que é exatamente a Presidente Dilma Rousseff e o PT no comando do País nesses últimos 12 anos.
Muito obrigado, Srª Presidente. Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Ronaldo Caiado, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª. Marta Suplicy.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Pois não.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Gostaria, pela ordem, de pedir a palavra e...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Bom, nós temos 17 inscritos, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Ok. Inscreva-me, por favor, para tratar desse
tema que foi tratado pelo ilustre Líder que me antecedeu.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – São todos inscritos para tratar do mesmo tema. E eu
ia propor ao plenário, se todos concordarem: está uma média de 20 minutos cada um, se podíamos fazer por
sete minutos e marcar sete minutos para cada um, para dar a possibilidade de todos falarem.
A máquina quebrou. Então, nós vamos ter que fazer mais ou menos no olhômetro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Presidente.

144 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Mas, quando consertar, se todos concordarem, sete
minutos. Todos concordam?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Presidente, Senadora Marta, é importante que V. Exª
passe a palavra ao próximo inscrito, para a gente ganhar tempo.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Presidenta.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Podem ser sete minutos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – O próximo inscrito é o Senador Blairo Maggi.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Pronto. Já vamos ganhar alguns minutos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Senador Blairo Maggi é o próximo inscrito.
Ainda não estou podendo marcar.
Vou pedir a V. Exª para não ultrapassar dez minutos, porque são 17 inscritos, para que nós consigamos
tempo para todos.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Presidenta, queria saber...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Pois não, quem está falando?
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) –Donizeti.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Pois não, Senador Donizeti.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Eu me inscrevi e queria saber se consto
da lista.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Não está. Vou colocar.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Com a palavra o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu quero cumprimentar o nosso Presidente, Senador Renan Calheiros, pela tomada de decisão e pelo
seu pronunciamento aqui, no Senado Federal, na tarde de hoje, pela importância que tem esse posicionamento.
Independentemente das propostas ali elencadas, de 27 ou 28 itens que poderão ser ainda alterados,
modificados, o posicionamento do Presidente nesta tarde tem a importância de dizer ao País que devemos ter
calma. E procederemos com calma aqui no Senado Federal.
Não vamos embarcar nessa loucura que a Câmara Federal fez e faz nos últimos dias. A Nação brasileira
não pode pagar por problemas pessoais de um, de dois, de A ou de B ou de C. A Nação brasileira precisa ter
calma para se reconstruir. Agora, que nós vivemos um momento difícil, poderia dizer muito difícil, dificílimo, é
claro que sim. O Senador Ronaldo Caiado tem toda razão quando diz que a crise não foi criada aqui no Senado
Federal. A crise, sim, foi criada pelo Governo Federal, pelo Governo que aí está, mas é de responsabilidade dos
Senadores, Senador Vicentinho, desta Casa, não deixar as coisas correrem mais do que já foi, deixar a dificuldade se abater sobre o cidadão, sobre o trabalhador, sobre os empresários, sobre os profissionais liberais, enfim,
sobre todos aqueles que vivem neste País.
A dificuldade do Governo é uma dificuldade que afeta a todos nós. Todos os setores da economia, neste
momento, estão sendo afetados pela redução na atividade econômica, pela falta de crédito nos bancos, pelo
arrocho monetário que está sendo dado no País. Sim, nós vamos decrescer na economia mais de 2%. Eu dizia,
ainda no começo do ano, que seria em torno de 2%. E o desemprego chegará a 10%. A inflação também ficará
próxima disso. Então nós vivemos neste momento uma tempestade perfeita, como já foi dito aqui por muitos.
Uma tempestade perfeita de nós termos uma desarrumação, uma desagregação na política e na economia.
Portanto, o posicionamento do nosso Presidente na tarde de hoje tem esta importância de dizer à Nação brasileira, em alto e bom som, que sim, nós temos algumas ideias, temos algumas possibilidades e alguns
projetos para colocar o Brasil novamente em marcha.
Mas talvez o mais importante que o Presidente Renan colocou nesta tarde, com algumas exceções que
não concordam ou que não darão apoio, o que foi dito nesta tarde é: “O Senado Federal terá a responsabilidade de não deixar que este País enverede mais ainda pela crise forte que aí está”.
Essa é a importância desse posicionamento. Podemos discordar de um, de dois, de três pontos aqui,
podemos acrescentar outros pontos, mas o mais importante é o posicionamento institucional assumido pelo
Presidente Renan Calheiros e acho que pela maioria dos Senadores aqui presentes de que temos sim a responsabilidade com o País, a responsabilidade com o Estado brasileiro.
Em determinados momentos, esta Casa também foi sim responsável por algumas coisas que foram feitas.
E lembro-me, no ano passado, quando várias caravanas vieram aqui e foi votado o aumento, foram votados
benefícios. Cada vez que se votava um benefício aqui juntava todo mundo lá em cima e fazia uma foto, e eu
dizia aqui aos colegas: cada foto dessa vai custar R$1 bilhão para a nação brasileira. E hoje o que nós vivemos
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é reflexo disso. Sim, reflexo lá do Palácio Planalto, mas reflexo também do Senado e da Câmara, que muitas
vezes se dobram às galerias – se dobram às galerias –, não são capazes de pensar no futuro daqueles que não
estão aqui dentro representados, porque quem ganha o jogo aqui, no Senado ou na Câmara, são aqueles que
melhor se posicionam, são aqueles que têm recursos, os grandes sindicatos que vêm todo dia aqui, na frente
do Congresso Nacional, que têm dia, têm hora marcada para vir aqui fazer protesto. E quem se posiciona melhor consegue entrar aqui dentro e consegue fazer com que o Senado se dobre muitas vezes, como a Câmara
fez esses dias, porque uma categoria, duas categorias são melhor organizadas e conseguem levar tudo.
Não, nós temos que pensar no futuro do País, no futuro daqueles que não têm voz, daqueles que não
estão aqui dentro, daqueles que produzem lá fora, daqueles que trabalham lá fora para fazer com que este País
todo dia avance, todo dia vá para frente.
Então, Srª. Presidenta, eu gostaria de, mais uma vez, dizer da minha satisfação de ver hoje o Presidente
desta Casa vir aqui e dizer: “Nós seremos responsáveis, nós não vamos colocar fogo no País, nós não vamos
apagar o fogo que a Câmara faz com gasolina.” Aqui nós somos pessoas responsáveis, e com responsabilidade
nós vamos agir todo dia, a toda hora, aqui dentro do Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Obrigada, Senador Blairo Maggi.
E com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
Eu acho que... Alguém seria contrário a diminuir de dez para sete o tempo?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Depois de mim, não, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Está bem? Então, sete minutos.
Obrigada.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Mas após a minha fala, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Como?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB. RJ. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, há
muito tempo, em um dos momentos duros da nossa evolução política, na época da ditadura, o Ministro Délio
Jardim de Mattos eternizou-se com uma frase que, eu acho, simboliza bem esse momento: “Oposição é oposição, governo é governo, mas a crise é nossa.” A crise envolve a todos nós, sobretudo os mais humildes.
Caiu a nossa produção industrial, nossa moeda se desvalorizou, nós tivemos perda de arrecadação tributária em todos os entes da Federação, o desemprego começa a bater à porta das famílias brasileiras, de tal
maneira que a agenda que o Senado coloca em pauta para a sociedade e o Governo é uma maneira de nos
redimirmos dessa crise que não é da oposição, não é do Governo, mas é de todos nós.
Os itens elencados, todos eles são relevantes, são importantes, precisam ser apresentados, relatados,
discutidos, aprimorados, votados e colocados, eu diria, em funcionamento. Talvez não consigamos uma maioria, nem todos serão aprovados, mas uma grande parte será, Presidenta. Uma grande parte será, porque nós
estamos premidos pelas circunstâncias.
Nós, nesta Casa, mais do que ninguém no Brasil, somos guardiões do espírito da ponderação, do espírito, eu diria, da indulgência, da formação das maiorias, da discussão mais serena, de colocar a pátria à parte do
dilúvio de ódios e paixões no momento em que a crise se abate sobre todos nós.
Eu me sinto orgulhoso de pertencer a esta Casa, que agora aponta os destinos do progresso nos horizontes da esperança do Brasil. É bem verdade que há manifestações do próprio PMDB, do Presidente da Câmara,
no sentido de que é preciso que eles participem. Eu vi aqui a manifestação do nobre colega Caiado, sempre
muito lúcido, sempre muito combativo, muito presente e atuante, lembrando a frase do Presidente da Câmara,
mas ela traz para nós muito mais um chamamento de que ele quer participar, de que ele quer discutir, de que
ele não quer ser excluído, ele e a sua Casa, a Casa que representa, do debate, do que simplesmente se colocar
contrário para a permanência da crise.
A crise que hoje nós estamos vivendo só poderá ter uma solução se for política. E nós somos os políticos, nós somos eleitos e temos o dever de dar uma resposta política. Agora, nós jamais poderemos dar uma
solução política ponderada e sensata se não superarmos, claro, interesses pessoais e partidários, se não vencermos os interesses menores.
Então, hoje durante a reunião, Srª Presidente, para concluir, também apresentei, nessa pauta, três itens
que acho muito relevantes, que é o potencial do nosso País e que está deitado em berço esplêndido – já deveríamos ter tomado uma decisão há mais tempo –, por exemplo, com relação ao nosso potencial da produção
de aquicultura. O Brasil hoje produz 1 milhão de toneladas, 1 bilhão de quilos, mas não somos nós, é a FAO que
conclama o Brasil a aumentar a sua produção. O nosso potencial é de 20 milhões de toneladas.
E o que nós precisamos fazer para aumentar o nosso potencial para 20 milhões de toneladas? Uma lei
que, neste momento, pode ser aprovada. Até 5% das águas federais dos nossos reservatórios das hidrelétricas,
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das nossas barragens, dos nossos açudes serem liberados para a produção de pescado em aquicultura, mas
serem liberados rapidamente, num fast track, como nós estamos discutindo a infraestrutura.
E, digo mais, sem licenciamento ambiental, desde que seja monitorado, porque hoje já temos instrumentos para colocar boias controladas, que emitem sinais da qualidade da água para os satélites. E nós podemos
acompanhar, por computador, se está havendo ali, nos dejetos do peixe, nos excrementos metabólicos do peixe
e, para ser mais popular, no cocô e no xixi do peixe, algum tipo de eutrofização do meio ambiente. Mas claro
que não haverá, porque nós estamos falando de até 5% da área geográfica de um grande reservatório, como,
por exemplo, Três Marias e outros tantos.
Também, Srª Presidente, temos uma vocação imensa para o reflorestamento do nosso País. Dos 850 milhões de hectares do nosso Território, temos 7 milhões de floresta. Podemos passar para 15 milhões de florestas,
basta revermos a lei de 95, que proibiu que o capital estrangeiro tivesse propriedade rural, e há muito capital
estrangeiro que quer investir no campo.
Naquela época, havia algum problema com isso, mas hoje não há mais. O mundo está globalizado. É estranho como o nosso País dá preferência aos capitais de aluguel, quando podemos ter capitais de investimento,
cujo repatriamento normalmente é 5% – muito mais barato que os juros pagos nos empréstimos estrangeiros!
Finalmente, Srª Presidente, quero lembrar e pedir para que fizesse também parte desta pauta que os produtores nacionais de petróleo e gás aguardam, com ansiedade, que sejam liberados os poços em terra sobre os
quais a Petrobras não tem interesse. Estamos discutindo o pré-sal, mas o pré-sal é controverso. Agora, quanto
aos poços de petróleo e gás em terra – e até diria mais –, quanto aos poços de petróleo em águas rasas, a Petrobras não tem o menor interesse nisso. Então, é preciso que as companhias brasileiras que tenham interesse
nisso manifestem esse interesse, e a ANP possa adjudicar para explorarmos, para trabalharmos e colocarmos
o nosso País na trilha do progresso.
Então, quero saudar o Senado Federal, esta Casa, pela agenda proposta. Vamos arregaçar as mangas.
Amanhã, teremos aqui o Ministro da Fazenda, que vai se reunir conosco e dar um parecer – ele está analisando
com seus assessores tudo isso que foi proposto e essas medidas que acrescentei aqui.
Se pudermos entrar num consenso, repito, vamos apresentar os projetos, vamos relatar, vamos aprimorar,
vamos discutir, vamos votar, aprovar ou rejeitar, e espero que aprove, para o Brasil voltar a crescer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
só para registrar o meu voto com o Partido na votação anterior favoravelmente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Será registrado, Senador.
Vamos encerrar a votação, antes de dar a palavra à Senadora Rose de Freitas.
(Procede-se à apuração.)
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Mensagem n° 16, de 2015 - José Borges dos Santos Júnior (Suíça)
Indicação do sr. José Borges dos Santos Júnior, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do MRE, para exercer o cargo
de Embaixador na Confederação Suíça e no Principado de Liechtenstein.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – 59 SIM; nenhum NÃO.
Duas abstenções.
Quórum de 61 Senadores.
Está aprovado o Sr. José Borges dos Santos Júnior, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Confederação Suíça e,
cumulativamente, no Principado de Liechtenstein.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidente da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Com a palavra a Senadora Rose de Freitas.
Já vamos inaugurar os sete minutos.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB - ES. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu experimento neste momento um misto de expectativa, esperança, receio. Ouvi com muita atenção o discurso do
ex-governador, hoje Senador, Cássio Cunha, em que ele interpretava exatamente a noção, até estabelecendo
um cronômetro de ação, ele interpretava todos os episódios que nós conseguimos... E particularmente também, porque participei historicamente desse processo todo ao longo da convivência com o PT. Experimentamos ter o PT na oposição.
Hoje, o PT é Governo, nós somos Governo, mas eu confesso que, ao ler, e eu espero que haja o entendimento de que sair dessa crise não é uma atitude de um bloco de base do Governo ou uma colaboração parcial, unilateral de quem sustenta ou não sustenta o Governo. Ao contrário, eu entendo que a oposição tem um
papel fundamental, até na discussão desse documento, no qual não vejo a redução dos Ministérios, que era
uma proposta debatida e apoiada por muitos membros do Senado Federal.
Quero dizer também que, na Comissão de Orçamento, eu vi, pelos relatórios que eu pude compartilhar
e debater, as inúmeras obras inacabadas que este País tem. Eu acho que, quando nós condicionamos algumas
iniciativas, propomos alguns regulamentos, algumas reformas, medidas, nós devemos também olhar para este
Brasil parado, que até hoje não tem um cronograma que permita dizer que essas iniciativas, seja onde for, na
educação, na saúde, no plano rodoviário, possam terminar. Como é que você pode estar pensando...
E eu elogio a iniciativa do Presidente Renan Calheiros. Não sei se todos participaram desse debate. Considero fundamental que todos, oposição e situação, estejam incluídos nesse debate.
Eu quero dizer que, para que possamos construir... Acho que hoje já não dá mais para torcer... Para mim,
não existe isso mais, de torcer para pior. É melhor para quem?
Não é melhor para ninguém. É pior para o Brasil, é pior para o povo brasileiro! Portanto, é importante
que esse documento aqui proposto, aceito ou não pelo Ministro Levy, possa estar condicionado a um debate
que invista nos esforços da oposição e da situação, a fim de que possamos superar essa crise. Não sei se esse
documento está acabado ou não, mas gostaria de sugerir que não se deixe de retomar a discussão sobre a contenção dos gastos públicos e também sobre a diminuição do número de Ministérios, fato que aporta bastante
musculatura nesse processo de gastos do Governo Federal.
Não vou deixar nenhuma desesperança aqui, Presidente Marta, pois não há como oferecer isso ao País já
cheio de inseguranças e dúvidas. Não adianta torcer contra a Presidente Dilma ou contra qualquer outro que
estivesse no poder, pois isso é contra o Brasil. Temos, sim, que discutir com responsabilidade, e saber se isso é
exequível, se não estamos falando das mesmas esperanças que podem se diluir daqui a pouco se a resposta
do Ministro Levy, por acaso, for no sentido contrário.
Eu gostaria até de propor que esse documento fosse discutido bastante com as oposições e com os partidos que podem colaborar e aperfeiçoar esse projeto, antes de debatermos com o Ministro Levy, a fim de caminharmos no sentido de encontrarmos a saída dessa crise que magoa e fere tanto o povo brasileiro.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT - SP) – Obrigada, Senadora Rose de Freitas.
Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Srª Presidenta.
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de poder falar na presença do Senador Renan Calheiros, Presidente desta
Casa, a fim de cumprimentá-lo pela iniciativa, pela discussão com os Senadores e a apresentação de uma pauta
programática. Podemos ter divergências ou não sobre diversos pontos que ali estão, mas é uma pauta programática, que tem a responsabilidade e a oportunidade de unir Parlamentares não só da Base do Governo, mas
também Parlamentares que estão na oposição, para a construção de uma pauta positiva para o Brasil. Acho que
se há uma coisa relevante no que disse o Presidente Renan Calheiros, quando fez a apresentação dessa pauta,
é que nós precisamos rediscutir o dito presidencialismo de coalizão, que na maioria das vezes é formado não
pelo programa, mas, sim, por serem pragmáticas as relações de governabilidade.
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E, se hoje enfrentamos uma crise política e uma dificuldade nas relações da Base de Governo, não é diferente do que enfrentamos em outros momentos da nossa história. Aliás, desde a Nova República, enfrentamos
situações difíceis com o presidencialismo de coalizão. Em 1999, tivemos uma crise na base aliada de quem é
hoje oposição.
Então, nós precisamos rever isso, Senador Cristovam. Eu acho que a reforma política pode ser uma oportunidade, mas, mais do que isso, é uma pauta programática, é uma pauta de projetos de construção do País
que será capaz de fazer com que uma base se unifique em torno de um programa e de um projeto. E eu acho
que esse mérito foi construído pelo Presidente Renan, apesar de que possamos ter divergências sobre temas
que ali constam.
Mas eu queria também, se V. Exª me permite, Srª Presidenta, respeitando as opiniões divergentes, mas
avaliando o que acontece em nossa economia, resgatar o que acontece na economia mundial. Nós temos por
costume no Brasil fazer a avaliação da conjuntura econômica, olhando única e exclusivamente a economia interna, como se fôssemos uma ilha, como se o Brasil não sofresse nenhuma implicação do que acontece externamente. E aí eu não posso deixar de fazer uma referência, ao começar aqui a minha reflexão, à crise econômica mundial iniciada em 2007, em que tivemos a queda do sistema de financiamento habitacional nos Estados
Unidos e depois a quebra do Banco Lehman Brothers. E como o Governo do Presidente Lula, à época, conseguiu
dar resposta a essa crise grave, que arrastou vários países, inclusive, economias ditas maduras e sustentáveis,
como na Europa, a uma situação de quase falência, e que estão começando a se recuperar agora?
Aliás, os próprios Estados Unidos estão começando um processo de recuperação agora. A China, considerada o motor da economia da História, também teve consequências graves. E nós, aqui no Brasil, apesar da
força dessa crise, conseguimos defender o nosso emprego, defender a nossa renda, defender a qualidade de
vida do povo brasileiro.
O Presidente Lula foi ousado. Em vez de adotar medidas que costumam ser utilizadas por outros governos
em crises como essa, como a restrição de crédito e o corte de despesas no orçamento, muito pelo contrário, foi
à frente e fez com que o Brasil pudesse responder à altura. Lembro que o crédito foi ampliado, os juros foram
reduzidos, os programas sociais de governo foram colocados em prática, quando se desenvolveu aquele que
julgo ser um dos maiores programas desse governo, contemplando a área social e a parte de infraestrutura: o
programa Minha Casa Minha Vida.
Graças a essa ousadia, nós não tivemos aqui no Brasil o resultado que a Grécia teve. Nós não tivemos
aqui no Brasil o resultado que a Espanha teve.
A Espanha chegou a ter desemprego de 20%; a Itália, de 25%. Aliás, na Espanha, mais de 40% da juventude ficou desempregada. A Grécia até hoje está se arrastando, com problemas graves, para recuperar a sua
economia, o que não é diferente também da Espanha e da Itália, que agora que começam. Nós não sofremos
isso. É importante ter isso claro. O Brasil conseguiu dar resposta consistente àquele momento.
É claro, fizemos gastos públicos maiores? Fizemos. Fizemos medidas contracíclicas. Podemos ter exagerado? Podemos ter exagerado, mas fizemos isso para proteger o povo brasileiro.
E nós não podemos nos esquecer de que, no primeiro momento, no primeiro mandato da Presidenta
Dilma, nós tivemos um verdadeiro tsunami de dólares, neste País, das economias que tentavam proteger as
suas economias. Tivemos que lidar com uma crise cambial e, mais uma vez, demos resposta, não deixamos que
aquela crise avassaladora pudesse contaminar aqui, inclusive, o nosso emprego e a nossa renda. De novo fizemos medidas importantes, para que pudéssemos responder a isso. E de novo tentamos dar competitividade às
nossas empresas, desonerando folha, reduzindo tributo, aumentando os gastos em programas sociais, melhorando o crédito, dando crédito para a indústria. Fizemos isso para proteger, mais uma vez, a nossa economia.
Nosso desemprego não chegou a 20%. Nossos problemas com a renda não chegaram como chegaram
na Europa, onde as pessoas que tinham comprado suas residências foram colocadas para fora de casa, porque
não podiam pagar. Nós não tivemos essas situações críticas.
É verdade que temos situação econômica difícil e que chegamos ao limite da utilização dos recursos fiscais, para fazer frente a uma crise econômica. Mas nós utilizamos esses meios para proteger a vida da população.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Agora, nós precisamos fazer um ajuste fiscal,
que não é o mesmo ajuste da Grécia. Que não é o mesmo ajuste da Espanha. Que não é o mesmo ajuste da
Itália. Ele é mais suave, mas é um ajuste.
Estamos tendo consequência de aumento de preço? Estamos tendo. A inflação tem um pico? Estamos.
Aumentamos o nosso desemprego? Sim. Mas está na casa de 6,5%, jamais a 12%, como nós já tivemos.
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Hoje nós temos reservas internacionais, temos um colchão de proteção social, não temos a miséria, como
nós já assistimos há 15, 20 anos, neste País.
Portanto, eu digo isso para me contrapor aos discursos que foram colocados aqui, como se nós estivéssemos na pior crise da nossa história, como se as coisas fossem insolúveis, como se o Governo da Presidenta
Dilma e o do Presidente Lula tivessem pensado, apenas, em um projeto de poder. O projeto que se pensou
neste País foi um projeto de inclusão.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Um projeto para fazer com que as pessoas
pudessem ter dignidade. Tudo se paga um preço!
Portanto, nós precisamos fazer essa reflexão. Por isso, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise
de um governo. Nós estamos vivendo hoje uma crise – ou uma dificuldade econômica – resultado de uma profunda crise internacional, uma das maiores da nossa história, maior que a quebra da Bolsa de Valores de 1929.
E é óbvio que o Brasil sente os efeitos, mas nós estamos conseguindo dar respostas.
Por isso que eu queria fazer essas considerações, Srª Presidenta, ao mesmo tempo em que saúdo o Presidente Renan por ter essa pauta, que pode nos colocar, sim, em uma discussão saindo dessa discussão política.
Resultado de uma eleição acirrada, de uma vitória apertada da Presidenta Dilma e de uma dificuldade imensa
da oposição de reconhecer o resultado, de querer ganhar a eleição, novamente, em um terceiro turno. É uma
pena o que nós fazemos aqui para que a gente dê governabilidade a esse País.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Porque as pautas-bomba que estão sendo
votadas no Congresso e na Câmara – e faço aqui uma crítica ao meu Partido, o PT, que votou junto, lá, com o
PSDB, com o PMDB –, que essas pautas não prevaleçam, porque elas não são contra a Presidenta Dilma, elas
não são contra um Governo do PT, elas são contra o País. E se nós temos capacidade de unir PT, PSDB e PMDB
para votar pauta-bomba, eu sei que temos capacidade de unir esses partidos para votar uma agenda positiva
a favor do Brasil.
E quero dizer à oposição que tem responsabilidade, sim. Não é porque é 20%. Tem responsabilidade. Porque
muitas das votações que acontecem hoje aqui, a oposição está votando contra aquilo que defendeu no passado. Se nós tivemos a responsabilidade de votar errado lá atrás, não pode ser desculpa para quem quer acertar.
Por isso, quero fazer um apelo a esta Casa. É em favor do Brasil que nós temos, Srª Presidenta, que votar
uma pauta programática.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Com a palavra, o Senador Jader Barbalho, mas antes
eu vou ler a proposta de emenda à Constituição, item 14, de uma emenda muito cara a nós todas, mulheres
brasileiras.
Item 14:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98, DE 2015
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 98,
de 2015, (apresentada como conclusão do Relatório Parcial nº 6, de 2015, da Comissão Temporária
de Reforma Política, Relator: Senador Romero Jucá), que acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Transitórias da Constituição para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas
Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas
três legislaturas subsequentes.
Quinta e última sessão de discussão da proposta, em primeiro turno.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em primeiro turno.
E damos a...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Srª Presidente, pela ordem, Srª Presidente. Aqui.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Pois não.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar os meus votos favoráveis nas votações nominais. Eu estava na reunião da Comissão de Reforma Política e,
portanto, não pude votar.
Gostaria que a Mesa registrasse os meus votos favoráveis às autoridades indicadas.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – A Ata registrará.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – E quero aproveitar para registrar e importância da
PEC que V. Exª acabou de registrar, dando prosseguimento à discussão, reafirmando que nós somos favoráveis,
entendemos que é uma transição que precisa ser encampada pela sociedade, pela política brasileira, que as
mulheres tenham mais participação na política.
Portanto, como relator e como autor junto com a Comissão, nós esperamos ver essa PEC votada e aprovada.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – A Ata registrará o pronunciamento de V. Exª, com
enorme alegria a segunda parte.
Pois não, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC. Sem revisão do orador.) – É que nós encerramos essa
votação, Presidente, já há algum tempo, mas nós ainda vamos ter votação nominal?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Não, nós vamos ter leitura de alguns itens para contar prazo. Tem um último item para contar prazo, que eu posso ler agora. Depois, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 inscritos ainda.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Quatorze oradores, é?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – É.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Só?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – E V. Exª...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Não, eu não estou inscrito não.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Não está inscrito.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Desisto, desisto.
Na verdade, eu queria só fazer um registro, Presidente.
Hoje, nós estivemos lá no Ministério dos Transportes, eu e o Senador Gladson, tratando da situação da
BR-364. Ontem, o Senador Jorge Viana noticiou que esteve lá presente. Lamentamos não termos sido convidados pelo Líder, pelo coordenador da nossa bancada, e hoje tomamos a iniciativa. E, graças a Deus, tivemos
boas notícias. Boas notícias porque o Ministro assumiu o compromisso de que, até o final do inverno, estará
fazendo uma recuperação de emergência. Porque a nossa preocupação – inclusive estivemos lá outras vezes
– é que não fosse feito nada neste restinho de verão.
Então, eu queria aqui agradecer ao Ministro pela receptividade e também aos membros do DNIT que
estavam lá.
Nós temos que parar com essa política pequena. Tem que reunir todo mundo, reunir o Governador, reunir a Bancada Federal, os Senadores, porque acima dos interesses político-partidários estão os interesses daquela população do Juruá.
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Item 13.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Presidenta, e a lista de oradores?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – O seu nome está... Tem o Senador Jader, é o próximo,
o senhor é o quinto, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Quinto?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Quinto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Depois dele?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Depois dele. São 14.
Item 13:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 78, DE 2013
Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição 78,
de 2013 (nº 368/2009, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às Regiões
Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação.
Parecer favorável, sob nº 201, de 2015, da CCJ, Relator: Senador Walter Pinheiro.
Terceira e última sessão de discussão da proposta, em segundo turno.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido - SP) – Com a palavra, o Senador Jader Barbalho.
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Obrigada pela paciência.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy, eu gostaria apenas de registrar os meus cumprimentos ao Presidente do Senado, o Senador Renan Calheiros, pela apresentação dessa proposta de colaborar para que possamos sair da crise em que o País se encontra.
Eu não gostaria – até porque a esta altura o plenário já está, de certa forma, esvaziado, e não está aqui o
nosso Presidente – de polemizar, particularmente em relação à última eleição presidencial, e polemizar a respeito do passado. Porque, se nós formos falar em crise do passado – e eu já passei por esta Casa e pelo Congresso
–, eu teria que falar do Proer – não é isso? –, o que é que aconteceu à época, eu teria que falar da privatização
das companhias telefônicas, como é que foi montada neste País.
Eu não tomei conhecimento, até aqui, que nenhum ministro tenha telefonado para a Presidente Dilma
para dizer a ela que chegara ao limite da irresponsabilidade, mas eu estava aqui no Senado quando isso ocorreu. Haviam chegado ao limite da irresponsabilidade. E mais: quando fizeram as privatizações, que dividiram
em quatro lotes, era um lote certo para cada um dos licitantes.
Então, eu não gostaria, francamente, porque acho que a esta altura não colabora – certo? – nós ficarmos
voltando ao passado, principalmente no campo da ética, para relembrar determinados fatos, determinadas
circunstâncias, nem também sobre os métodos usados na eleição.
Eu, por exemplo, fico de certa forma assustado quando dizem que toda a colaboração financeira da última eleição para a Presidente Dilma beira o ilícito. E eu pergunto: não se questiona que são as mesmas empreiteiras, os mesmos grupos econômicos que também repassaram para o nosso ilustre colega Aécio Neves
colaboração na última eleição? Será que só os recursos dirigidos à Presidente Dilma são contaminados pelo petrolão? Se nós fizermos um levantamento para verificar quem foi que colaborou com a campanha dela e quem
colaborou com a campanha do Aécio – não é isso? –, nós vamos verificar que praticamente são os mesmos, só
que se questiona que a origem dos recursos para ela são recursos que derivaram do ilícito, para o Aécio não.
Então, eu não gostaria, francamente, porque acho – e concordo com aqueles que abordaram aqui – que
a questão do País é muito maior do que essas picuinhas de natureza política. E eu, que no passado aqui fui
obrigado a me envolver em debates em que, olhando para trás, acho que eu não deveria absolutamente ter
ingressado nesses debates, apesar de não ter perdido o entusiasmo ainda pela vida pública e a coragem pessoal e política para participar dela.
Por isso, eu quero festejar, neste momento, que o Presidente do Senado diga que nós temos uma proposta, até porque, quando a Presidente Dilma foi eleita, a imprensa, todo mundo cobrava uma solução do mercado, uma solução do mercado. Acusava-se a Presidente de ela comandar a economia, e precisaram de quê?
Aí arranjaram um banqueiro – é do Bradesco –, e colocaram-no para encontrar a solução econômica. Está aí o
Dr. Levy, e nós estamos torcendo que ele dê certo. Não creio que a cabeça dele seja muito diferente da cabeça
daquele que o Aécio dizia que ia ser o comandante da Fazenda e da Economia, caso ele fosse eleito. Não creio,
não creio. Conheço também a história dessa outra figura, e não creio. Eu acho que ia ser muito pior. Agora,
cabe ao Dr. Levy apresentar, em nome do tal do mercado, a solução para os problemas econômicos, financeiros e fiscais do País.
Hoje, o Presidente do Senado leu as nossas sugestões para análise do Dr. Levy. Ele é o técnico, ele é o entendido, ele é o representante do mercado, deste mercado fantástico, em que vemos os bancos, cada vez mais,
lucrarem neste País. Estamos em crise, mas o Bradesco acaba de comprar por 18 bilhões o acervo do HSBC, o
Itaú ter 25% de lucro... E o Dr. Levy é um homem do mercado, deste mercado...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... que foi apresentado à opinião pública brasileira
como uma salvação. Cabe a nós, da classe política – a esta altura, permito-me dizer –, apoiar o que seja bom
para o Brasil.
Agora, quem ficou de dar a solução foi o representante do mercado. Como o representante do mercado
não encontrou – pelo menos até aqui, que eu tenha conhecimento – a solução para os nossos problemas, nós
estamos apresentando uma série de sugestões para que sejam examinadas por ele. Serão examinadas por ele
essas sugestões. Essa é a atitude correta, essa é a atitude política, porque a opinião pública, o povo brasileiro
que está lá fora não quer saber absolutamente de pauta-bomba, não quer saber de pessoas que querem resolver as suas questões de natureza pessoal...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... misturando com a questão política grave que
o País está a enfrentar.
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Não posso imaginar, Srª Presidente, que seja possível, quando está se queixando do déficit público, dar
75% de aumento para uma categoria do funcionalismo público. Não sou contra o funcionalismo público. No
meu Estado, não há um ex-governador que tenha o prestígio que eu tenho junto ao funcionalismo público.
Mas não entendo como o Congresso Nacional, ignorando – como a história da Maria Antonieta, na sacada do
Palácio de Versalhes, “por que não comem brioches, se não têm pão?” –, esteja a dar aumentos, elevando a
despesa pública deste País de forma irresponsável.
Então, não querendo me alongar, até porque os pronunciamentos que aqui foram oferecidos à Casa...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... pelos que me antecederam são pronunciamentos que merecem o maior respeito da minha parte. Agora, acho que hoje o Senado cumpriu a sua obrigação.
Quem está lá fora, o povo, quer é proposta, coisa concreta para tirar o País da crise. É isso que o povo lá fora
deseja, porque o mundo de Brasília é diferente do mundo que está lá fora. Quem está lá fora está preocupado
com o seu emprego, quem está lá fora está preocupado com a sua empresa, quem está lá fora está preocupado
em pagar os financiamentos que obteve, quem está lá fora está preocupado com o futuro.
Eu encerro, Sr. Presidente, no momento em que V. Exª retoma a Presidência.
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA) – Evidente que a paisagem da mesa era muito mais
bonita com a presença da nossa querida Senadora Marta Suplicy. Mas eu quero aproveitar para cumprimentar V. Exª. Não sei se as 20 medidas são as mais acertadas, mas tinha esta Casa e tem o Congresso a obrigação
de oferecer a sua contribuição e, amanhã, vamos ver o representante do mercado. Já que o representante do
mercado, segundo a imprensa brasileira, segundo vários atores da vida brasileira, que diziam que ele é que tinha a solução, amanhã, eu estarei atento para ouvir o Dr. Levy. Ele tem a obrigação de apresentar as soluções
técnicas e, repito, não imagino que o outro, que era oferecido ao País pelo Aécio, fosse melhor do que ele não.
Até pelo que conheço, seria muito pior. Seria muito pior.
Então, Sr. Presidente, os meus cumprimentos. Cabe à classe...
(Interrupção do som.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... e o Senado faz neste momento, oferecendo
uma proposta concreta para o debate, para sair da crise. E vamos torcer para sairmos da crise, porque saídas
de governo, se criticar governo, dizer que governos foram os mais éticos... Mais éticos, coisa nenhuma!
Foi aquilo que eu disse há pouco: eu não tomei conhecimento, até hoje, de nenhum Ministro ligando
para a Presidente Dilma para dizer a ela que havia chegado ao limite da irresponsabilidade, mas quem quer dar
lição hoje, invocando o passado como referência, recebeu o telefonema! Recebeu o telefonema, conversou.
Chegaram ao limite da irresponsabilidade, entregaram a telefonia no Brasil para ser paga com moeda podre
e com financiamento de...
(Interrupção do som.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB - PA) – ... fundo de pensão. Entregaram a telefonia. Aconteceu tanta coisa, que não é bom entrar no campo da ética, porque fica muito difícil fazê-lo. O que eu quero
é cumprimentar V. Exª e esperar que a contribuição (Fora do microfone.) do Senado faça com que o País possa
sair da crise.
Amanhã estarei muito atento à conversa com o Dr. Levy, representante do mercado.
Durante o discurso do Sr. Jader Barbalho, a Srª Marta Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é o ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP - AL) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – O Senador Benedito de Lira pede a
palavra pela ordem.
Nós temos inscritos: Senador Hélio José, Senador Jorge Viana, Senador Fernando Bezerra Coelho, Senador Cristovam Buarque, Senador Eduardo Amorim, Senador Telmário Mota, Senadora Lúcia Vânia, Senador
Roberto Rocha, Senador Flexa Ribeiro, Senadora Ana Amélia, Senador Randolfe, Senador Humberto Costa,
Senador Donizete.
Senador Benedito de Lira.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP - AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve uma segunda votação nominal. Eu estava num compromisso no Ministério das Minas e Energia.
Eu comunico a V. Exª que, se aqui estivesse, teria votado favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Nas duas votações anteriores, também seguiria
o encaminhamento da Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Presidente Renan, eu apenas consulto: a Ordem do
Dia foi encerrada ou continuamos com a Ordem do Dia aberta?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Não, não encerrou. Nós estamos nos
preparando para, em seguida às intervenções, encerrarmos a Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Hélio José.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros, Srªs
e Srs. Senadores, é com muita alegria que subo a esta tribuna, nessa demonstração de maturidade do Senado
Federal. Ao contrário de alguns que querem pôr gasolina na fogueira, o Senado Federal, na pessoa de V. Exª,
apresenta essa agenda para o Brasil.
Então, é com muita satisfação que estou aqui registrando que os vários pontos que V. Exª coloca para
discussão realmente trazem o Brasil para uma agenda positiva.
Sr. Presidente, o momento é de criatividade; o momento é de avançarmos, não é de retroceder. É como
o Senador Jader Barbalho colocou: há erros de ambas as partes, existem condições difíceis de ambos os lados.
Então, vamos apostar na construção, Sr. Presidente. E baseado nisso, faço aqui estas palavras.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do
Comércio (OMC) consideram o Brasil uma das economias com menor valor adicionado de itens importados nas
suas exportações, da ordem de 10%. Por outro lado, a sua contribuição em valor acrescentado às exportações
de outros países é a segunda maior entre as economias em desenvolvimento, por conta de nossos insumos e
de matérias-primas não manufaturadas que vendemos.
Ou seja, o nosso lugar é mais o de um fornecedor de insumos para empresas de outras origens adicionarem valor às suas cadeias produtivas do que um exportador de produtos com maior valor adicionado. No
final, compramos enlatados produzidos com nossos insumos, com sérios prejuízos para a nossa economia, Srªs
e Srs. Senadores.
Há apenas uma integradora brasileira, a Embraer, que reparte com a canadense Bombardier 75% do
mercado mundial de aeronaves comerciais de 20 a 90 assentos.
A globalização não chegou por aqui. Nós não procuramos nos incluir. A baixa participação do Brasil tem
a ver com a política econômica dos anos 70 e a crise da dívida externa nos anos 80, responsável por um choque de 15 anos na economia. A partir do Plano Real, controlou-se a inflação, mas se desfavoreceu a participação brasileira nas cadeias produtivas globais, sobretudo nos setores em que as transformações estruturais e
tecnológicas ocorreram com mais intensidade.
A trajetória da Embraer contrasta com o restante do setor industrial. A articulação de educação, manufatura e pesquisa há 45 anos, com apoio do Governo, é, portanto, um processo anterior às políticas liberalizantes
dos anos 1980.
Srªs e Srs. Senadores, nas tendências de globalização e regionalismo, dadas pelas transformações financeiras e organizacionais, surge uma nova mobilização das metas para a realização de negócios e investimentos.
Anteriormente, era competir ou cooperar; hoje, Sr. Presidente, temos que cooperar para competir, Srªs
e Srs. Senadores.
Vejamos o novo jogo das nações, pautado em acordos comerciais preferenciais, parcerias transpacíficas
e parcerias transatlânticas...
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – ... de comércio e investimentos.
As cadeias globais de valor “tornaram-se uma força central impulsionadora de mudanças estruturais em
muitas economias modernas”, afirma a Confederação Nacional da Indústria, em estudo coordenado por Timothy, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e Gary Gereffi, da Universidade de Duke.
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Cabe-nos agora recuperar o tempo perdido, com lideranças comprometidas e engajadas na mudança
de paradigmas; resolver os problemas crônicos da nossa economia, por meio da coordenação das políticas de
governo já existentes; procurar as empresas estrangeiras bem situadas nas cadeias produtivas globais e inserir
o Brasil nessas cadeias.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nesse sentido, protocolei hoje um projeto de lei propondo a criação da
Agência Brasileira de Negócios, a Invest-Brasil. O Brasil aposta na infraestrutura do PAC, na infraestrutura...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – O projeto (Fora do microfone.) de investimento no setor
elétrico foi apresentado hoje no Palácio do Planalto. O Brasil não pode ficar fora dos grandes negócios. Por isso,
apresentamos essa proposta da Agência Brasileira de Negócios, a Invest-Brasil.
A Invest-Brasil, que protocolei hoje no Senado, terá a finalidade de elaborar, planejar, coordenar, facilitar,
promover e monitorar a execução da política nacional de investimento, articulando-se com órgãos públicos e
entidades de classe privada para orientar e fomentar diretrizes estratégicas de atração e internacionalização de
empresas, com proposição de soluções sustentáveis no ambiente operacional político, econômico, científico e
tecnológico, social, cultural, legal, ético, moral, empresarial e ambiental.
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – É urgente a necessidade de uma abertura comercial seletiva para a inserção de cadeias produtivas no Brasil, cada vez com menor mercado, nas cadeias globais de
valor, ou seja, em partes de processos produtivos de escala global, que utilizam tecnologias disruptivas e de
ponta em suas operações.
O Brasil deve se integrar, de forma inteligente, a esse novo modelo, absorvendo não somente investimentos, mas também conhecimentos e inovações. Se o esforço continuar a ser de fechamento comercial e não de
atração de novos projetos por meio de novas parcerias, nossos empresários morrerão de inanição.
Estamos cada vez mais fora do comércio internacional, no sentido inverso de nações como Japão, Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan, China e Vietnã, que se desenvolveram e se desenvolvem a partir da atração...
(Interrupção do som.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – ... de empresas internacionais, gerando um salto quântico
(Fora do microfone.) de suas economias e gerando a riqueza e prosperidade a seus povos.
Pessoal, como Presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, como servidor público concursado
deste País, trabalhador do Ministério do Planejamento, como analista de infraestrutura, a carreira responsável
pelo PAC, para destravá-lo e fazê-lo andar, a carreira responsável pelo PIL, para o PIL ser uma realidade, a carreira
que é responsável por esse Plano Nacional de Investimento no Setor Elétrico, colocado hoje, ser uma realidade, quero aqui colocar: ou a gente avança no sentido de buscar o capital onde ele está – na China, no mundo
árabe, na Coreia, nos Estados Unidos ou na Alemanha – com essa proposta da Agência Nacional de Negócios
ou o Brasil não vai ter condições...
(Interrupção do som.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – ... de dar sequência às suas principais obras. (Fora do microfone.)
Esse é o apelo que eu coloco aqui.
Esse projeto que eu coloquei hoje – sou um Senador novato, tenho apenas seis meses de Senado –,
que trago da Agência Nacional de Negócios, que foi feita por mim e por um grupo de engenheiros, eu quero
discuti-lo com esta Casa. Já entreguei à Presidente Dilma, já passei para o Vice-Presidente Michel, estou procurando os ministros, conversando com um a um, e quero conversar com cada um de V. Exªs, para a gente fazer
o Brasil avançar.
Concluindo, Sr. Presidente, eu fico muito feliz, muito satisfeito de a gente está propondo para o Brasil
uma agenda positiva, no lugar das pessoas que estão aí perplexas, pensando que o Brasil vai acabar no dia 16.
Não tem nada disso. É um protesto normal. O Brasil continua andando com todas...
(Interrupção do som.)
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O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – ... as condições de desenvolvimento. Nós temos que votar
essa agenda (Fora do microfone.) positiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, caros
colegas Senadores, eu me inscrevi já há algum tempo tão somente para fazer um registro, já que usei da tribuna
hoje para fazer um pronunciamento em relação aos preços abusivos de passagens aéreas para o Acre. Neste dia,
V. Exª fez um discurso importante aqui, no plenário do Senado, para a Nação brasileira, e tenho acompanhado,
como Vice-Presidente da Casa, o esforço do Presidente Renan, de vários colegas Senadores de vários partidos,
no sentido de retomar o protagonismo da política, neste momento de crise que o País atravessa.
Independente de filiação partidária, o Brasil nos chama todos a dar uma parcela de contribuição. Isso
não tira ninguém da posição de ser oposição ou situação. Ainda há pouco, Senador Jader – eu não estava no
plenário, mas acompanhei o seu discurso – V. Exª colocou muitas verdades no seu pronunciamento.
Neste ambiente de absoluta intolerância que o País vive, não deixo de registrar que nós, do PT, e pessoas que compõem o nosso Governo cometemos excessos ao longo desses anos, temos que começar reconhecendo isso: erramos. Mas isso não pode fazer com que setores da oposição brasileira venham a agir com essa
agressividade, com esse discurso que não tem meios-termos, não tem tradução, ele é pura e simplesmente
uma ação contra o País.
Acho que o Presidente Renan, hoje, tornou público um propósito que aproxima a política da economia.
Em qualquer país do mundo, quando se tem uma crise econômica, recorre-se aos políticos, aos líderes políticos, para buscar a solução. Nas democracias, ao Parlamento. Sei que nós estamos vivendo uma quadra muito
ruim para a política.
Falam, falam e eu ouço aqui e, serenamente, registro ali, quando estou na Presidência, porque esse é o
meu papel. Quando ocupo a tribuna, sou um Senador como todos os outros, que sente os problemas que o
meu Governo, o meu Partido enfrenta, mas também tenho a possibilidade e a prerrogativa de responder, não
na mesma moeda.
Então, Sr. Presidente, caros colegas Senadores, acho que, nesta semana, estamos dando um passo importante para retomar o protagonismo da política no auxílio ao enfrentamento da crise. Quando saímos do
encontro com a Presidenta Dilma, falei com a imprensa. E eu falava a palavra, o apelo que a Presidenta fazia a
Senadores e Senadoras que são parte da Bancada de Apoio ao Governo. Ela fazia um apelo no sentido de nós
ajudarmos a melhorar o ambiente político, a debater os temas que atenda os interesses do País.
Sei que setores da oposição comungam com essa tese. À oposição cabe o discurso duro, a crítica dura,
a cobrança dura, mas acho que o ambiente de intolerância não é bom para ninguém. Nós, da nossa Bancada,
precisamos nos unir mais. Nós, da Base do Governo, precisamos nos unir mais. Agora, nós, situação e oposição, precisamos conversar mais. A crise, agora, atinge todos os brasileiros, e não importam as versões que se
coloquem, todos nós temos que fazer algo para superá-la. A oposição pode fazer algo, nos ajudando a votar
matérias que não agravem a crise e pode seguir sendo oposição, cobrando, prestando contas, fazendo o papel
que, no jogo democrático, é tão importante. A nós, fazermos a defesa, dar as justificativas, os esclarecimentos.
A Presidenta Dilma está fazendo uma agenda pelo País, seguindo, governando. Nós estamos definindo
uma pauta melhor, uma pauta que não agrave a situação do País, mas que busque a solução. Eu acho que o
ambiente político pode ser melhorado com mais diálogo, com um debate mais apropriado do que nós vimos
fazendo.
Concluo meu pronunciamento dizendo, também, que essa história de, todos os dias, nós ficarmos aqui
sentados, no plenário, ou no meu caso, às vezes, sentado na Presidência, ouvindo, vendo colegas usando a
prerrogativa da tribuna, mas apontando o dedo para o PT, com ouvi hoje à tarde...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – ...apontando o dedo para a nossa Presidenta, para
o nosso ex-Presidente Lula, isso não é adequado. Poucos – poucos! – têm condição de ficar apontando o dedo,
porque quando se aponta o dedo assim, tem três dedos para o lado de trás.
Qual é o partido, neste País, que faz um financiamento de suas campanhas, dos seus candidatos, e que
pode vir aqui à tribuna fazer um discurso moralista, dando lição de moral para alguém? O PSDB não pode fazer.
Setores da oposição não aguentam meia Lava Jato – meia Lava Jato! Mas o confronto não leva a nada. O que
nós temos que fazer é baixar o tom. Em vez de acusar, conversar. Em vez de encontrar culpados, buscar solução.
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E é isso, eu queria me somar ao esforço do Presidente Renan, hoje,...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – ...de buscar para o Senado Federal um papel de
protagonista. E eu faço um apelo aos colegas de oposição: sigam fazendo oposição, sigam sendo duros, cobrando do PT e do Governo, mas nos ajudem a trabalhar em favor do Brasil.
Eu acho que esse é um movimento que nós podemos fazer. Aqui há Senadoras e Senadores da melhor
qualidade, aqui há pessoas experientes, sabem encontrar o caminho para enfrentar as dificuldades que o País
está vivendo, para que a gente possa seguir, com o País dando certo e a disputa política acontecendo dentro
da normalidade democrática. Sem golpe, sem esperteza, sem atalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sr. Hélio José.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD - DF) – Parabéns, Sr. Presidente, muito bem colocado.
Eu queria ler aqui um requerimento à Mesa:
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD - DF) – O Senador José Medeiros apresentou o Requerimento nº 865, de 2015, solicitando, nos termos do art. 40, do Regimento Interno, autorização para participar
do encontro anual do Painel Internacional de Parlamentares para Liberdade Religiosa ou Crença, a convite da
Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que ocorrerá na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 17 a 19 de setembro, do corrente ano.
Nesse sentido, nos termos do §4º, do art. 40, do Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado na
forma regimental.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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Em votação.
Alguém quer discutir a matéria? (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão.
Quem concorda com a matéria, fica como está. (Pausa.)
Matéria aprovada.
Será cumprida, então, a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD - DF) – Próximo inscrito, o nosso querido Senador
Fernando Bezerra Coelho. Em seguida, o Senador Cristovam.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu também venho a esta tribuna para manifestar o meu apoio à iniciativa
do Presidente do Senado Federal Renan Calheiros.
Ontem, Sr. Presidente, na cidade de Recife, prestamos uma grande homenagem ao ex-Governador Eduardo Campos. Nessa homenagem, nós tivemos a alegria de contar com a presença da principal liderança de
oposição do Brasil, o Senador Aécio Neves, do Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do Governador do
Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, do Governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, de Parlamentares federais
do Brasil inteiro, de presidentes de diversos partidos. Tivemos, também, a alegria de registrar a presença do
Ministro, ex-Governador da Bahia, Jaques Wagner, que naquele evento representava também a Senhora Presidente da República Dilma Rousseff.
Eduardo, durante a sua vida, procurou sempre o caminho do diálogo, apostou sempre que as ideias podem, eventualmente, brigarem, se contraporem, mas as pessoas, os atores da política, não precisam brigar.
Nós precisamos, sempre que possível, lançar pontes para a construção de consensos, para a superação de dificuldades. E os jornais de hoje traduziram o evento de ontem, de que ocorreu o lançamento de várias pontes
para o diálogo político no Brasil, nas homenagens que se prestaram ao ex-Governador e ex-Presidente do meu
Partido, Eduardo Henrique Accioly Campos.
Hoje, assistimos, aqui nesta sessão, ao Presidente do Senado Federal apresentar a chamada Agenda
Brasil, na qual ele apresenta 27 pontos para a construção de um diálogo construtivo para se contrapor a uma
agenda que pode arrastar o Brasil para a ingovernabilidade, para o agravamento da crise fiscal, da crise financeira, da crise federativa.
E, por isso, é que venho em meu nome, mas também expressando o sentimento da Bancada do PSB, aqui
nesta Casa, para dizer que a iniciativa do Presidente Renan Calheiros se traduz...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – ... mais do que o lançamento de uma ponte para a construção de um diálogo.
A iniciativa do Senador Renan Calheiros, na realidade, retira a Presidenta Dilma Rousseff de um verdadeiro isolamento político, e é assim que o PT, que o Governo e a Presidenta têm que compreender. A crise é
séria, a crise é aguda, mas o Senado Federal aqui se posiciona, em boa hora, para que possamos, a partir dessa
proposta de agenda, criar um caminho onde possamos manter o País na rota da institucionalidade.
O PSB divergiu do PT e, ainda com Eduardo vivo, apresentou-se como alternativa para a disputa da Presidência da República. Portanto, nós estamos no campo da oposição, mas, passada a eleição, em nome de uma
caminhada ao lado do PT, na construção desse projeto que foi liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido
preferiu assumir uma posição de independência, para poder criar espaço de entendimento, de diálogo, de colaboração, porque já entendia – como Eduardo alertava em 2013, em 2014 – que o Brasil iria mergulhar numa
grave crise financeira. E é o que nós estamos vivendo. Portanto, temos que dar as condições mínimas de governabilidade. Não interessa a ninguém, a nenhum partido, a nenhuma liderança política, não interessa à sociedade brasileira agravar a situação que nós estamos enfrentando.
Por isso, quero aqui trazer a minha palavra, trazer o meu apoio à iniciativa do Presidente Renan Calheiros,
mas que haja essa leitura, a leitura da urgência de que, nessa ponte que é lançada, é preciso que haja gestos
do outro lado, é preciso que haja a compreensão correta do outro lado no sentido de que é preciso decidir, é
preciso agir, é preciso fazer, para que, a partir desse gesto, de fato, possamos encaminhar solução para as crises que afetam a governabilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Garibaldi Alves (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Pois não.
O Sr. Garibaldi Alves (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Estou aqui literalmente ao seu lado.
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(Soa a campainha.)
O Sr. Garibaldi Alves (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Então, eu queria dizer, sei que são muitos os Senadores inscritos, mas eu queria, em um singelo aparte, deixar clara a minha solidariedade à iniciativa do Senador
Renan Calheiros, como também eu queria me associar, porque V. Exª fez todas as colocações. Eu até pretendia
me inscrever, mas V. Exª fez as colocações que eu desejaria fazer. Então, não vou me tornar repetitivo. Aliás,
muitos Senadores hoje trouxeram aqui palavras de incentivo à iniciativa do Presidente e outros fizeram ponderações. Acho que o momento é de ponderação, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Garibaldi Alves (Bloco Maioria/PMDB - RN) – O momento não é absolutamente de fazer prevalecer
(Fora do microfone.) posições isoladas. O momento é de reflexão, é de ponderação, é de união, é de pensarmos
na saída para a crise. As pessoas – e acho que isso acontece com todos os Senadores – indagam: Qual é a saída?
O que o Senador acha que vai acontecer? Sr. Presidente, hoje à tarde, graças a Deus, vislumbrei alguma luz no
fim desse túnel, com essa proposta do Senador Renan Calheiros. Muito obrigado, Senador Fernando Bezerra.
E agradeço os outros Senadores pela tolerância, porque muitos estão inscritos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Garibaldi Alves (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Mas já dizia o Evangelho: muitos serão chamados, e
poucos escolhidos. Fui escolhido, Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE. Fora do microfone.) –
Agradeço o aparte do Senador Garibaldi Alves.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD - DF) – Muito obrigado.
Vou dar a palavra para uma questão de ordem ao Senador Ivo Cassol, que me pediu.
Eu só queria registrar que, realmente, hoje, foi um grande dia neste Senado, mais um grande dia, com
essa postura e com essa posição do nosso Presidente, apresentando a Agenda para o Brasil e nos permitindo
acrescentar, permitindo-nos melhorá-la, permitindo-nos acrescentar pontos para serem somados.
Quando fiz aquela proposta da Agência Brasileira de Negócios (Brasilinvest) foi exatamente neste sentido, que é fundamento para o País neste momento.
Questão de ordem do Senador Ivo Cassol. V. Exª com a palavra.
Em seguida, o Senador Cristovam, para seu pronunciamento.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Apoio Governo/PP - RO. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu só queria que a Mesa registrasse que, na votação nominal dos dois...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Apoio Governo/PP - RO) – O.k..
Na primeira votação nominal, eu votei e, na segunda, eu estava com um compromisso fora. Então, eu
gostaria que a Mesa registrasse esse voto.
E, ao mesmo tempo, só para fortalecer o nosso trabalho e do nosso Presidente desta Casa, que buscou
junto uma Agenda Brasil, que vem integrar os demais colegas desta Casa, para fortalecer para essa crise que
vem pela frente.
Todo mundo tem conhecimento de que essa crise está só no começo, de que ela ainda virá com muito mais força. Mas, para isso, era preciso também que o próprio Palácio do Planalto – nós que somos da Base
aqui, para que nós pudéssemos ter como argumento –, que a Presidente mandasse urgentemente a reforma
ministerial, que baixasse de 39 ministérios para 25, para que acabassem, no mínimo aí, com dez, vinte mil empregos, para podermos dar uma resposta urgentemente para a sociedade brasileira.
Eu falo, Sr. Presidente, sabe por quê? Eu fui prefeito e eu trabalhava...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)

164 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

O SR. IVO CASSOL (Bloco Apoio Governo/PP - RO) – ... eu trabalhava com um quadro enxuto de assessores nomeados. Fui governador, e não foi diferente.
Então, é importante, nesse momento, credibilidade. A nossa Presidente Dilma, ontem à noite, reuniu
vários Senadores da Base, para que pudesse fortalecer para esse momento difícil, para que ela nos desse mais
argumento para que a gente pudesse contribuir muito mais com o Brasil. Porque essa crise não é a crise do PT,
do PMDB, do PP, é a crise nacional, é a crise de nós brasileiros. Nós devemos nos unir para sairmos da crise, mas
jamais escondermos ou colocar debaixo do tapete a malandragem, a corrupção. Isso nós não podemos aceitar. Responsabilizar quem tem a responsabilidade, cada um responde pelo seu CPF, mas, ao mesmo tempo, o
Brasil não pode parar, tem que continuar andando. E para poder andar, Sr. Presidente – para encerrar aqui –,
do que nós precisamos? Que o Ministro da Fazenda, já que está vindo amanhã aqui nesta Casa, libere urgentemente os recursos necessários...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Apoio Governo/PP - RO) – Para concluir, Presidente. Que o Palácio liberasse
urgentemente os recursos para pagar todos os fornecedores, prestadores de serviço do Brasil afora.
Se nós queremos melhorar a receita do Brasil, o dinheiro tem de estar circulando. Dinheiro no caixa do
banco só rende juros para o banco. E o que está acontecendo? Muitos prestadores de serviço, fornecedores do
Governo Federal, não estão recebendo, não estão pagando, e o prejuízo já está lá em quem está fornecendo
alimentação. Está parando todo o segmento.
Então, por isso, eu conclamo que o Palácio providencie urgentemente o pagamento de quem trabalha
e quem produz para fomentar a nossa economia brasileira. E que registre meu voto na votação anterior para
Embaixador junto com a decisão da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD - DF) – Senador Ivo Cassol, a sua solicitação será registrada em ata e os seus votos serão considerados nas duas votações anteriores, a do Embaixador do Senegal
e a do Embaixador da Suíça.
Com a palavra o nosso querido Senador Cristovam Buarque e, em seguida, o Senador Eduardo Amorim.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Sem revisão do orador.) – Presidente Hélio
José, eu me inscrevi faz um longo tempo para comentar a posição do Senador Renan Calheiros, mas, naquele
período, a Senadora Gleisi Hoffmann fez uma fala e eu quero me referir a ela.
Ela fez uma análise do que o Governo Lula e Dilma, especialmente, no primeiro mandato, o que esses dois
Governos, que são um só, fizeram para evitar que a crise chegasse aqui na dimensão lá de fora. E é verdade. Ela
contou o que foi feito e, obviamente, não contou os equívocos brutais, como o gasto no BNDES e outras coisas.
Agora, fiquei pensando: imagine se a Presidente Dilma, durante a campanha, tivesse feito aquele discurso e depois dito “agora, gente, se reeleita, eu vou ter que fazer ajustes, vou ter que mexer em alguns gastos, eu
vou ter que agir na taxa de juros, vou ter que fazer aumento de impostos”. Ela chegaria, hoje, com uma credibilidade que impediria a crise que estamos atravessando.
O grave foram as mentiras que foram ditas, foi esconder o que viria.
Essa é apenas uma referência à fala da Senadora Gleisi, que, de fato, tem razão quando coloca que se
conseguiu evitar que a crise chegasse naquele período, mas se tentou esconder, Senador Donizeti, que ela viria.
Dito isso, quero falar sobre o pronunciamento do Senador Renan.
Na semana passada, o Vice-Presidente Temer disse, na televisão, que o Brasil estava precisando de liderança. Ao ouvir o Senador Renan, tive a impressão de pensar: está aí o cara que o Temer estava buscando. Ele
chegou aqui assumindo uma posição de liderança de como enfrentar a crise. Por um lado, isso é bom, porque
se está precisando. Por outro lado, é preocupante para as instituições.
Mas eu acho que o importante a se falar é neste documento em si e como fazer para levá-lo adiante.
Veja a minha preocupação, Senador. Eu olhei aqui e havia uns oito Senadores, menos de 10%. Agora é
capaz de haver menos. Depois de um discurso daquele, esta Casa deveria estar cheia, debatendo o assunto,
levando a sério. Temos menos de 10% dos Senadores. Temo que isso vá morrer. Eu temo que fique como um
discurso em uma tarde de terça-feira. E isso só não ocorrerá, esse desaparecimento das pessoas, se forem transformadas em posições consistentes e sérias.
Eu lamento que não esteja aqui o Senador Renan, porque eu ia propor que, além da reunião de amanhã
– para a qual, aliás, ele me telefonou convidando, com o Ministro Levy –, ele criasse um grupo de trabalho. Não
precisa mais do que uma semana para transformar essas idéias – que a mim me pareceram muito genéricas
algumas delas, outras pareceram boas, e faltam muitas – em um documento.
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É isso o que quero sugerir e peço que o senhor, como Presidente, transfira para ele essa preocupação.
Porque há coisas que a gente tem que eliminar. Há coisas que parecem que foram colocadas aqui por
algum lobista. Esse negócio de “revisão do marco jurídico que regula área indígena como forma de compatibilizá-la com atividades produtivas”, paciência! Isso não tem nada a ver com ajuste. “Regulamentar o ambiente
institucional dos trabalhadores terceirizados” cheira a voltar a terceirização, que conseguimos impedir aqui.
Há coisas que não fazem sentido como medidas concretas para enfrentar esse momento e há coisas que
faltam. Por exemplo, aqui eu anotava algumas que faltam: não há uma proposta clara para o emprego; não
fala em redução de gastos, inclusive, na redução de ministros, de ministérios, como falou a Senadora Rose de
Freitas; não fala em incentivo à poupança – a gente não sai da crise se o País não deixar de ser um País consumidor e tiver um equilíbrio com a poupança; não fala em produtividade; não fala em capacidade de inovação;
não fala em garantia da manutenção das conquistas sociais dos últimos 12 anos que nós tivemos – isso tem
que estar escrito em qualquer proposta, apoiar o Governo para que não haja retrocesso no social; não fala aqui,
por exemplo, na adoção das escolas, das cidades que foram mal no Ideb, mal no Enem. Temos de fazer alguma
coisa por essas crianças que estão sendo jogadas fora por falta de educação.
Eu creio que, se não fizermos isso, esse documento não passará de uma semana, será apenas um gesto
de um dia na mídia, viraria uma espécie de documento João – esse marqueteiro cujo nome nunca me lembro...
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD - DF) – João Santana.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – João Santana. Vai parecer uma coisa de
João Santana, e não um documento que queira mudar o Brasil.
E aí, finalmente, está faltando algo fundamental. Suponha que a gente faça esse documento. A minha
pergunta é quem vai governar para levar adiante. E quando eu falo quem, Senador Eduardo, eu não falo o
nome de pessoa, porque aí tem a Presidenta Dilma, que foi eleita e tem um mandato. Mas ela sozinha, o próprio Michel Temer disse que não está tendo a liderança suficiente. Ele não citou o nome dela, mas ele disse
que falta uma liderança.
Essa liderança pode ser até em torno dela. Eu espero que seja, porque não é bom interromper o mandato.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Mas como vamos construir? Como vamos garantir governabilidade, sem o que nós não vamos levar adiante nem essa proposta nem outra?
Segundo, como vamos quebrar a voracidade corporativista que foi até criticada por diversos e que faz
com que os custos estourem?
Três, como é que vamos controlar essa visão dos partidos pensando apenas em 2016 e 2018?
São três coisas: quem governa; como trazer as corporações para o nosso lado – e aí as patronais, as sindicais, trabalhadores – para o lado do Brasil, e não da sua corporação; e como fazer com que nossos partidos
vejam sem a miopia que termina em 2016 e 2018. Sem essas respostas nós não vamos fazer com que esse documento dure mais de uma semana.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Eu espero sinceramente que ele dure,
porque o Presidente Renan Calheiros teve uma iniciativa que todos nós devemos parabenizar e querer que dê
certo. Mas como está não vai dar. Por isso, a minha tentativa de contribuir.
Reúna o grupo, Presidente Renan. Dê um prazo de uma semana para transformar isso num documento
consistente, numa espécie de carta ao povo brasileiro. Aliás, ele disse que não era isso uma carta. Transformemos isso, para que vire um balizamento do que é preciso fazer nos próximos meses e anos inclusive.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PSD – DF) – Obrigado, Senador Cristovam. Muito bem colocada por V. Exª a situação. Eu, que tive o privilégio de jantar ontem com a Presidente Dilma e de almoçar hoje
com o Vice-Presidente Michel Temer, falo para o senhor que reina, para mim, neste País, um desejo de construir, tal qual V. Exª aqui colocou. E o nosso Presidente do Senado hoje coloca essas proposições, essa agenda
para o Brasil. Ele deixou claro aqui, para nós todos, que está aberto a sugestões, aberto a mudanças, aberto a
complementações.
E é exatamente por isso que o meu projeto – protocolei hoje – autorizativo da Agência Brasileira de Negócios, amanhã eu vou mandar para V. Exªs por e-mail e mandar entregar pessoalmente em cada gabinete,
para que V. Exªs possam contribuir nesse importante projeto de negócios do Brasil.
Eu vou passar a Presidência ao nosso querido Senador Donizeti e, em seguida, o Senador Eduardo Amorim com a palavra.
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O Sr. Hélio José deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Donizeti Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Com a palavra o Senador Eduardo Amorim para, nos seus sete minutos prorrogáveis por quantos necessários, fazer a sua exposição.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC - SE. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, pela generosidade do tempo.
Sr. Presidente, tomara que o que foi proposto aqui pelo nosso Presidente, Senador Renan Calheiros, se
concretize. De fato Brasil está precisando muito de atitudes como essa, mas é difícil, realmente, crer que algumas delas se concretizem. Mas o diálogo é o cimento de qualquer relação. Então eu também, comungando
com o pensamento do Senador Cristovam Buarque, acho que é preciso dialogar, conversar e buscar a saída
realmente para esse momento tão difícil.
Sr. Presidente, meu Partido, o PSC, o Partido Social Cristão, fez recentemente uma convenção nacional.
Nessa convenção foi eleita uma nova Diretoria Executiva. E na reunião Diretoria Executiva, realizada recentemente, o Partido tomou um posicionamento. Eu, na qualidade de Líder do PSC aqui no Senado, venho comunicar ao Senado Federal e à nação brasileira que o meu Partido, ouvindo os clamores de sua base em todo País,
atento ao sentimento da quase totalidade da nossa população, a partir de então passa a constituir de fato um
Partido de oposição ao Governo atual.
Já vínhamos fazendo uma oposição construtiva e assim continuaremos a fazer. Faremos aqui uma oposição construtiva vigilante, buscando sempre o melhor para o nosso País. O PSC não se absterá do diálogo e do
entendimento, mas não pode concordar com tanta desconstrução com que o atual Governo vem sufocando
o nosso País.
Como tenho repetido sempre aqui da tribuna do Senado, o Governo atual, no afã de ser reeleito, fragilizou a nossa economia, como muitos aqui disseram, está destruindo o nosso mercado de trabalho, está comprometendo a confiança do empresariado interno e externo. De fato, o eleitorado brasileiro foi enganado. Maquiou, como já foi dito aqui diversas vezes, a nossa economia, enfim, o atual Governo não vem ajudando nem
contribuindo para a construção do nosso país, ao contrário
Tudo o que se consegue é fruto do merecimento; tudo o que se perde é fruto do comportamento. A direção
que o Governo atual adotou desde a sua proposta de reeleição não permite mais ao PSC caminhar ao seu lado.
Estaremos, como sempre, caminhando ao lado do Brasil, buscando o melhor para o nosso País, mas o
caminho do bom combate hoje, com toda a convicção, é o caminho da oposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Senador Eduardo
Amorim, pelas suas palavras.
Pela ordem, está inscrito o Senador Telmário Mota, que não está presente.
A Senadora Lúcia Vânia também não está mais presente.
O Senador Roberto Rocha, que também não está mais presente nesse momento.
Senador Flexa Ribeiro é o próximo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Sem revisão do orador) – Presidente, Senador Donizeti, acho que fui o único a sobreviver à espera para poder...
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Eu também.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ... colocar ...
V. Exª também. Vai falar como Presidente.
Hoje pela manhã, recebemos o jornal Folha de S.Paulo, que colocava como manchete a agenda do Senado e essas propostas que o Presidente Renan colocou agora à tarde, oficialmente, não mais como Agenda
Senado, mas Agenda Brasil.
Eu acho que o Senador Renan, como já foi dito aqui por vários Parlamentares que me antecederam, talvez seja ele a pessoa que o Vice-Presidente Michel Temer imaginava que estivesse faltando para comandar um
processo de ajuste na economia do nosso País. Mas, Senador Donizeti, nós não podemos nos iludir nem iludir
todos os brasileiros, todos os brasileiros.
As propostas que aqui foram lidas, muitas delas já tramitam aqui no Senado Federal. Eu diria que elas são
requentadas. Requentadas. Outras são novas. Mas, se fizemos uma leitura rápida dessas propostas, nós vamos
verificar que todas elas, todas recaem sobre a sociedade brasileira. Quem tem que pagar a conta do malfeito
dos dois governos do PT... Porque a situação em que o Brasil se encontra hoje não é dos quatro anos da Presidenta Dilma, não é do último ano do primeiro governo em que ela perdeu a total responsabilidade.
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Ainda há pouco foi dito que no governo do PSDB um ministro teria dito que estava no limite da irresponsabilidade e que nesse governo ministro nenhum disse isso. Não disse, porque já ultrapassou, já havia ultrapassado o limite da irresponsabilidade. Muito ultrapassado esse limite.
Então, Senador Donizeti, nós todos queremos. Eu tenho dito: nós somos oposição ao Governo do PT, não
somos oposição ao Brasil. Vamos estudar cada uma dessas propostas, mas não é possível que só a sociedade,
só os brasileiros é que tenham que arcar com a grave crise e pagar para que o Brasil saia dela.
O Governo tem que ser o primeiro a dar o exemplo. “As palavras convencem, mas os exemplos é que
arrastam”, já dizia Confúcio, Senador Donizeti. Então, é preciso que a Presidente Dilma dê o exemplo, que o
Governo dê o exemplo, que corte os gastos que são exageradamente altos. A máquina do Governo consome
R$425 bilhões por ano. Para que isso? Então, recolha todos os cartões corporativos, diminua de 25 mil para dez
mil a quantidade de nomeações feitas pela Presidente. Aí, sim. Diminua o número de Ministérios, que é uma
proposta do PMDB, é uma proposta do PMDB. Aí, sim, ela estaria dando o exemplo que arrastaria a sociedade
para também contribuir com sofrimento para que o Brasil possa retomar o caminho da normalidade.
Mas como, Senador Donizeti, nós podemos acreditar neste Governo? Este Governo perdeu algo que não
se recupera, que é credibilidade. Ele pode ter perdido a popularidade. Popularidade se recupera, mas credibilidade, não. Então, ele perdeu a credibilidade.
Quando o Supremo estava julgando o mensalão, o petrolão estava sendo conduzido, já estava em funcionamento.
Eu fui surpreendido, há um tempo, pela leitura nos jornais sobre um novo empréstimo do Governo brasileiro para o segundo trecho do metrô do Panamá. Senador Donizeti, sabe quando foi assinado esse contrato?
Dia 25 de julho. Então, faz 15 dias.
Como nós podemos acreditar num Governo que continua praticando os mesmos malfeitos que praticou
no passado e que está respondendo hoje pela investigação? Está aqui: US$1,850 bilhão vai ser aplicado no Panamá, quando o meu Estado do Pará, que tem o Governador Simão Jatene...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ... com uma gestão competente, como foi reconhecido pelo Senador Mercadante... A gestão do PSDB é uma gestão competente. É o Estado que tem a relação
dívida e receita líquida menor do Brasil. Os Estados podem ter capacidade de endividamento de até duas vezes a sua receita corrente líquida.
O Estado do Pará tem 0,2 nessa relação, ou seja, ele usou 10% da capacidade de endividamento a que
teria direito, e tem um financiamento de R$600 milhões no BNDES aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, com enquadramento todo feito dentro das regras do Governo da Presidenta Dilma, e o BNDES não libera
os 600 milhões para o Estado do Pará, mas libera US$1,85 milhão para o segundo trecho do metrô do Panamá.
Senador Donizeti, o Brasil inteiro nos vê e nos ouve pela TV Senado e pela Rádio Senado. Nós não podemos continuar cobrindo o sol com a peneira. Ou este Governo demonstra que realmente tem vontade de consertar os seus erros ou ele não terá o apoio mais importante de que ele precisa que é o da população brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – Agora, domingo, dia 16 de agosto, a Presidenta Dilma vai ter a demonstração de quanto os brasileiros estão insatisfeitos com o Governo que aí está. Se ela quisesse ajudar o Brasil, ela deveria se afastar do Governo, porque talvez seja o melhor remédio para que se possa
retomar a normalidade em nosso País. Enquanto o Governo que aí está continuar fazendo tudo aquilo que fez
atrás, continuará fazendo agora.
Quer dizer, não tem dinheiro para os brasileiros. Tem de aumentar a idade da aposentadoria. É um absurdo você ter de pagar o serviço...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ...de saúde, que é um direito de todos e uma obrigação da Nação.
Então, como é que vai cobrar só por classe de renda. Aquele que pode pagar não o serviço de atendimento médico, mas que tem condição de pagar um plano de saúde para usar, para não ir para o SUS, esse vai
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ser atendido no plano de saúde. Então, eu não sei de quem o SUS vai cobrar, qual a classe de renda que vai
pagar o SUS.
Isso é um absurdo – isso é um absurdo! Isso é um deboche com a sociedade brasileira. Este Governo, que
aí está, está debochando da inteligência e da capacidade do brasileiro de demonstrar nas ruas o inconformismo com tudo isso que foi feito...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB - PA) – ... nos 12 anos do Governo PT, porque o que se encontra hoje não é somente o que foi feito para reeleger a Presidenta Dilma. Vem de um aparelhamento da máquina estatal de 12 anos, ou seja, ao longo dos três governos do PT, entrando no quarto.
Então, nós todos vamos contribuir, vamos discutir as propostas, mas é preciso que o Governo dê o exemplo, que ele comece a fazer os cortes nos seus gastos para que aí, sim, a gente possa discutir essas propostas
que foram hoje apresentadas pelo Presidente Renan.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Donizete Nogueira. loco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
E passo a Presidência ao Senador Davi Alcolumbre, para que eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Donizete Nogueira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Davi Alcolumbre.
O SR. PRESIDENTE (Davi Alcolumbre. Bloco Oposição/DEM - AP) – Com a palavra o Senador Donizeti
Nogueira que está inscrito para fazer uso da palavra na tribuna do Senado Federal.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Davi
Alcolumbre, Srs. Senadores e Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje a iniciativa do Presidente Renan Calheiros de provocar o Senado a cumprir o seu papel na contribuição do debate
e a construção de solução dos problemas do País é um marco importante para nós nesta legislatura. Aqueles
que criticam a proposta do Senador Renan Calheiros e que querem distorcer, dizendo que o Senador teria
apresentado uma proposta pelo Senado, em nome do Senado, distorcem os fatos. O que o Senador Renan Calheiros apresentou é uma proposta para que nós, Senadores e Senadoras, pudéssemos estar aqui debatendo
os problemas enfrentados pelo Brasil, problemas esses que, inclusive, a oposição faz questão de ignorar: que
nós vivemos no bojo de uma crise internacional gravíssima que o Brasil vem sistematicamente enfrentando e
construindo soluções para o enfrentamento desta crise.
A Presidenta Dilma vem, ao longo desses meses, apresentando um programa ousado de investimentos
para o Brasil. Primeiro, foi programa de logística, com quase R$200 bilhões em investimentos. Agora, o anúncio
do programa do sistema energético brasileiro – quase R$200 bilhões em investimentos.
Isso incomoda a oposição, porque, no tempo em que governou, não teve a ousadia, ou não teve a vontade, ou não teve a capacidade de apresentar programas ousados de investimento para o País. A nossa logística tem um atraso secular, mas sequer foi tocada no governo anterior ao do Partido dos Trabalhadores, para
melhorar essa logística, seja urbana, seja a logística interestadual de rodovias ferrovias, hidrovias, e aeroportuário e aeroviária também. Mas o Governo do Partido dos Trabalhadores vem buscando saída e apresentando
ousados programas de investimentos e levando-os a cabo, para poder mudar o País.
Nesta semana, a Presidenta Dilma deve inaugurar o primeiro lançamento da transposição do Rio São
Francisco em Cabrobó. E a oposição vem aqui remoendo o fato de que o País está parado e que a Presidenta
não tem como governar o País. Mas esse discurso foi repetido, Senador Davi Alcolumbre, em 1964, na tentativa
de construir, como construíram os golpes, levando Getúlio Vargas ao suicídio e, depois, depondo o governo
democrático de João Goulart.
Tentam construir uma agenda negativista para o País, uma agenda de golpismo com o intuito de obter
as condições para tentar afastar um governo legitimamente eleito pelo povo brasileiro. É isto: a oposição não
consegue entender que perdeu as eleições e quer transformar a crise brasileira como se fosse a crise de uma
ilha única, e que nós não estivéssemos envolvidos numa grave crise internacional.
Vejamos: hoje, a China desvalorizou a sua moeda para poder enfrentar a crise. Aqui, no Brasil, o Governo
do Partido dos Trabalhadores e seus aliados vêm trabalhando na perspectiva de contornar essa crise, fazendo
o ajuste para que retomemos o caminho do desenvolvimento. E, para isso, vêm tomando medidas necessárias
para o desenvolvimento do País, seja no setor de logística, seja no setor de infraestrutura, como o da energia.
Então, eu quero dizer, Presidente, que o Senador Renan Calheiros cumpriu um papel importante hoje ao
trazer para o debate esses temas. E nós, aqui, no Senado, haveremos de ajudar a construir uma proposta em
discussão com o Governo, em discussão com a sociedade, com o Senado e com a Câmara, para ajudar o Brasil,
e não vir aqui remoer as coisas, como tem sido feito aqui pelos Senadores da oposição.
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Aproveito para parabenizar o Senador Jader Barbalho pela fala que fez aqui, nesta tarde, cobrando ética
do PSDB e do DEM, que governaram este País, e não tiveram a competência nem a lealdade com o País, para
poder construir saídas. Disseram que o Partido dos Trabalhadores, que o Governo do PT pegou o equilíbrio
do combate à inflação, do Plano Real, e que agora nós estamos no caos. É preciso recordar que o Governo do
Partido dos Trabalhadores assumiu o País com a inflação de 12,5% e com o desemprego na ordem de 13%.
Nós vamos superar a crise com trabalho, com determinação, com vontade de vencer e amor pelo País. E
isso eu penso que o Senador Renan Calheiros demonstrou hoje, trazendo para o debate pontos importantes
que haveremos de aperfeiçoar, nos próximos dias, para contribuir com o Brasil.
Por fim, quero terminar, fazendo referência a dois fatos importantes que aconteceram no meu Estado,
ontem, Senador Davi Alcolumbre. Contamos com a presença do Ministro Ricardo Lewandowski, momento em
que o Governo do Estado, com todo o corpo do Judiciário, aderiu à audiência de custódia. Assistimos, ontem,
à realização da primeira audiência de custódia no nosso Estado, o que vem contribuir com a melhor condição
do sistema penitenciário, esvaziando o sistema penitenciário por meio daqueles que são presos provisórios e
que poderiam estar em outro regime, e não em regime de detenção.
Também o Governo do Estado assinou um contrato importante ontem, através da Secretaria de Defesa
e Proteção Social: o monitoramento eletrônico, que, junto com a audiência de custódia, vem contribuir, em
nosso Estado, para melhorar a questão da segurança e do sistema penitenciário.
Esses atos que vêm acontecendo, promovidos inclusive pelo Governo Federal, demonstram que este é
um governo comprometido com o social, este é um governo comprometido com o povo brasileiro e que sabe
que precisa enfrentar os problemas sem punir a sociedade brasileira, como era a tradição neste País.
Sr. Presidente, senhores telespectadores da TV Senado e radiouvintes da Rádio Senado, agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Estado do Tocantins, Estado que hoje está no centro do País à disposição para investimentos, para a construção de riqueza e de inclusão social. Orgulho-me muito de estar aqui
representando o povo do meu Estado. Por isso, neste final de noite, desejo uma boa-noite a todos!
E parabéns a todos os advogados, já que hoje é o Dia do Advogado!
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Davi Alcolumbre. Bloco Oposição/DEM - AP) – Declaramos encerrada a Ordem do Dia.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT - RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o governo federa! lançou hoje um conjunto de medidas voltadas para
a geração e transmissão de energia elétrica, que deverão somar nos próximos três anos, R$ 186 bilhões em
investimentos. A cerimônia, no Palácio do Planalto, com a presidente Dilma Rousseff, também contou com ministros, parlamentares e representantes do setor energético.
O objetivo do Programa de Investimentos em Energia Elétrica, segundo o governo, é ampliar a oferta
de energia e fortalecer o sistema de transmissão para garantir o abastecimento do País, a preços competitivos
com o mercado internacional, dando prioridade a fontes limpas e renováveis.
Esse quadro precisa ser contextualizado. O setor elétrico brasileiro deu um enorme salto na última década. A geração de energia elétrica aumentou 67% entre 2001 e 2014, saltando de 80 mil megawatts para 134
mil megawatts.
Na abertura do evento, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, destacou que só no ano passado
incorporaram-se mais de 7.500 megawatts em novas fontes de energia, um recorde para o setor.
Houve crescimento ainda maior na transmissão de energia elétrica, com as redes crescendo 80% nesse
mesmo período, entre 2001 e 2014. Novamente quebrou-se um recorde, com a instalação de quase 9 mil quilômetros de linhas de transmissão em 2014.
Foram esses investimentos que evitaram crises como a que levou ao racionamento de energia em 2001.
No entanto, o desafio continua.
Precisamos levar em conta que durante quase todo esse período a economia cresceu em ritmo acelerado, o que naturalmente eleva de forma potencializada a demanda de energia.
Além disso, estamos enfrentando a maior crise hídrica da moderna história brasileira. Conseguimos evitar qualquer interrupção na oferta de eletricidade. São dados auspiciosos, mas apenas reforçam a necessidade
de aumentar os investimentos no setor.
Na solenidade de lançamento do programa, a presidente Dilma afirmou que se garantirá visibilidade
estratégica ao setor, permitindo o planejamento por parte das empresas para os próximos anos. “Essa é a sinalização que nós estamos dando hoje com esse plano”, disse a presidente.

170 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

O ministro de Minas e Energia, nosso colega senador Eduardo Braga, detalhou os valores e o cronograma
dos investimentos. O programa prevê a contratação de R$ 116 bilhões em obras de geração e R$ 70 bilhões em
linhas de transmissão para fornecimento de energia.
A intenção, de acordo com o programa, é agregar ao sistema entre 25 mil e 31,5 mil megawatts. Dos
novos projetos de geração a serem contratados, R$ 42 bilhões serão executados nos próximos três anos e R$
74 bilhões após 2018.
Para a área de transmissão, com investimentos de R$ 70 bilhões, a previsão é leiloar 37,6 mil quilômetros de linhas. Do total, R$ 39 bilhões devem ser executados nos próximos três anos e R$ 31 bilhões após 2018.
A expansão das energias renováveis, excluindo-se hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, corresponde a quase a metade da potência adicionada, ou entre 10 mi! megawatts e 14 mil megawatts.
Conforme o ministro Eduardo Braga, a iniciativa contribuirá para que o País tenha um sistema mais robusto, com custos declinantes e competitivos. Será um passo importante, na expectativa do governo, para ajudar
nossa indústria a alcançar a desejada competitividade para os produtos brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, tive a satisfação de ouvir, na solenidade em que se anunciou o programa de investimento em energia elétrica, referência ao Linhão de Tucuruí, tão necessário ao desenvolvimento de Roraima.
Insisto em que o Linhão de Tucuruí, indispensável para a inclusão de Roraima ao Sistema Integrado Nacional de Energia, precisa ter suas obras concluídas no menor espaço de tempo possível.
Roraima convive com uma perversa precariedade do fornecimento de energia elétrica. A eletricidade
que chega à população de nosso estado, em grande parte baseada em termelétricas, prejudica a todos.
Prejudica cada morador do Estado, pela insegurança no fornecimento, e prejudica nossa economia. Temos enorme dificuldade de elevar nossa produção por conta da insuficiência energética.
Convivemos com um sistema instável, com apagões, e com contas elevadas. Completar o Linhão de Tucuruí é uma das grandes prioridades de nosso Estado e deve ser uma prioridade também para o País, que não
pode ver isolada, do ponto de vista energético, uma unidade da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Davi Alcolumbre. Bloco Oposição/DEM - AP) – Não havendo mais oradores inscritos,
declaramos encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 59 minutos.)

SENADO FEDERAL
Agenda cumprida pelo Presidente
11/08/2015
terça-feira
11h00

Magda Chambriard, diretora geral da Agência Nacional do Petróleo
Sala de Audiências

14h00

Lançamento da pesquisa DataSenado sobre violência doméstica e familiar
contra a mulher
Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, Plenário 6 da Ala Nilo Coelho

15h00

Reunião de Líderes
Sala de Audiências

16h00

Ordem do dia
Plenário
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ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA SECRETARIA INTEGRADA DE
SAÚDE
Às nove horas e quarenta minutos do dia primeiro de julho do ano de dois mil e quinze, no Gabinete
da Primeira Vice-Presidência do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de Supervisão da Secretaria Integrada
de Saúde. Presentes a Diretora-Geral Ilana Trombka, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão; os senhores
conselheiros Rodrigo Martins Brum, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP; Olivan Duarte de Almeida, Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - SAFIN; Gustavo Korst Fagundes, Diretor da
Secretaria Integrada de Saúde - SIS; Edward Cattete Pinheiro Filho e Sérgio Roberto Verch Harger, representantes dos servidores ativos; Cantidio Lima Vieira e Alberto Moreira de Vasconcellos, representantes dos servidores inativos. Na qualidade de Secretário, o senhor Diretor-Adjunto da SIS, Kairala José Kairala Filho. Presentes
também o senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Diretor-Geral Adjunto de Contratações; os senhores
Paulo Mente e Amanda Sales, representantes da Assistants Consultoria Atuarial; o senhor Eduardo Torres, da
Coordenação de Gestão Financeira da SIS; e a senhora Carla Peixoto Valladares, Chefe do Gabinete Administrativo da SIS - GBSIS. A Diretora-Geral Ilana Trombka, assumiu a presidência e deu início aos trabalhos. Item
I) Apresentação do resultado final do cálculo atuarial. O senhor Paulo Mente apresentou o resultado final do
estudo atuarial do SIS, realizado com base nos dados de 2012, 2013 e 2014. O Conselho designou uma comissão, formada pelos conselheiros Cantídio, Edward Cattete, Gustavo, Olivan e Sérgio, que deverá apresentar,
no prazo de 90 dias, propostas relacionadas às receitas e despesas do SIS, com base na análise dos resultados
apresentados e outros dados pertinentes. Item II) Documento nº 00100.066854/2015-15 - Designação dos
componentes da comissão que elabora e gerencia o plano de aplicação dos recursos financeiros do Fundo de
Reserva - Comunicado. Ficam designados pelo Presidente do Conselho, Senador Jorge Viana, os conselheiros
Olivan Duarte de Almeida e Sérgio Roberto Verch Harger para compor, juntamente com o Diretor-Adjunto da
SIS, senhor Kairala José Kairala Filho, a comissão responsável pela elaboração e gerenciamento do plano de
aplicação do Fundo de Reserva da SIS. Item III) Documento nº 00100.032275/2015-79 - Termo aditivo e proposta
de credenciamento - Unidade Itaim - Hospital Sírio-Libanês. O Conselho aprovou o termo aditivo de credenciamento da Unidade Itaim, filial do Hospital Sírio-Libanês, para prestação de serviços de assistência hospitalar
aos beneficiários da SIS. Item IV) Documento nº 00100.051689/2015-05 - Beneficiário questiona valor ressarcido de acordo com a tabela do Saúde Caixa. Processo distribuído para relatoria do conselheiro Gustavo. Item V)
Documento nº 00100.065977/2015-39 - Beneficiária solicita ressarcimento integral referente à cirurgia vascular
realizada por profissional não credenciado ao Saúde Caixa. Documento devolvido à SIS para deliberação sobre
o pedido de ressarcimento, cabendo ao Conselho o requerimento em instância recursal. Item VI) Documento nº
00100.076056/2015-00 - Beneficiário requer cobertura para procedimentos cirúrgicos. Indeferido, nos termos
do art. 38, inciso III, da Resolução nº 35, de 2012. Extrapauta I) Processo nº 00200.005088/2015-94 - Prestação
de contas do Fundo de Reserva da SIS, exercício 2014. O conselheiro relator Olivan devolve o processo à SIS
solicitando esclarecimentos acerca dos extratos bancários apresentados. Nada mais havendo a tratar, foi dada
por encerrada a reunião do Conselho de Supervisão da Secretaria Integrada de Saúde, às onze horas e quinze minutos do dia primeiro de julho do ano de dois mil e quinze, e, para constar, eu,Kairala José Kairala Filho,
na condição de Secretário da presente reunião do Conselho de Supervisão da SIS, lavrei a Ata, que, após lida
e aprovada, é assinada pela Senhora Vice-presidente e demais conselheiros presentes à reunião. Gabinete da
Primeira Vice-presidência do Senado Federal, em 01 de julho de 2015.
Ilana Trombka, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Alberto Moreira de Vasconcellos - Cantidio
Lima Vieira - Edward Cattete Pinheiro Filho - Gustavo Korst Fagundes - Olivan Duarte de Almeida - Rodrigo
Martins Brum - Sérgio Roberto Verch Harger, Conselheiros.
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº 684,
de 2015, que “Altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime
jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos
financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define
diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil;
institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.”

PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Senador DALIRIO BEBER

001; 021;

Deputada CARMEN ZANOTTO

002; 101;

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE

003;

Deputado MENDONÇA FILHO

004; 005; 006;

Deputado GIACOBO

007; 008; 009;

Deputado PAUDERNEY AVELINO

010; 011; 012;

Deputada JÔ MORAES

013;

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

014; 015; 016; 017; 018; 019;

Senador PAULO ROCHA

020;

Deputado JAIR BOLSONARO

022;

Deputado MARCUS PESTANA
Deputado ANTONIO BRITO

023; 024; 025; 026; 027; 028;
029; 030; 031;
032; 033;

Deputado HILDO ROCHA

034; 053;

Deputado PADRE JOÃO

035; 036; 037; 038;

Senadora GLEISI HOFFMANN

039;

Deputado MARCON

040; 041; 042; 043;

Deputado WALTER IHOSHI

044; 045; 046; 047; 048;

Deputado HELDER SALOMÃO

049; 050;

Deputado EDUARDO CURY

051; 052;

Deputado EDUARDO BARBOSA

Deputado BOHN GASS

054; 055; 056; 057; 058; 059;
060; 061; 062; 063; 064; 065;
145; 146; 147; 148; 149; 150;
151;
066; 067; 068; 069; 070; 071;

Deputado CHICO ALENCAR

072; 073; 074;

Deputado VALMIR ASSUNÇÃO

075; 076; 077; 078;
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PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Senador DONIZETI NOGUEIRA

079; 080; 081; 082; 083; 084;

Deputado ZÉ SILVA

085;

Deputado EROS BIONDINI

086; 087; 088; 089; 090; 091;
092; 093; 094; 095; 096; 097;
098; 099; 100; 127;

Deputado JOÃO DANIEL
Senadora LÍDICE DA MATA

Senador LINDBERGH FARIAS

102; 103; 104; 105; 106; 107;
108; 109; 110; 111; 112; 113;
114; 115; 116; 117; 118; 119;
120; 121; 122;
123; 124; 125; 126;

Deputado MAX FILHO

128;

Senador ROBERTO REQUIÃO

129; 130; 131;

Deputado AFONSO FLORENCE

132; 133; 134; 135; 136; 137;
138; 139; 140; 141; 142; 143;
144;
152;

Deputada ERIKA KOKAY

Deputado OSMAR SERRAGLIO

TOTAL DE EMENDAS:

152
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- CM

(à MPV nº 684, de 2015)
Acrescente-se o seguinte artigo no texto da Medida Provisória
nº 684, de 2015:
Art. O § 2º do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 ..................................................................................
..............................................................................................
§ 2º A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer
à ordem cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência
pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade, cujo projeto,
atividade ou serviço esteja inserido no âmbito de documentos firmados
pelo Brasil em encontros multilaterais ou bilaterais de cooperação
técnica. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
As entidades citadas em acordos, atos e compromissos internacionais
desenvolvem projetos que interessam estrategicamente ao Brasil. Por isso, os projetos,
atividades ou serviços que desenvolvem são discutidos durante encontros multilaterais
ou bilaterais de cooperação técnica, pressupondo, no mais das vezes, compromissos
recíprocos.
O objetivo da Lei nº 12.101, de 2009, é possibilitar a isenção de
contribuições para a seguridade social às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, a fim de incrementar o alcance da prestação de serviços nas áreas de maior
carência no País.
Em vista disso, propomos que essas entidades continuem a se submeter
às mesmas exigências que as demais na concessão do certificado de entidades
beneficentes da assistência social, exceto pelo prazo para deliberação sobre os
requerimentos dirigidos aos ministérios responsáveis. Como se trata de matéria já
discutida pelo País, em âmbito internacional, consideramos que, para a deliberação
sobre o tema, seja estabelecida a maior agilidade possível, demonstrando
comprometimento com as nações subscritoras.
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
23/07/2015

Proposição
MP 684/2015
Autores

nº do prontuário

Deputada Carmen Zanotto

1.( ) Supressiva 2.( ) substitutiva 3.( )modificativa 4.( x) aditiva 5.( )Substitutivo global

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 21 DE JULHO DE 2015.

Inclua-se, onde couber, na medida provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, o
seguinte artigo:
Art. Modifica o art. 3º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 3º ...............................................
IV – Às transferências de recursos destinadas à execução de
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS.”

JUSTIFICATIVA
Os artigos 197 e 199, da Constituição Federal contemplam a importância
pública das ações e serviços de saúde executadas por entidades privadas assim
como as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, que atuam de forma
complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS.
A Constituição Federal possui fundamentação suficiente para afastar as
restrições que a Lei nº 13.019 impõe para a continuidade da parceria com as
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entidades privadas no âmbito do SUS. Além disso, de acordo com a Lei
Complementar nº 141/2012, é vedada a exigência de restrição à entrega dos
recursos fundo a fundo no âmbito do SUS, que são de natureza obrigatória. O
sistema atual sobre o ato de contratualizar exige que a contratualização seja feita
entre ente federado e entidade privada como requisito para repasse de recursos
fundo a fundo pelo Ministério da saúde e, posteriormente, do ente para a entidade
privada.
Aplicando-se as exigências da Lei nº 13.019, a formação de tal contrato não
poderia ser realizada sem chamamento, o que impede a realização de
investimentos. Até mesmo quando há recursos próprios do ente federado, além
dos federais. A restrição pode visar danos aos contratos já celebrados e também
comprometer o atendimento da aplicação mínima estabelecida pela Emenda
Constitucional 29.
Acresce-se ainda referência ao CAPÍTULO II da Lei Nº 8.080, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Os
serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantendo o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato, com vistas em garantir a cobertura
assistencial à população, onde as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
são de preferência para participar do SUS.

Deputada Carmen Zanotto
PPS/SC
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 684, de 2015.
Autora

Nº do prontuário

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezenda – Democratas/TO
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4. X Aditiva

Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, onde couber, o seguinte artigo:
Art.X Inclua-se o § 8º ao artigo 35 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
com a seguinte redação:
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
§ 8º. As análises e respostas da administração pública em relação às
propostas, projetos ou convênios não poderão ultrapassar o prazo de 60
(sessenta) dias.”

JUSTIFICATIVA
A emenda apresentada tem como objetivo atender a uma reclamação de diversos
instituições que desejam firmar convênios com a Administração Pública: a incapacidade
de análise técnica dos convênios, em tempo hábil, por parte dos órgãos públicos.
Neste sentido, a presente emenda estabelece um prazo máximo para as análises
tanto de propostas, como de projetos e convênios. Para essas instituições é vital que isso
aconteça para que possam estabelecer parcerias com a administração públicas e receber
ajuda cumprir suas ações em tempo hábil
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Diante do exposto e tendo em vista a importância social dessas instituições, peço o
apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda.

PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
Deputada Federal
DEMOCRATAS/TO

Agosto de 2015
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

Data

Medida Provisória nº 684, de 2015.
autor

Nº do prontuário

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4.

X Aditiva
Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Insira-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, onde couber, o seguinte artigo:
Art.X Inclua-se o inciso VI ao artigo 11 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014 o seguinte parágrafo único:
Art.11...............................................................................................................
........................................................................................................................
VI – relatórios das avaliações de propostas de parcerias com os critérios
objetivos e mensuráveis que levaram à decisão de aprovação das
parcerias”.
JUSTIFICATIVA

A emenda apresentada tem como objetivo trazer transparência não somente aos
termos de parceria e às propostas com termos já firmados entre as partes, mas também
dar ampla publicidade às avaliações que levaram a administração pública a decidir pela
assinatura do termo de parceria ou fomento com esta ou aquela organização da
sociedade civil.
Acreditamos que tal alteração permita que a sociedade tenha pleno acesso às
motivações que levaram a administração pública a celebrar os termos, sendo
fundamental o controle social pleno e efetivo, princípio basilar defendido e exaltado
pelo próprio texto da presente Lei (regime jurídico das parcerias voluntárias).
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Diante do exposto e tendo em vista a importância do controle, pela sociedade, do
dinheiro público empregado nestas parcerias, peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente emenda.

PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

Data

Medida Provisória nº 684, de 2015.
Nº do prontuário

autor

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4.

X Aditiva
Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Insira-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, onde couber, o seguinte artigo:
Art.X Inclua-se ao artigo 7º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 o
seguinte parágrafo único:
Art.7º...............................................................................................................
Parágrafo único. Para que os gestores, representantes de organizações da
sociedade civil e conselheiros dos conselhos de políticas públicas se
mantenham em suas funções por mais de 2 (dois) anos será necessária a
comprovação de participação nos programas de capacitação instituídos no
caput.”
JUSTIFICATIVA
A emenda apresentada tem como objetivo evitar que o comando do artigo 7º tornese inócuo. O artigo não traz nenhum tipo de obrigatoriedade para que os partícipes dos
termos de parceria e fomento se capacitem.
Por outro lado, conhecedor de que nem sempre é uma tarefa simples o
deslocamento e a possibilidade de participação das partes citadas nos eventos de
capacitação, propõe-se uma regra mais flexível que permita um compromisso dos
partícipes com a capacitação, qual seja, no mínimo de 2 em 2 anos para a manutenção de
sua função. Entendemos que esta regra permitirá que haja melhoria significativa da
qualificação dos participantes, ajudando, inclusive a ter uma prestação de contas mais
ágil e transparente e igualmente uma maior agilidade e eficiência na análise das
prestações de contas pela administração pública.

182 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Diante do exposto e tendo em vista a importância social dessas instituições e
permanente necessidade de qualificação de toda a cadeia participante das parcerias, peço
o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda.

PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

Data

Medida Provisória nº 684, de 2015.
Nº do prontuário

autor

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4.

X Aditiva
Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Insira-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, onde couber, o seguinte artigo:

de 2014:

Art.X Inclua-se o seguinte § 2º ao artigo 22 da Lei nº 13.019, de 31 de julho
Art.22...............................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
§ 2º. Os planos de trabalho apresentados deverão estar disponíveis para
consulta dos cidadãos no sítio do órgão público avaliador”.

JUSTIFICATIVA
A emenda apresentada tem como objetivo trazer transparência não somente aos
termos de parceria e às propostas com termos já firmados entre as partes, mas também
dar ampla publicidade às avaliações que levaram a administração pública a decidir pela
assinatura do termo de parceria ou fomento com esta ou aquela organização da
sociedade civil.
Acreditamos que tal alteração permita que a sociedade tenha pleno acesso às
motivações que levaram a administração pública a celebrar os termos, sendo
fundamental o controle social pleno e efetivo, princípio basilar defendido e exaltado
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pelo próprio texto da presente Lei (regime jurídico das parcerias voluntárias).
Diante do exposto e tendo em vista a importância do controle, pela sociedade, do
dinheiro público empregado nestas parcerias, peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente emenda.

PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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CLASSIFICAÇÃO

( ) SUBSTITUTIVA
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( ) AGLUTINATIVA ( ) MODIFICATIVA

PLENÁRIO

PARTIDO

--------------------

UF

PÁGINA

1/1
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. Os consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, com unidades fabris
em operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia
elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta e oito mil
quilovolts), independentemente de terem exercido ou não a opção prevista nos arts.
15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, tem direito à contratação de
fornecimento de energia na forma definida neste artigo.
§1º As concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob
controle federal, deverão, a partir da publicação desta lei, firmar, quando solicitado
pelo consumidor final de que trata o caput, contrato de fornecimento, com vigência
até 31 de dezembro de 2035, nas mesmas condições estabelecidas nos contratos
de fornecimento descritos no art. 22 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009,
incluindo tarifas, preços, critérios de reajuste e demais condições de fornecimento.
§ 2º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária
geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será
calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em
energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§ 3º O montante de energia referido no §2º deste artigo será composto pela
garantia física hidráulica complementada por parcela a ser retirada das cotas de
garantia física de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da
Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas
concessionárias de geração.
§ 4º A garantia física hidráulica, mencionada no §3º deste artigo
corresponderá àquelas vinculadas aos empreendimentos de geração de energia
hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em operação comercial
em 1º de junho de 2014, além da parcela de garantia física de que trata o § 10 do
art. 1º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
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§ 5º A parcela a ser retirada das cotas de garantia física hidráulica e de
potência de que trata o § 3º deste artigo deverá considerar, além do montante
necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma quantidade de
energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento
desses consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§6º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser
rescindidos ou ter seus montantes reduzidos caso o consumidor prescinda da
energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da autoprodução de
energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade
industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando,
porém, assegurado às concessionárias de geração a manutenção das respectivas
parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo.
§ 7º Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus
montantes contratuais reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço
público, inclusive as sob controle federal, tenham, respectivamente, suprimidas ou
reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §3º.
§ 8º Caberá à Aneel a regulamentação dos procedimentos de que tratam os
§§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo em um prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados
da publicação desta Lei.
§ 9º. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de
energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômicofinanceiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em operação comercial em 1º de
junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos
termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias,
não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas
vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física
de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013
§10 Na aplicação deste artigo, salvo as alterações necessárias para
constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas elétricos, as decorrentes
de dispositivos legais supervenientes e as livremente pactuadas pelas partes, é
vedado à concessionária e permissionária introduzir unilateralmente nos contratos
de fornecimento outras alterações.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de
emprego e renda na Região Nordeste. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os
preços no mercado livre de energia aumentaram, impedindo que as empresas que
possuem contratos celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público
os substituam por outros com preços condizentes com a normalidade do setor
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elétrico. Entendemos, contudo, que são necessários ajustes para conferir maior
efetividade à medida, considerando que o citado cenário adverso engloba também o
polígono das secas - área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e
Espírito Santo), cujo fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com
unidades fabris em operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição
de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a 138Kv denota-se essencial
para, ao assegurar e preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e
suas plantas industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por
múltiplas carências nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração
de trabalho, renda, tributos e diminuição das desigualdades regionais

Brasília, 23 de Julho de 2015

Deputado Giacobo
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Inclua-se onde couber:
Art. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, por meio de suas
subsidiarias, deverá, na forma definida neste artigo, firmar ou aditar, conforme o
caso, contrato de fornecimento de energia elétrica com os consumidores finais
instalados em regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, com unidades fabris em operação conectadas ao sistema de
transmissão ou distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a
138kV (cento e trinta e oito mil quilovolts).
§1º O contrato de fornecimento de energia elétrica a que se refere o caput
vigorará até 31 de dezembro de 2035, e terá como preço de energia inicial o mesmo
obtido para a UHE São Manoel no 2º Leilão de Energia A-5 realizado no ano de
2013.
§2º Incumbe às subsidiárias da ELETROBRAS a que se refere o art. 2º da Lei
5.899 de 05 de julho de 1973, firmar os respectivos contratos de fornecimento de
energia, observando-se as diretrizes estabelecidas neste artigo, podendo o
consumidor final, com receita bruta anual de exportação superior a
R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), optar pelo reajuste anual
vinculado ao IPCA ou à variação cambial, ficando, neste último caso, a
ELETROBRAS autorizada a utilizar cotas de energia provenientes da ITAIPU para
atendimento a estes consumidores.
§3º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária
geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será
calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em
energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§4º O montante de energia de que trata o §3º deste artigo será composto pela
garantia física hidráulica das cotas de energia da ITAIPU ou das cotas de garantia
física de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei
12.783, de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas
concessionárias de geração.
§ 5º A garantia física hidráulica, a que se refere o §4º deste artigo,
corresponderá àquelas vinculadas aos empreendimentos de geração de energia
hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em operação comercial
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em 1º de junho de 2014, da parcela de garantia física de que trata o §10 do art. 1º
da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, além das cotas de energia de ITAIPU.
§ 6º A parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de
potência de que trata o §4º deste artigo deverá considerar, além do montante
necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma quantidade de
energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento
desses consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§ 7º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser
rescindidos ou ter seus montantes reduzidos caso o consumidor prescinda da
energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da autoprodução de
energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade
industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando,
porém, assegurado às concessionárias de geração a manutenção das respectivas
parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 4º, 5º e 6º deste artigo.
§ 8º Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus
montantes contratuais reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço
público, inclusive as sob controle federal, tenham, respectivamente, suprimidas ou
reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §4º.
§ 9º Caberá à Aneel a definição dos procedimentos de que tratam os §§ 3º,
4º, 5º e 6º deste artigo em um prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da
publicação desta Lei.
§ 10. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de
energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômicofinanceiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em operação comercial em 1º de
junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos
termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias,
não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas
vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física
de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de
emprego e renda na Área da SUDENE, uma das áreas mais pobres e carentes do
Brasil. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os preços no mercado livre de
energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos
celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público os substituam por
outros com preços condizentes com a normalidade do setor elétrico. Entendemos,
contudo, que são necessários ajustes para conferir maior efetividade à medida,
considerando que o citado cenário adverso engloba também o polígono das secas área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em
operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica
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com tensões iguais ou superiores a 138kV denota-se essencial para, ao assegurar e
preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e suas plantas
industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências
nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração de trabalho, renda,
tributos e diminuição das desigualdades regionais. Além da manutenção do emprego
e Renda.
No que concerne às Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, a emenda
observa os limites de sua competência institucional definida pela Lei nº 5.899, de 5
de julho de 1973, que dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da
ITAIPU e dá outras providências, uma vez que a ELETROBRÁS configura órgão de
coordenação técnica, financeira e administrativa do setor de energia elétrica, ao qual
compete promover a construção e a respectiva operação, através de subsidiárias de
âmbito regional, de centrais elétricas de interesse supra-estadual e de sistemas de
transmissão em alta e extra-alta tensões, que visem a integração interestadual dos
sistemas elétricos, bem como dos sistemas de transmissão destinados ao transporte
da energia elétrica produzida em aproveitamentos energéticos binacionais.
Quanto à contratação de reajuste vinculado à variação cambial, oportuno esclarecer
que não há vedação legal para este tipo de contratação, desde que devidamente
autorizada por lei federal, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de
maio de 1994. Neste caso, a emenda, ainda, pretende conferir autorização legal
para esse tipo de contratação, notadamente essencial para se assegurar
competitividade às empresas exportadoras, que tem na energia elétrica um dos seus
principais insumos.

Brasília, 23 de Julho de 2015

Deputado Giacobo
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PÁGINA

1/1
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. Os consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, com unidades fabris
em operação conectadas ao sistema de transmissão ou distribuição de energia
elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta e oito mil
quilovolts), tem direito à contratação de fornecimento de energia elétrica na forma
definida neste artigo.
§1º As concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob
controle federal, deverão, a partir da publicação desta lei, aditar os contratos de
fornecimento firmados com os consumidores finais de que trata o caput e que
estiveram vigentes até 31 de dezembro de 2014, para vigorarem até 31 de
dezembro de 2035, respeitando-se as mesmas condições estabelecidas nos
contratos originais, incluindo preços, tarifas, critérios de reajuste e demais condições
de fornecimento.
§ 2º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária
geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será
calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em
energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§ 3º O montante de energia referido no §2º será composto pela garantia física
hidráulica complementada por parcela a ser retirada das cotas de garantia física de
energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 12.783, de 11
de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas concessionárias de
geração.
§ 4º A garantia física hidráulica, a que se refere o §3º, corresponderá àquelas
vinculadas aos empreendimentos de geração de energia hidrelétrica da
concessionária geradora de serviço público em operação comercial em 1º de junho
de 2014, além da parcela de garantia física de que trata o § 10 do art. 1º da Lei
12.783, de 11 de janeiro de 2013.
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§ 5º A parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de
potência de que trata o § 4º deste artigo deverá considerar, além do montante
necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma quantidade de
energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento
desses consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§ 6º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser
rescindidos ou ter seus montantes reduzidos caso o consumidor prescinda da
energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da autoprodução de
energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade
industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando,
porém, assegurado às concessionárias de geração a manutenção das respectivas
parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo.
§7º Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus
montantes contratuais reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço
público, inclusive as sob controle federal, tenham, respectivamente, suprimidas ou
reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §3º.
§ 8º Caberá à Aneel regulamentar os procedimentos de que tratam os §§ 2º,
3º, 4º e 5º deste artigo, no prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da
publicação desta Lei.
§ 9. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de
energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômicofinanceiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em operação comercial em 1º de
junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos
termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias,
não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas
vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física
de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de
emprego e renda na Área da SUDENE, uma das áreas mais pobres e carentes do
Brasil. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os preços no mercado livre de
energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos
celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público os substituam por
outros com preços condizentes com a normalidade do setor elétrico. Entendemos,
contudo, que são necessários ajustes para conferir maior efetividade à medida,
considerando que o citado cenário adverso engloba também o polígono das secas área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
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SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em
operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica
com tensões iguais ou superiores a 138kV denota-se essencial para, ao assegurar e
preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e suas plantas
industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências
nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração de trabalho, renda,
tributos e diminuição das desigualdades regionais. Além da manutenção do emprego
e Renda.

Brasília, 23 de Julho de 2015

Deputado Giacobo
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Insira-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, onde couber, o seguinte artigo:
Art.X Inclua-se ao artigo 10 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 o
seguinte parágrafo único:
Art.10...............................................................................................................
Parágrafo único. As avaliações de propostas de parceria levarão em conta
critérios objetivos e mensuráveis e também deverão estar disponíveis, pelo
mesmo prazo definido no caput, para consulta dos cidadãos no sítio do
órgão público avaliador.”

JUSTIFICATIVA
A emenda apresentada tem como objetivo trazer transparência não somente aos
termos de parceria e às propostas com termos já firmados entre as partes, mas também
dar ampla publicidade às avaliações que levaram a administração pública a decidir pela
assinatura do termo de parceria ou fomento com esta ou aquela organização da
sociedade civil.
Acreditamos que tal alteração permita que a sociedade tenha pleno acesso às
motivações que levaram a administração pública a celebrar os termos, sendo
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fundamental o controle social pleno e efetivo, princípio basilar defendido e exaltado
pelo próprio texto da presente Lei (regime jurídico das parcerias voluntárias).
Diante do exposto e tendo em vista a importância do controle, pela sociedade, do
dinheiro público empregado nestas parcerias, peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente emenda.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4.

xAditiva
Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, onde couber, o seguinte
artigo:
Art.X Inclua-se o § 8º ao artigo 35 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
com a seguinte redação:
........................................................................................................................
.................................................................................................................
§ 8º. As análises e respostas da administração pública em relação às
propostas, projetos convênios ou instrumentos congêneres não poderão
ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias.

JUSTIFICATIVA

A emenda apresentada visa estabelecer um prazo máximo para as análises tanto
de propostas, como de projetos, convênios e instrumentos congêneres. Isso para atender
a uma reclamação de diversas instituições que desejam firmar convênios com a
Administração Pública: a incapacidade de análise técnica dos convênios, em tempo
hábil, por parte dos órgãos públicos. Para essas instituições é vital que isso aconteça
para que possam estabelecer parcerias com a administração pública e receber as
informações necessárias para cumprirem suas ações em tempo hábil.
Nesse sentido, a presente emenda estabelece o limite máximo de 60 dias para
essa análise.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a
emenda aditiva proposta, gostaria de contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, na medida provisória nº 684, de 21 de julho de
2015, o seguinte artigo:
Art X. Modifica o art. 3º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
Art. 3º ...............................................
IV – Às transferências de recursos destinadas à execução de ações e
serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS

JUSTIFICATIVA

Os artigos 197 e 199, da Constituição Federal contemplam a importância
pública das ações e serviços de saúde executadas por entidades privadas assim como as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, que atuam de forma complementar ao
Sistema Único de Saúde - SUS.
A Constituição Federal possui fundamentação suficiente para afastar as
restrições que a Lei nº 13.019 impõe para a continuidade da parceria com as entidades
privadas no âmbito do SUS. Além disso, de acordo com a Lei Complementar nº
141/2012, é vedada a exigência de restrição à entrega dos recursos fundo a fundo no
âmbito do SUS, que são de natureza obrigatória. O sistema atual sobre o ato de
contratualizar exige que a contratualização seja feita entre ente federado e entidade
privada como requisito para repasse de recursos fundo a fundo pelo Ministério da saúde
e, posteriormente, do ente para a entidade privada.
Aplicando-se as exigências da Lei nº 13.019, a formação de tal contrato não
poderia ser realizada sem chamamento, o que impede a realização de investimentos. Até
mesmo quando há recursos próprios do ente federado, além dos federais. A restrição
pode visar danos aos contratos já celebrados e também comprometer o atendimento da
aplicação mínima estabelecida pela Emenda Constitucional 29.
Acresce-se ainda referência ao CAPÍTULO II da Lei Nº 8.080, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
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saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Os serviços contratados
submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS), mantendo o equilíbrio econômico e financeiro do
contrato, com vistas em garantir a cobertura assistencial à população, onde as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos são de preferência para participar do SUS.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a
emenda aditiva proposta, gostaria de contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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1
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2
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DEPUTADA JÔ MORAES

AUTOR

PARTIDO

UF

PÁGINA

PCdoB

MG

01/02

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 684, de 21 de julho
de 2015:
Art. X O caput do art. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art. 3º ..................................................................
...............................................................................
XIII – estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio
de transporte.
...............................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) estão regidas pela Lei
n° 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos e institui e disciplina o termo de parceria, regulamentada pelo o
Decreto n° 3.100, de 30 de junho de 1999.
As OSCIP e as Organizações Sociais (OS) surgiram da necessidade de o Estado brasileiro
atuar com mais flexibilidade, dinamismo e redução de custos, adotando meios capazes e
competentes para partilhar a implementação de políticas públicas, mediante a participação
competente de profissionais, nos mais diversos níveis, pertencentes às estruturas de tais sociedades
civis, constituídas sem fins lucrativos, na formação do denominado terceiro setor.
Desse modo, podem ser estabelecidas relações entre organizações de natureza jurídica
diversa, de direito público e privado, objetivando obter maior eficácia gerencial dos programas
governamentais, em particular os de cunho social, mediante acompanhamento e aferições
contínuas de sua execução.
Dessarte, adotando-se meios legais simplificados que propiciem a rápida intervenção com
o objetivo de corrigir os rumos da execução pelo poder público dos seus programas, planos, metas
e eventos específicos, supre-se a deficiência da administração pública, em especial a direta, de
obter no mercado de trabalho, na urgência exigida pela sociedade, de profissionais capazes e
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qualificados para a realização eficaz e eficiente dos programas sociais estatais.
Nossa emenda, ao propor a inserção do inciso XIII ao art. 3° da referida Lei nº 9.790, de
1999, objetiva, especificamente, dar especial atenção ao tema dos transportes, haja vista a sua
relevância para o povo brasileiro.
A alteração que ora propomos constituirá o instrumento legal para que possam as OSCIP
atuar, de modo evolutivo e dinâmico, para incrementar a mobilidade de pessoas em geral,
mantendo pesquisas e estudos permanentes quanto ao desenvolvimento, disponibilização e
implementação de tecnologias contemporâneas e abrangentes, referentes aos meios aéreos,
terrestres (rodoviários e ferroviários) e aquaviários (marítimos, fluviais e lacustres).
Busca-se, enfim, a efetivação do princípio da universalização e do interesse social no que
se refere à mobilidade dos brasileiros, propiciando, assim, melhor qualidade de vida para todos.
Em face da importância do assunto que é objeto de nossa proposição, havemos de contar
com o apoio de nossos Pares.

28 / 07 / 2015
DATA

ASSINATURA
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DATA
-- /07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT/CE)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

PÁGINA

3 () MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

ARTIGO

PARÁGRAFO

Dê-se ao art. 25, caput
seguinte redação:

INCISO

ALÍNEA

da Lei 13.019, de 29 de outubro de 2014 a

“Art. 25. É permitida a atuação em rede para a execução de
iniciativas agregadoras de pequenos projetos, por 2 (duas) ou mais
organizações da sociedade civil, que celebrarão com a Administração
Pública termo de fomentou ou de colaboração, mantida a integral
responsabilidade de todas as celebrantes. (NR)
I - .............................................................
II – Pelo menos uma das organizações da sociedade civil celebrantes
possua (NR):
..................................................................”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem como objetivo trazer maior garantia à

Administração Pública na eventualidade de descumprimento do termo de
fomento

ou

de

colaboração.

Hoje,

a

lei

autoriza

a

reunião

de

organizações da sociedade civil para a execução de pequenos projetos;

contudo, somente uma assina o termo de fomento ou de colaboração. Com a
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da

sociedade

civil

que

203

se

reunirem para execução do ato deverão assinar o mesmo, sendo todas
responsáveis pelo objeto do termo de fomento ou de colaboração.
ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015.
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DATA
-- /07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT/CE)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 () MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 2º, incisos X e XI da Lei 13.019, de 29 de outubro de
2014 a seguinte redação:
“Art.
2º
...................................................................
......................................................
...................................................................
.........................................................
X – comissão de seleção: órgão colegiado da administração pública
destinado a processar e julgar chamamentos públicos, composto por
agentes públicos, designados por ato publicado no meio oficial de
comunicação, devendo todos os seus membros serem servidores
ocupantes
de
cargos
permanentes
do
quadro
de
pessoa
da
administração pública realizadora do chamamento público (NR);
XI – comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado da
administração pública destinado a monitorar e avaliar as parcerias
celebradas com organizações da sociedade civil nos termos desta
Lei, composto por agentes públicos, designados por ato publicado em
meio oficial de comunicação, devendo todos os seus membros serem
servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da
administração pública realizadora do chamamento público (NR);”
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JUSTIFICATIVA
A

interferência

presente

emenda

externa

no

tem

processo

como
de

objetivo

seleção

da

impedir

qualquer

organização

da

sociedade civil, bem como no de monitoramento e avalição do termo de
fomento ou de colaboração.

Atualmente, a lei exige que as comissões de seleção e de

monitoramento

e

avaliação

sejam

compostas

por,

pelo

menos

2/3

de

servidores ocupantes de cargos permanentes. Ou seja; permite que 1/3
dos integrantes desses colegiados sejam agentes públicos que não tenham
vínculo

permanente

com

o

respectivo

órgão/entidade.

Não

obstante

o

reconhecimento da importância que esses agentes têm para a execução das
diversas funções públicas, não têm eles estabilidade funcional e, por

isso, podem estar passíveis a influências externas incompatíveis com os
princípios constitucionais que regem à Administração Pública, o que só

é garantido com a estabilidade do regime estatutário. Por isso, propõese que todos os integrantes dos referidos colegiados sejam ocupantes de
cargos efetivos.

ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015.
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DATA
-- /07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT/CE)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 () MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 37 da Lei 13.019, de 29 de outubro de 2014 a seguinte
redação:
“Art. 37 Todos os dirigentes da organização da sociedade civil
serão responsáveis, de forma
solidária, pela execução das
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, devendo
os nomes e respectivos números de CPF, estados civis, endereços
residenciais constar do instrumento da parceria (NR).
Parágrafo único. O dirigente que se retirar da organização da
sociedade civil que tenha assinado termo de fomento ou de
colaboração continuará responsável pelo cumprimento do mesmo pelo
prazo de 2 (dois) anos após sua saída da pessoa jurídica de direito
privado”.
JUSTIFICATIVA
A
presente
alteração
legislativa
pretende
dar
a
Administração
Pública
maior
segurança
diante
de
eventual
inadimplemento do termo de fomento ou compromisso por parte da
organização da sociedade civil.
Atualmente, a lei obriga a indicação de ao menos 1 (um)
dirigente da OSC como responsável. Com a mudança, todos os
dirigentes serão responsáveis por sua execução. Sendo assim, todos

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

207

terão maior preocupação com a boa execução do respectivo ato.
Para se assegurar maior proteção à Administração Pública e
tendo em vista evitar qualquer tentativa de simulação, a
responsabilidade estende-se para o dirigente que sair da OSC pelo
prazo de 2 anos após sua saída.
ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO
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PÁGINA
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PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 75 da Lei 13.019, de 29 de outubro de 2014 a seguinte
redação:

“Art. 75. O responsável pelo parecer técnico e pelo parecer
jurídico
que
conclua
indevidamente,
respectivamente,
pela
capacidade operacional e técnica de organização da sociedade civil
para execução de determinada parceria e pela possibilidade de
celebração da parceria, com observância das normas desta Lei e da
legislação
específica,
responderá
administrativa,
penal
e
civilmente, caso tenha agido com dolo ou culpa, pela restituição
aos cofres públicos dos valores repassados, sem prejuízo da
responsabilidade
do
administrador
público,
do
gestor,
da
organização da sociedade civil e de seus dirigentes (NR)”.
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JUSTIFICATIVA
A presente alteração busca fazer correção na legislação
atual. De acordo com a lei, somente responderá o responsável pelo
parecer técnico que concluiu pela capacidade operacional da OSC.
Com a alteração, estende-se a referida responsabilidade também para
o responsável pelo parecer jurídico.
ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015.
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PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se o inciso IV no art. 30 da Lei 13.019, de 29 de outubro de 2014, a seguinte
redação:
IV – nos casos em que, no momento da dispensa, o objeto do termo de fomento ou de
colaboração esteja sendo realizado adequadamente pela mesma organização da sociedade
civil, ininterruptamente, há pelo menos 5 (cinco) anos e cujas respectivas prestações de contas
da aplicação de recursos públicos tenham sido devidamente aprovadas.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo incluir inciso ao artigo 30 da Lei 13.019, de 29
de outubro de 2014. A referida lei foi alterada pela presente Medida Provisória 658/2014, foi
convertida na Lei 13.102/2015.
A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e demais providências.
A Lei prevê que a administração pública poderá dispensar a realização do
chamamento público nos casos de urgência, guerra ou quando se tratar de realização de
programa de proteção a pessoas ameaçadas ou submetidas à situação que possa comprometer
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sua segurança.
Neste contexto, a presente emenda pretende tão-somente a inserção de um
dispositivo que contemple os casos em que, no momento da dispensa, o objeto do termo de
fomento ou de colaboração esteja sendo realizado adequadamente pela mesma organização da
sociedade civil, ininterruptamente, há pelo menos 5 (cinco) anos e cujas respectivas prestações
de contas da aplicação de recursos públicos tenham sido devidamente aprovadas.

A inclusão em tela tem o objetivo de tornar a aplicabilidade da norma mais factível
e amenizar rigidez e a burocracia que norteiam as contratações entre a administração pública e
as organizações da sociedade civil, sem alijar os critérios de transparência das relações
pactuadas por meio das parcerias e prejudicar a prestação do serviço público e o atendimento à
sociedade.
ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015.
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MPV 684
00019 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
28 /7/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO – PDT
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (x) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 88 da Lei 13.019, de 29 de outubro de 2014, com redação dada pelo art. 1º
da MP 658, o seguinte teor:
Art.. 1º ........................................................................................................................
“Art. 88 Esta Lei entra em vigor após decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias de sua
publicação oficial, vedada a realização de convênios, contratos de repasse, termos de
parceria ou qualquer outro tipo de ajuste no período de sua vacatio legis” (NR)

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa à manutenção do prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)
para o início de vigência da Lei 13. 019/2014.
Ressalta-se que este prazo foi amplamente discutido e deliberado, quando da
apreciação da Medida Provisória nº 658/2014, convertida na Lei nº 13.102/2015, considerando
que o período estabelecido pela Medida Provisória 658/2014 é suficiente para as entidades da
sociedade civil, municípios e outros órgãos adaptarem-se às novas regras.
A emenda proposta tem o objetivo abreviar o início da aplicabilidade da norma,
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para que as contratações entre a administração pública e as organizações da sociedade civil
sejam eivadas transparência e legalidade, sem prejudicar a efetiva prestação do serviço público
e o atendimento à sociedade.

ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015
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– CM

(à MPV nº 684, de 2015)

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 684,
de 22 de julho de 2015:
Art. X O caput do art. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art. 3º ...............................................................................
............................................................................................
XIII – estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a
disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à
mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.
..................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) estão
regidas pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e institui e disciplina o termo de
parceria, regulamentada pelo o Decreto n° 3.100, de 30 de junho de 1999.
As OSCIP e as Organizações Sociais (OS) surgiram da necessidade de o
Estado brasileiro atuar com mais flexibilidade, dinamismo e redução de custos, adotando
meios capazes e competentes para partilhar a implementação de políticas públicas,
mediante a participação competente de profissionais, nos mais diversos níveis,
pertencentes às estruturas de tais sociedades civis, constituídas sem fins lucrativos, na
formação do denominado terceiro setor.
Desse modo, podem ser estabelecidas relações entre organizações de
natureza jurídica diversa, de direito público e privado, objetivando obter maior eficácia
gerencial dos programas governamentais, em particular os de cunho social, mediante
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acompanhamento e aferições contínuas de sua execução.
Destarte, adotando-se meios legais simplificados que propiciem a rápida
intervenção com o objetivo de corrigir os rumos da execução pelo poder público dos seus
programas, planos, metas e eventos específicos, supre-se a deficiência da administração
pública, em especial a direta, de obter no mercado de trabalho, na urgência exigida pela
sociedade, de profissionais capazes e qualificados para a realização eficaz e eficiente dos
programas sociais estatais.
Nossa emenda, ao propor a inserção do inciso XIII ao art. 3º da referida
Lei nº 9.790, de 1999, objetiva, especificamente, dar especial atenção ao tema dos
transportes, haja vista a sua relevância para o povo brasileiro.
A alteração que ora propomos constituirá o instrumento legal para que
possam as OSCIP atuar, de modo evolutivo e dinâmico, para incrementar a mobilidade de
pessoas em geral, mantendo pesquisas e estudos permanentes quanto ao
desenvolvimento, disponibilização e implementação de tecnologias contemporâneas e
abrangentes, referentes aos meios aéreos, terrestres (rodoviários e ferroviários) e
aquaviários (marítimos, fluviais e lacustres).
Busca-se, enfim, a efetivação do princípio da universalização e do
interesse social no que se refere à mobilidade dos brasileiros, propiciando, assim, melhor
qualidade de vida para todos.
Em face da importância do assunto que é objeto de nossa proposição,
havemos de contar com o apoio de nossos Pares.
Sala da Comissão,

Senador Paulo Rocha
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- CM

(à MPV nº 684, de 2015)

Art. 1º O § 2º do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 ..................................................................................
..............................................................................................
§ 2º A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer
à ordem cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência
pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade, cujo projeto,
atividade ou serviço esteja inserido no âmbito de documentos firmados
pelo Brasil em encontros multilaterais ou bilaterais de cooperação técnica.
(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
As entidades citadas em acordos, atos e compromissos internacionais
desenvolvem projetos que interessam estrategicamente ao Brasil. Por isso, os projetos,
atividades ou serviços que desenvolvem são discutidos durante encontros multilaterais ou
bilaterais de cooperação técnica, pressupondo, no mais das vezes, compromissos
recíprocos.
O objetivo da Lei nº 12.101, de 2009, é possibilitar a isenção de
contribuições para a seguridade social às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, a fim de incrementar o alcance da prestação de serviços nas áreas de maior
carência no País.
Em vista disso, propomos que essas entidades continuem a se submeter às
mesmas exigências que as demais na concessão do certificado de entidades beneficentes
da assistência social, exceto pelo prazo para deliberação sobre os requerimentos dirigidos
aos ministérios responsáveis. Como se trata de matéria já discutida pelo País, em âmbito
internacional, consideramos que, para a deliberação sobre o tema, seja estabelecida a
maior agilidade possível, demonstrando comprometimento com as nações subscritoras.

Dalirio Beber
Senador da República

Dário Berger
Senador da República

Paulo Bauer
Senador da República

Jorge Viana
Senador da República

Aloysio Nunes
Senador da República

Ricardo Ferraço
Senador da República
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

04/08/2015

Medida Provisória nº 684, de 22 de julho de 2015.

1 ( ) Supressiva

Página:

Autor

nº do prontuário

DEPUTADO JAIR BOLSONARO

302

2 ( ) Substitutiva 3 (

Artigo:

) Modificativa 4 ( X ) Aditiva 5 ( ) Substitutivo Global

Parágrafo:

Inciso:

Alínea:

Texto / Justificação

Fica acrescido, onde couber, o seguinte artigo ao texto da Medida
Provisória nº 684, de 22 de julho de 2015, com a seguinte redação, renumerandose o último:

“Art. X O art. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999,
passa a vigorar acrescido do inciso XIII, com a seguinte redação:
“Art. 3º ................................................................................
...........................................................................................
XIII – estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a
disponibilização e a implementação de tecnologias
voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de
transporte.
................................................................................ (NR).”
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JUSTIFICAÇÃO
As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) estão regidas pela Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e
institui e disciplina o termo de parceria, regulamentada pelo o Decreto n° 3.100,
de 30 de junho de 1999.
As OSCIP e as Organizações Sociais (OS) surgiram da
necessidade de o Estado brasileiro atuar com mais flexibilidade, dinamismo e
redução de custos, adotando meios capazes e competentes para partilhar a
implementação de políticas públicas, mediante a participação competente de
profissionais, nos mais diversos níveis, pertencentes às estruturas de tais
sociedades civis, constituídas sem fins lucrativos, na formação do denominado
terceiro setor.
Desse

modo,

podem

ser

estabelecidas

relações

entre

organizações de natureza jurídica diversa, de direito público e privado,
objetivando obter maior eficácia gerencial dos programas governamentais, em
particular os de cunho social, mediante acompanhamento e aferições contínuas
de sua execução.
Destarte, adotando-se meios legais simplificados que propiciem a
rápida intervenção com o objetivo de corrigir os rumos da execução pelo poder
público dos seus programas, planos, metas e eventos específicos, supre-se a
deficiência da administração pública, em especial a direta, de obter no mercado
de trabalho, na urgência exigida pela sociedade, de profissionais capazes e
qualificados para a realização eficaz e eficiente dos programas sociais estatais.
Nossa emenda, ao propor a inserção do inciso XIII ao art. 3° da
referida Lei nº 9.790, de 1999, objetiva, especificamente, dar especial atenção ao
tema dos transportes, haja vista a sua relevância para o povo brasileiro.
A alteração que ora propomos constituirá o instrumento legal para
que possam as OSCIP atuar, de modo evolutivo e dinâmico, para incrementar a
mobilidade de pessoas em geral, mantendo pesquisas e estudos permanentes
quanto ao desenvolvimento, disponibilização e implementação de tecnologias
contemporâneas e abrangentes, referentes aos meios aéreos, terrestres
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(rodoviários e ferroviários) e aquaviários (marítimos, fluviais e lacustres).
Busca-se, enfim, a efetivação do princípio da universalização e do
interesse social no que se refere à mobilidade dos brasileiros, propiciando, assim,
melhor qualidade de vida para todos.
Em face da importância do assunto que é objeto de nossa
proposição, havemos de contar com o apoio de nossos Pares.

JAIR BOLSONARO – PP/RJ
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Inciso

Substantivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar acrescida dos seguintes
dispositivos:
Art. 79-A. Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de prestação de contas de
parcerias e de convênios, termos de parceria, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres firmados no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, contados da data de apresentação da prestação de contas final ao órgão
competente, ressalvados os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92
e os demais atos dos quais decorram dano ao erário.
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao
Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA

MG

PARTIDO

PSDB

DATA

ASSINATURA

__/__/__

______________________________________________
_________________
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Inciso

Substantivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º Ficam revogados o inciso XVIII do art. 42 e a aliena “d” do inciso IX do artigo 45
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. a alínea “i”, do inciso V do art. 35, e o art. 37,
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.:
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao
Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA

MG

PARTIDO

PSDB

DATA

ASSINATURA

__/__/__

_________________________________________________
______________
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Substantivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 85-B da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 85-B. O artigo 4º da Lei 9.790, de 23 de março de 1999 passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 4º..................................................................... (...)
§1º É permitida a participação de servidores públicos na Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público, desde que não haja conflite de interesse, nos termos da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013;
I – na diretoria, ou
II – nos conselhos.
§2º Os servidores que participem da diretoria da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público poderão ser remunerados se licenciados e sem remuneração do órgão
de origem, atendido o disposto no inciso VI deste artigo;
3º A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público não poderá ser contrata pelo
mesmo órgão de origem do servidor público de sua diretoria ou o que ele esteja no
momento vinculado.
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao Projeto
Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA
DATA

__/__/__

MG

PARTIDO

PSDB

ASSINATURA

_________________________________________________
______________
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Substantivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 71 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar acrescida
dos seguintes dispositivos:
“Art. 71.......................................................................(...)
§5º Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de prestação de contas de
parcerias de que trata esta lei, firmadas no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, contados da data de apresentação da prestação
de contas final ao órgão competente, ressalvados os atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8. 429/92 e os demais atos dos quais decorram dano ao erário.
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao
Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA
DATA

__/__/__

MG

PARTIDO

PSDB

ASSINATURA

_______________________________________________
________________
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Substantivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 46, IV da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 46........................................................................(...)

“IV – a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essências à consecução do objeto e
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais, inclusive para realização de obras que caracterizem a ampliação de área
construída ou instalação de novas estruturas físicas.”
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e organizações da
sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da Federação, entendemos por oportuno
apresentar para propor as seguintes emendas ao Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR
DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA

UF
MG

PARTIDO
PSDB

DATA

ASSINATURA

__/__/__

____________________________________________________________
___
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Substantivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 39 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 39........................................................................(...)
§ 4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede celebração de parcerias com
entidades e associações que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades mencionadas no referido inciso, consoante disposto em regulamento, em
especial:
I - o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais da Saúde - CONASEMS, os Conselhos de Secretarias Municipais
de Saúde – COSEMS, o Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, a
União Nacional dos Dirigentes de Educação - UNDIME, o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, o Fórum Nacional de Secretarias de
Assistência Social – FONSEAS, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento – ASSEMAE, a Associação Brasileira de Municípios – ABM, a Confederação
Nacional dos Municípios – CNM e a Frente Nacional de Prefeitos – FNP; e
II - outras entidades de representação e associações de entes federativos, limitadas a
aplicação dos recursos da parceria a atividades de capacitação e assistência técnica.”
(NR)
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao
Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA

MG

PARTIDO

PSDB

DATA

ASSINATURA

__/__/__

________________________________________________
_______________
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Substantivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui no art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 2º da 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar acrescida dos
seguintes dispositivos:
“Art. 2º ...................................................................(...)
§1º Para fins desta Lei, também se consideram organizações da sociedade civil as
cooperativas:
I – sociais, na forma da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999;
II- voltadas diretamente às atividades de coleta e processamento de material reciclável,
desde que integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
III – voltadas diretamente às atividades de extrativismo, manejo de florestas de baixo
impacto, pesca e agricultura de pequeno porte realizadas por povos e comunidades
tradicionais e agricultores familiares, desde que integradas por pessoas em situação de
risco social, na forma do regulamento;
IV – integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e
social, violação de direitos ou diretamente alcançadas por programas e ações de
combate à pobreza e geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado
o interesse público, na forma do regulamento;
§2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras, prevista no inciso I do caput às
cooperativas de que trata o §1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao
Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA

MG

PARTIDO

PSDB

DATA

ASSINATURA

__/__/__

_________________________________________________
______________
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
31.07.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Inciso

Substantivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui o art. 3º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 30 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte
redação
:
““Art. 30.......................................................................(...)
VI - quando se tratar de transferência de recurso para organização da sociedade civil que
esteja autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária ou à ação
orçamentária oriunda de emenda parlamentar.
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Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e organizações
da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da Federação, entendemos
por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA
DATA

__/__/__

MG

PARTIDO

PSDB

ASSINATURA

_________________________________________________
______________
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
04.08.2015

Proposição
Medida Provisória 684 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1.

Supressiva 2.

Página

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa 4. x Aditiva 5.

Parágrafo

Inciso

Substantivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclui no art. 2º da Medida Provisória a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 24 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar acrescida dos
seguintes dispositivos:
“Art.24......................................................................(...)
§3º A vedação de que trata o parágrafo único anterior não se aplica a cláusulas que
delimitem o território ou a abrangência da prestação de atividades de natureza continuada
nas áreas de assistência social, saúde e educação conforme estabelecidos pelas
respectivas políticas.
§ 4º O prazo mínimo de existência das organizações da sociedade civil previsto na alínea “a”
do inciso VII do § 2º deste artigo será de 2 (dois) anos para parcerias com Estados e Distrito
Federal e de 1 (um) ano para parcerias com Municípios.”
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CONGRESSO NACIONAL

Justificação

Após debates e deliberações com Ilustres colegas e as contribuições de entidades e
organizações da sociedade civil, bem como de órgãos públicos de diversos estados da
Federação, entendemos por oportuno apresentar para propor as seguintes emendas ao
Projeto Lei.

NOME DO PARLAMENTAR

UF

DEPUTADO FEDERAL MARCUS PESTANA

MG

PARTIDO

PSDB

DATA

ASSINATURA

__/__/__

__________________________________________________
_____________
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684/2015

03/08/2015

Autor

Deputados ANTONIO BRITO – PTB/BA e DARCÍSIO
PERONDI – PMDB/RS
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

Artigo

Inciso

Nº do Prontuário

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
EMENDA
Inclua-se a onde couber:
“Art. XX. Fica reaberta, até 03 (três) meses após a publicação dessa Lei, a adesão ao
Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem
Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar
do Sistema Único de Saúde – PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873/2013, devendo
cumprir todos os requisitos previstos nos art. 23 a 42 da referida Lei e seu regulamento.”
JUSTIFICAÇÃO
As santas casas, hospitais e entidades filantrópicas da área da saúde, mais de 2100 entidades de
todo o País, responsáveis por mais de 50% do atendimento prestado ao Sistema Único de Saúde –
SUS, gerando mais de 500 mil empregos diretos, vem historicamente atravessando uma séria crise
financeira, em grande parte, devido a enorme defasagem dos repasses do SUS pelo pagamento dos
serviços prestados por essas entidades. Esse déficit implicou em dívidas tributárias e previdenciárias
que as entidades não tinham como pagar. Sabedor dessa situação, o Governo Federal encaminhou
ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.813/2013, do Poder Executivo, que instituiu o PROSUS,
concedendo moratória e anistia as dívidas tributárias e previdenciárias dessas entidades,
posteriormente foi transformado na Lei nº 12.873/2013.
Com a implantação do programa, inicialmente, estimava-se que mais de 500 entidades adeririam ao
PROSUS, no entanto, apenas 265 solicitaram adesão e somente 257 tiveram seus pedidos deferidos,
ou seja, um pouco mais da metade das entidades estimadas que participariam do programa. Tendo
em vista o término do prazo para adesão ao programa e a grande quantidade de entidades não
contempladas por não conseguirem elaborar um projeto a tempo, torna-se notória a necessidade da
reabertura do programa para que as demais entidades possam efetivamente sanar suas dívidas
tributárias e previdenciárias.
PARLAMENTAR

DEPUTADO ANTONIO BRITO – PTB/BA
DARCÍSIO PERONDI – PMDB/RS
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684/2015

03/08/2015

Autor

Deputados ANTONIO BRITO – PTB/BA e DARCÍSIO
PERONDI – PMDB/RS
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

3. __Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

Artigo

Nº do Prontuário

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
Inclua-se onde couber:
Art. XX O art. 3º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar
acrescida do seguinte inciso IV:
“Art. 3º ...............................................
............................................................
IV – às transferências de recursos destinadas à execução de ações e
serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal prevê em seus artigos 197 e 199, § 1º, a relevância pública
das ações e serviços de saúde executadas por entidades privadas, que atuam de
forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS.
Especialmente, no art. 199, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos têm
preferência para efeito de sua contratação/conveniamento junto ao SUS. A CF por
si só já constitui fundamento suficiente para afastar o chamamento e as demais
restrições que a Lei nº 13.019 impõe para a continuidade da parceria com as
entidades privadas no âmbito do SUS. Além disso, o art. 25 da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF prevê que transferências no âmbito do SUS são de
natureza obrigatória. Por outro lado, a Lei nº 13.019 busca especialmente
disciplinar requisitos para realização de transferências voluntárias com entidades
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privadas. Assim, desvincula-se da prática atual de transferência de recursos no
âmbito do SUS, tanto que o Decreto que atualmente regulamenta transferências
voluntárias

(Dec.

6170)

possui

disposições

expressas

que

excepcionam

transferências do Ministério da Saúde - MS. Acresce-se ainda referência à Lei
Complementar nº 141/2012, segundo a qual é vedada a exigência de restrição à
entrega dos recursos fundo a fundo no âmbito do SUS, que são de natureza
obrigatória. A sistemática atual de contratualização exige que esta seja feita entre
ente federado e entidade privada como condição para repasse de recursos fundo a
fundo pelo MS e, posteriormente, do ente para a entidade privada. Aplicando-se as
exigências da Lei nº 13.019, a contratualização não poderia ser realizada sem
chamamento, impedindo a realização de investimentos. Inclusive, quando há
recursos próprios do ente federado, além dos federais, a restrição pode
comprometer o atendimento da aplicação mínima estabelecida pela Emenda
Constitucional 29. Por fim, o entendimento é que a Lei vale para todos os entes
federados. Por isso, trata-se do SUS, e não apenas do Ministério da Saúde.
PARLAMENTAR

Deputado Antonio Brito – PTB/BA
Darcísio Perondi – PMDB/RS
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APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS
Data

Proposição

04.08.2015

Medida Provisória nº 684, de 2015.
Autor

Nº do prontuário

DEPUTADO HILDO ROCHA
Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3.

Modificativa

4. X ADITIVA

Artigo
Parágrafo
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

5. Substitutivo
global

Alínea

Acrescente-se à MPV nº684, de 21 de julho de 2015, onde couberem, os seguintes artigos:
Art. _____ A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 39........................................................................
.......................................................................................
§ “4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede celebração de parcerias com
associações de representação federativa que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades mencionadas no referido inciso III.” (NR)
“Art. 40”..........................................................................................
§ 1º .........................................................................................................
§ 2º. As vedações de que tratam o inciso II do caput e o §1º não se aplicam às parcerias
com associações de representação federativa." (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda a MP 684/15 propõe adequar a realidade atual em relação à celebração
de parcerias voluntárias com associações representativas nacional para atender de forma eficaz, em
mútua cooperação, as necessidades das organizações da sociedade civil. incluindo autoridades
A elaboração das emendas teve a importante participação da área jurídica da
Confederação Nacional de Municípios e o apoio da Subchefia de Assuntos Federativos da
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
DEPUTADO HILDO ROCHA
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
1. ___ Supressiva
Página

2.__ _ Substitutiva
Artigo
1º

3. _X_Modificativa 4. ___Aditiva
Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artigo à MP nº 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art....O artigo 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. .......................................................................
§ 1º : Consideram-se também organizações da sociedade civil as
cooperativas:
I - que aplicam, após eventual distribuição de sobras, os
resultados líquidos, apurados no exercício financeiro em suas
finalidades sociais.
II - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro de
1999;
III - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável ou reutilizável, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
IV - voltadas diretamente às atividades de extrativismo, manejo
florestal de baixo impacto, pesca e atividades agropecuárias
realizadas por povos e comunidades tradicionais, beneficiários
da reforma agrária agricultores familiares e, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
V – integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado
o interesse público, na forma do regulamento.
VI – voltadas diretamente para atividades de fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais, e de capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural.
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§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras, prevista
no inciso I do caput deste artigo, às cooperativas de que trata o §
1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
§ 3º As sobras de que trata inciso I do caput deste artigo não se
confundem com os eventuais saldos remanescentes das
parcerias.
§ 4º - Equiparam-se às organizações definidas no inciso I deste
artigo as empresas de autogestão da economia solidária
regularmente cadastradas no Cadastro Nacional de
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, na forma
do regulamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O conceito de organização da sociedade civil não deve excluir os tipos
societários mais comuns nessa área, quais sejam, as associações, fundações, organizações
religiosas e cooperativas. No caso dessas últimas, há as que são voltadas para objetos de
interesse público e inclusão produtiva, cuja importância já vem sendo reconhecida nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias da União dos últimos anos. Assim sendo, sugere-se retirar a vedação
da distribuição de sobras previstas na atual redação trazida pela Lei 13.019/14, para autorizar
que as cooperativas sociais, de reciclagem de resíduos sólidos, de extrativismo e integradas
por pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, possam também
celebrar parcerias com o Estado Brasileiro, nos termos do novo marco regulatório das
organizações da sociedade civil.
Sala da Comissão, em 06 de julho de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente MPV nº 684, de 2015, o seguinte artigo para revogar o art. 37 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
“Art. ... Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 2014.”
JUSTIFICAÇÃO
A obrigação prevista no artigo 37 de que a organização da sociedade civil
indique um dirigente que se responsabilize de forma solidária pela execução das atividades da
parceria afronta a isonomia daquelas, pois não há precedente deste tipo de exigência com
relação e nenhum outro tipo de organização que celebre contratos administrativos, ou
parcerias público-privadas com a administração pública.
Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da personalidade
jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da pessoa física de
forma automática é desproporcional e contrária à isonomia.
Por esse motivo, propomos a revogação do Artigo 37.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.
PARLAMENTAR

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se art. 1o da MP nº 684, de 2015, a seguinte redação, para incluir a alteração
do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, e a inclusão do art. 78-A, com as seguintes redações:
alterações:

Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes

“Art. 73. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública
destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e, a contar da data da apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de cunho
decisório que tenha por objeto a apuração da infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da
data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.” (NR)
“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 23.............................................................................................................
..........................................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei à administração pública, nos casos
de termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, contratos de gestão,
convênios, acordos, ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos congêneres firmados,
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (NR)
“Art. 83. ....................................................................
...........................................................................................
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente firmada por prazo
indeterminado antes da entrada em vigor desta Lei, a administração pública
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promoverá, em prazo não superior a um ano, sob pena de responsabilização, a
repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540 (quinhentos e quarenta)
dias de sua publicação oficial.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às infrações às regras das
parcerias, com base em outros atos normativos, como Lei 8.112, Lei 12.529 e Lei 12.846.
Nesse sentido, o prazo de prescrição é de 5 anos.
PARLAMENTAR

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado PADRE JOÃO – PT/MG
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo
NOVO

3. _Modificativa

4. _X___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à MP 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art. ..... As prestações de contas de convênios, termos de parceria, contratos
de repasse e outros instrumentos congêneres que tiverem sido apresentadas
pelas organizações da sociedade civil até 31 de dezembro de 2010 e não
tiverem sido analisadas até a entrada em vigor desta lei serão arquivadas
definitivamente, e dado a quitação às organizações da sociedade civil.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu artigo 5º assegura a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Ademais, é evidente que, se em mais de 05 (cinco) anos a
Administração não analisou determinado processo, decaiu do seu direito.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Federal PADRE JOÃO – PT/MG
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MPV 684
00039

CN (SUBSTITUTIVA)

(à Medida Provisória nº 684, de 2015).

Dê-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, a seguinte
redação:
“Art. 1º A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias
voluntárias, envolvendo transferências de recursos
financeiros, entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público; define diretrizes para a política de
fomento e de colaboração com as organizações da
sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o
termo de fomento.
Parágrafo único. Esta Lei aplica-se à administração
pública direta, autárquica e fundacional e às empresas
públicas e sociedades de economia mista, inclusive suas
subsidiárias, dependentes nos termos do inciso III do art.
2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Art. 2º ......................................................................
..................................................................................
II - administração pública: União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações,
empresas e sociedades de economia mista dependentes,
inclusive suas subsidiárias. nos termos do inciso III do art.
2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
III - parceria: modalidade de acordo, envolvendo
transferência de recursos financeiros, que visa a
conjugação de esforços entre órgãos ou entidades da
administração pública e organizações da sociedade civil
no desenvolvimento de atividades e projetos com vistas à
consecução de finalidades de interesse público;
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..................................................................................
VII - termo de colaboração: instrumento pelo qual são
formalizadas
as
parcerias
estabelecidas
pela
administração pública com organizações da sociedade
civil, selecionadas por meio de chamamento público, para
a consecução de finalidades de interesse público com
padrões mínimos que sejam propostos pela administração
pública para implementação de ações definidas pelo
Estado, sem prejuízo das definições atinentes ao contrato
de gestão e ao termo de parceria, respectivamente,
conforme as Leis nos 9.637, de 15 de maio de 1998, e
9.790, de 23 de março de 1999 e leis correlatas nos
Estados, no Distrito Federal e nos Municípios;
VIII - termo de fomento: instrumento pelo qual são
formalizadas
as
parcerias
estabelecidas
pela
administração pública com organizações da sociedade
civil, selecionadas por meio de chamamento público, para
a consecução de finalidades de interesse público
propostas pelas organizações da sociedade civil, para
estímulo ao desenvolvimento de ações ou inovações por
ela criadas, sem prejuízo das definições atinentes ao
contrato de gestão e ao termo de parceria,
respectivamente, conforme as Leis nos 9.637, de 15 de
maio de 1998, e 9.790, de 23 de março de 1999 e leis
correlatas nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios;
IX - conselho de políticas públicas: instância colegiada
temática permanente, instituída por ato normativo, de
diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover
a participação no processo decisório e na gestão de
políticas
públicas,
atuando
na
formulação,
implementação, acompanhamento, monitoramento e
avaliação;
.....................................................................................
XVI - procedimento de manifestação de interesse social:
instrumento por meio do qual as organizações da
sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão
apresentar propostas ao Poder Público para que este
avalie a possibilidade de realização de um chamamento
público objetivando a celebração de termo de colaboração
ou de termo de fomento;
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§ 1º Para os fins desta Lei, também se consideram
organizações da sociedade civil as cooperativas:
I - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro
de 1999;
II - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na
forma do regulamento;
III - voltadas diretamente às atividades de extrativismo,
manejo de florestas de baixo impacto, pesca e agricultura
de pequeno porte realizadas por povos e comunidades
tradicionais e agricultores familiares, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na
forma do regulamento;
IV – integradas por pessoas em situação de
vulnerabilidade social, risco pessoal e social, violação de
direitos ou diretamente alcançadas por programas e
ações de combate à pobreza e geração de trabalho e
renda, nos casos em que ficar demonstrado o interesse
público, na forma do regulamento.
§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras,
prevista no inciso I do caput às cooperativas de que trata
o § 1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
§ 3º As sobras de que trata o § 2º não se confundem com
os eventuais saldos remanescentes das parcerias de que
trata esta Lei.

Art. 3º..........................................................................
.....................................................................................
II – as transferências regidas por legislação específica,
naquilo em que houver disposição em contrário;
III - aos contratos de gestão celebrados com organizações
sociais, na forma estabelecida pelas leis federal,
estaduais, distrital e municipais que regem a matéria;
IV - aos pagamentos realizados a título de anuidades ou
de participação em organização da sociedade civil de
interesse público regional, nacional ou internacional.
3
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V – às transferências de recursos destinadas à
execução de ações e serviços de saúde no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS.
.....................................................................................

Art. 15.........................................................................
.....................................................................................
§ 3º Os conselhos setoriais de políticas públicas deverão
ser consultados acerca das políticas e ações voltadas ao
fortalecimento das relações de fomento e de colaboração
propostas pelo Conselho de que trata o caput deste
artigo.
Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela
administração pública em caso de transferências de
recursos para consecução de planos de trabalho com
padrões mínimos que sejam propostos pela administração
pública para implementação de ações definidas pelo
Estado, em regime de mútua cooperação com
organizações da sociedade civil, selecionadas por meio
de chamamento público, ressalvadas as exceções
previstas nesta Lei.
.....................................................................................
Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela
administração pública em caso de transferências de
recursos para consecução de planos de trabalho
propostos pelas organizações da sociedade civil, para
estímulo ao desenvolvimento de ações ou inovações
criadas pela sociedade, em regime de mútua cooperação
com a administração pública, selecionadas por meio de
chamamento público, ressalvadas as exceções previstas
nesta Lei.
.....................................................................................
Art. 22. .......................................................................
.....................................................................................
§ 1º Cada ente federado estabelecerá, de acordo com a
sua realidade, o valor máximo que poderá ser repassado
em parcela única para a execução da parceria, o que
4
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deverá ser justificado pelo administrador público no plano
de trabalho.
§ 2º Os planos de trabalho aprovados deverão estar
disponíveis para consulta dos cidadãos no sítio do órgão
público avaliador.
.....................................................................................
Art. 24 ........................................................................
.....................................................................................
§ 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos
de
convocação,
cláusulas
ou
condições
que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo.
§ 3º O prazo mínimo de existência das organizações da
sociedade civil previsto na alínea “a” do inciso VII do § 2º
deste artigo será de 2 (dois) anos para parcerias com
Estados e Distrito Federal e de 1 (um) ano para parcerias
com Municípios.
§ 4º Na hipótese de nenhuma organização atingir o
período mínimo previsto no § 3º deste artigo, este poderá
ser reduzido por Estados, Distrito Federal e Municípios,
conforme necessidade da administração pública,
devidamente justificada.
Art. 25.........................................................................
.....................................................................................
V – seja comunicada à Administração Pública, em até 60
(sessenta) dias após a celebração do termo de fomento
ou de colaboração, a relação das organizações da
sociedade civil executantes e não celebrantes do termo
de fomento ou de colaboração.
§ 1º A relação das organizações da sociedade civil
executantes e não celebrantes do termo de fomento ou de
colaboração de que trata o inciso V do caput poderá ser
alterada, desde que as eventuais alterações não
descumpram os requisitos previstos no inciso IV do caput
e seja comunicada a alteração à Administração Pública
em até 60 (sessenta) dias.
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§ 2º A organização celebrante deverá firmar termo de
atuação em rede para repasse de recursos, ficando
obrigada a, no ato de sua formalização, verificar a
regularidade jurídica e fiscal da organização executante e
não celebrante do termo de colaboração ou do termo de
fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação
de contas final.
.....................................................................................
Art. 27.........................................................................
.....................................................................................
§ 5º. No caso de projetos que sejam financiados com
recursos dos fundos de criança e adolescente, do idoso,
do meio ambiente, defesa de direitos difusos, entre
outros, a seleção deverá ser feita pelo próprio conselho
gestor, conforme determina a legislação específica.
Art. 28 .......................................................................
§ 1º. Na hipótese de a organização da sociedade civil
selecionada não atender aos requisitos exigidos no inciso
VII do § 1º do art. 24, aquela imediatamente mais bem
classificada será convidada a aceitar a celebração de
parceria, nos termos da proposta por ela apresentada.
.....................................................................................
§ 4º. A administração pública deverá tornar público os
relatórios das avaliações de propostas de parcerias com
os critérios que levaram à decisão de aprovação e as
razões de desqualificação da organização da sociedade
civil classificada.
.....................................................................................
Art. 30.........................................................................
I – no caso de urgência decorrente de paralisação ou
iminência de paralisação de atividades de relevante
interesse público, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias;
II – nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou
calamidade pública, para firmar parceria com
6
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organizações da sociedade civil que desenvolvam
atividades de natureza continuada nas áreas de
assistência social, saúde ou educação e que prestem
atendimento direto ao público;
.....................................................................................
V - no caso de atividades de natureza continuada de
serviços integrantes do Sistema Único de Assistência
Social e da educação, que prestem atendimento direto ao
público e sejam credenciadas previamente pelo órgão
gestor da política;
VI - quando se tratar de transferência de recurso a título
de contribuição corrente para organização da sociedade
civil que esteja autorizada em lei que identifique
expressamente a entidade beneficiária ou que esteja
nominalmente identificada na Lei Orçamentária Anual; e
VII – quando o objeto da parceria constituir incumbência
prevista em acordo, ato ou compromisso internacional
firmado pela República Federativa do Brasil, no qual
sejam indicadas instituições específicas, nacionais e
internacionais, para o custeio e para a utilização dos
recursos.
.....................................................................................
Art. 33.........................................................................
.....................................................................................
§ 1º Serão dispensados do atendimento ao disposto no
inciso III do caput os serviços sociais autônomos
destinatários de contribuições dos empregadores
incidentes sobre a folha de salários.
§ 2º. Serão dispensados do atendimento ao disposto nos
incisos I a III do caput as organizações religiosas.
Art. 34 ........................................................................
.....................................................................................
VIII – regulamento de compras e contratações em que se
estabeleça, no mínimo, a observância dos princípios da
legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da
impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da
7
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isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do
julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e
durabilidade.
.....................................................................................
Art. 36 - Deverá constar no termo de colaboração ou
termo de fomento a destinação dos bens remanescentes
adquiridos com recursos do órgão ou entidade pública,
observada a legislação vigente.
§ 1º Os bens remanescentes permanecerão na
titularidade do órgão ou entidade pública quando
necessários para assegurar a continuidade da atividade
pactuada, seja por meio da celebração de novo termo de
colaboração ou termo de fomento com outra organização
da sociedade civil ou pela assunção da execução do
objeto pela administração pública.
§ 2º Caso os bens remanescentes não sejam necessários
à administração pública, na forma do § 1º, e sejam úteis à
continuidade das ações de interesse social da
organização da sociedade civil, o termo de colaboração
ou termo de fomento poderá autorizar a sua doação, após
a consecução do objeto, à referida organização da
sociedade civil, com a condição da aprovação da
prestação de contas.
§ 3º Caso não seja realizada a hipótese prevista no § 2º, o
termo de colaboração ou termo de fomento poderá
autorizar a doação dos bens remanescentes a terceiros,
após a consecução do objeto, desde que para fins de
interesse social.
§ 4º Os bens a que se refere o caput deste artigo incluem
bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou
rescisão da parceria que tiverem sido adquiridos,
produzidos, transformados ou construídos com recursos
repassados pela administração pública.
.....................................................................................
Art. 39. .......................................................................
.....................................................................................
III – tenha como dirigente, agente político de Poder e o
Ministério Público, detentor de cargo em comissão ou
8
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função de confiança do mesmo órgão ou entidade da
administração pública com a qual se celebra o Termo de
Colaboração ou Termo de Fomento, ou respectivo
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração
pública nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto não for
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não
forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente
imputados, exceto nos casos em que o débito tiver sido
parcelado pela administração pública e que a organização
da sociedade civil esteja em situação regular no
parcelamento, ou estiver pendente de recurso com efeito
suspensivo;
.....................................................................................
§ 4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede
celebração de parcerias com associações de
representação federativa que, pela sua própria natureza,
sejam constituídas pelas autoridades mencionadas no
referido inciso III.
Art. 40........................................................................
.....................................................................................

§ 1º. É vedado também ser objeto de parceria:
I - a contratação de serviços de consultoria, com ou sem
produto determinado;
II - o apoio administrativo, com ou sem disponibilização de
pessoal, fornecimento de materiais consumíveis ou outros
bens.
§ 2o. As vedações de que tratam o inciso II do caput e o §
1o não se aplicam às parcerias com associações de
representação federativa.
.....................................................................................
Art. 42 ........................................................................
.....................................................................................
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IV - a classificação orçamentária da despesa,
mencionando-se o número, a data da nota de empenho e
a declaração de que, em apostila, indicar-se-ão os
créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela
da despesa a ser transferida em exercício futuro;
....................................................................................
XVII - a indicação do foro para dirimir as controvérsias de
natureza jurídica decorrentes da execução da parceria,
estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de
solução administrativa com a participação da AdvocaciaGeral da União, em caso de um dos partícipes ser da
esfera federal, administração direta ou indireta, ou com a
participação de órgãos análogos em estados, distrito
federal e municípios;
.....................................................................................
§ 1º. Constará como anexo do instrumento de parceria o
plano de trabalho, que dele é parte integrante e
indissociável.
§ 2º. No procedimento a que se refere o XVII a
organização da sociedade civil será formalmente
comunicada para que possa se fazer representar por seu
advogado, sempre que entender necessário.
Art. 43 As contratações de bens e serviços pelas
organizações da sociedade civil, feitas com o uso de
recursos transferidos pela administração pública, deverão
observar os princípios da legalidade, da moralidade, da
boa-fé,
da
probidade,
da
impessoalidade,
da
economicidade, da eficiência, da isonomia, da
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a
busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo
com o regulamento de compras e contratações
estabelecido pela organização.
.....................................................................................
Art. 45.........................................................................
.....................................................................................
IX - ..............................................................................
.....................................................................................
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d) obras que caracterizem a ampliação de área construída
ou a instalação de novas estruturas físicas sem
correlação direta e exclusiva com a consecução do objeto
da parceria.
Art. 46. ......................................................................
.....................................................................................
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto e serviços ou obras de
adequação de espaço físico, desde que necessários à
instalação dos referidos equipamentos e materiais.
.....................................................................................
§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil
em relação aos encargos trabalhistas não transfere à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
a responsabilidade por seu pagamento.
.....................................................................................
Art. 47.........................................................................
.....................................................................................
§ 3º O procedimento de seleção da equipe dimensionada
no plano de trabalho pela organização da sociedade civil
poderá seguir os métodos usualmente adotados pelo
setor privado, observados os princípios da publicidade e
da impessoalidade.
.....................................................................................
Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser
reajustado para ampliação de valores e de metas, desde
que a parceria ainda esteja vigente e haja fundada
justificativa.
§ 1º. Os rendimentos das aplicações financeiras e
eventuais saldos remanescentes poderão ser utilizados
pela organização da sociedade civil sempre no objeto da
parceria, sendo necessária aprovação de ajuste no plano
de trabalho pela administração pública, devendo ser
realizado por apostilamento.
§ 2º. Para ampliação dos valores e metas da parceria, a
administração pública poderá realizar nova transferência
11
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de recursos à organização da sociedade civil, que não
poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
parceria, sendo imprescindível a aprovação de novo
plano de trabalho, a análise jurídica prévia da minuta do
termo aditivo e a publicação do extrato do termo aditivo
em meios oficiais de divulgação.
.....................................................................................
Art. 66. .......................................................................
.....................................................................................
Parágrafo único.........................................................
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a
execução da parceria, quando houver;
.....................................................................................
Art. 73. .......................................................................
.....................................................................................
§ 1º As sanções previstas nos incisos II e III do caput
deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de
Estado ou do Secretário Estadual ou Municipal, conforme
o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicação.
§ 2º As sanções previstas no § 1º serão aplicadas nos
casos de rejeição da prestação de contas em que
verificada fraude na celebração, execução ou prestação
de contas da parceria.
§ 3º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da
administração pública destinadas a aplicar as sanções
previstas no caput e, a contar da data da apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato
administrativo de cunho decisório que tenha por objeto a
apuração da infração.
....................................................................................
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Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 23........................................................................
.....................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação
de contas final pela entidade privada sem fins lucrativos a
administração pública, nos casos de termos de
colaboração, termos de fomento, termos de parceria,
contratos de gestão, convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres firmados, no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil.” (NR)
....................................................................................
Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada
em vigor desta Lei permanecerão regidas pela legislação
vigente ao tempo de sua celebração.
§ 1º O disposto no caput não se aplica às prorrogações de
parcerias firmadas após a entrada em vigor desta Lei,
exceto no caso de prorrogação para a conclusão da
execução do objeto da parceria e desde que esta não
ocasione acréscimo no valor total do repasse previsto no
instrumento inicial.
§ 2º Para qualquer parceria referida no caput
eventualmente firmada por prazo indeterminado ou cujo
termo final esteja previsto para após 1 (um) ano da
entrada em vigor desta lei, a administração pública
promoverá, em prazo não superior a 1 (um) ano, sob pena
de responsabilização:
I – a repactuação para adaptação de seus termos a esta
Lei, nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de
chamamento público; ou
II – a rescisão.
.....................................................................................

Art. 85-A A Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
13
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“Art. 3º ........................................................................
.....................................................................................
XIII – estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a
disponibilização e a implementação de tecnologias
voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de
transporte.
............................................................................
Art. 4°..........................................................................
.....................................................................................
§ 1º. É permitida a participação de servidores públicos na
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
desde que não haja conflito de interesse, nos termos da
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013:
I – na diretoria; ou
II – nos conselhos.
§ 2º Os servidores que participem da diretoria de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
poderão ser remunerados se licenciados e sem
remuneração do órgão de origem, atendido o disposto no
inciso VI deste artigo.
§ 3º A Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público não poderá ser contratada pelo mesmo órgão de
origem do servidor público de sua diretoria ou o que ele
esteja no momento vinculado.
.....................................................................................
Art. 7º.........................................................................
Parágrafo único. A Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público somente poderá obter nova qualificação
decorridos dois anos de sua perda.”(NR)
.....................................................................................
Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540
(quinhentos e quarenta) dias de sua publicação oficial,
para a União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
14
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Parágrafo único. Nos Municípios de até 20.000 (vinte
mil) habitantes, considerados de menor porte, a lei deverá
entrar em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017.”(NR)
Art. 2º A ementa da Lei nº 13.019, de 2014, passa a ter a seguinte
redação:
“Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público; define diretrizes para
a política de fomento e de colaboração com organizações
da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o
termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.” (NR)

Art. 3º Os arts. 54 e 55 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, deverá
ser implantada nos seguintes prazos:
I – até 31 de dezembro de 2018, para capitais de Estados
e Municípios integrantes da Região Metropolitana – RM
ou Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE de
capitais;
II – até 31 de dezembro de 2019, para Municípios com
população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no
Censo de 2010, bem como para Municípios cuja mancha
urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20
(vinte) quilômetros da fronteira com outros países
limítrofes;
III – até 31 de dezembro de 2020, para Municípios com
população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem
mil) habitantes no Censo de 2010;
IV – até 31 de dezembro de 2021, para Municípios com
população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no
Censo de 2010.
Parágrafo
único.
A
União
editará
normas
complementares para definição de critérios de priorização
de acesso aos recursos federais e implementação das

15

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
GABINETE DA SENADORA GLEISI HOFFMANN

ações vinculadas dentro
estabelecidos no caput

Quarta-feira 12

dos

prazos

263

máximos

Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor nos
seguintes prazos:
I – até 31 de dezembro de 2017, para Estados e para
Municípios com população igual ou superior a 50.000
(cinquenta mil) habitantes no Censo de 2010;
II – até 31 de dezembro de 2018, para Municípios com
população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no
Censo de 2010.”
Parágrafo único. Os Estados deverão apoiar os
Municípios nos estudos de regionalização, na formação
de consórcios públicos e no licenciamento ambiental dos
aterros sanitários.” (NR)
Art. 4º Ficam revogados o art. 4º, a alínea “i”, do inciso V do art. 35, o
art. 37, o inciso XVIII do art. 42, o §4º do art. 46, o art. 49 e o inciso I do art. 54, da
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda substitutiva à Medida Provisória nº 684, de 2015, resgata
a redação final aprovada pela Comissão Mista para a Medida Provisória nº 658, de
2014, que originalmente teve o mesmo propósito de alterar na Lei nº 13.019, de 31
de julho de 2014.
Naquela oportunidade, como relatora da MP 658/2014, e com o apoio
fundamental dos membros daquela Comissão Mista, conseguimos um amplo acordo
envolvendo o Governo Federal e a Sociedade Civil Organizada, que resultou no
Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2014.
Infelizmente, com o término da Legislatura e com a nova composição
parlamentar da Câmara dos Deputados, não houve tempo para uma articulação
política que informasse adequadamente aos Deputados Federais da nova
Legislatura sobre a relevância das inovações que foram promovidas naquela MP, o
que resultou na rejeição do PLV 19/2014.
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O não acolhimento do PLV 19/2014 trouxe como consequência a necessidade
da edição desta nova Medida Provisória nº 684, de 2015, ampliando novamente o
prazo de vigência da Lei nº 13.019/2014.
Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares deste Congresso
Nacional para a presente emenda, que, reafirmamos, conta com amplo apoio dos
segmentos diretamente envolvidos da sociedade civil organizada.

Sala da Comissão,

Senadora GLEISI HOFFMANN
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Marcon – PT/RS
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente MPV nº 684, de 2015, o seguinte artigo para revogar o art. 37 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
“Art. ... Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 2014.”
JUSTIFICAÇÃO
A obrigação prevista no artigo 37 de que a organização da sociedade civil
indique um dirigente que se responsabilize de forma solidária pela execução das atividades da
parceria afronta a isonomia daquelas, pois não há precedente deste tipo de exigência com
relação e nenhum outro tipo de organização que celebre contratos administrativos, ou
parcerias público-privadas com a administração pública.
Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da personalidade
jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da pessoa física de
forma automática é desproporcional e contrária à isonomia.
Por esse motivo, propomos a revogação do Artigo 37.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.
PARLAMENTAR

Deputado Marcon – PT/RS
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Marcon – PT/RS
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se art. 1o da MP nº 684, de 2015, a seguinte redação, para incluir a alteração
do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, e a inclusão do art. 78-A, com as seguintes redações:
alterações:

Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes

“Art. 73. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública
destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e, a contar da data da apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de cunho
decisório que tenha por objeto a apuração da infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da
data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.” (NR)
“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 23.............................................................................................................
..........................................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei à administração pública, nos casos
de termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, contratos de gestão,
convênios, acordos, ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos congêneres firmados,
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (NR)
“Art. 83. ....................................................................
...........................................................................................
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente firmada por prazo
indeterminado antes da entrada em vigor desta Lei, a administração pública
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promoverá, em prazo não superior a um ano, sob pena de responsabilização, a
repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540 (quinhentos e quarenta)
dias de sua publicação oficial.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às infrações às regras das
parcerias, com base em outros atos normativos, como Lei 8.112, Lei 12.529 e Lei 12.846.
Nesse sentido, o prazo de prescrição é de 5 anos.
PARLAMENTAR

Deputado Marcon – PT/RS
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Autor

Nº do Prontuário

Deputado Marcon – PT/RS
1. ___ Supressiva
Página

2.__ _ Substitutiva
Artigo
1º

3. _X_Modificativa 4. ___Aditiva
Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artigo à MP nº 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art....O artigo 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. .......................................................................
§ 1º : Consideram-se também organizações da sociedade civil as
cooperativas:
I - que aplicam, após eventual distribuição de sobras, os
resultados líquidos, apurados no exercício financeiro em suas
finalidades sociais.
II - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro de
1999;
III - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável ou reutilizável, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
IV - voltadas diretamente às atividades de extrativismo, manejo
florestal de baixo impacto, pesca e atividades agropecuárias
realizadas por povos e comunidades tradicionais, beneficiários
da reforma agrária agricultores familiares e, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
V – integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado
o interesse público, na forma do regulamento.
VI – voltadas diretamente para atividades de fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais, e de capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural.
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§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras, prevista
no inciso I do caput deste artigo, às cooperativas de que trata o §
1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
§ 3º As sobras de que trata inciso I do caput deste artigo não se
confundem com os eventuais saldos remanescentes das
parcerias.
§ 4º - Equiparam-se às organizações definidas no inciso I deste
artigo as empresas de autogestão da economia solidária
regularmente cadastradas no Cadastro Nacional de
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, na forma
do regulamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O conceito de organização da sociedade civil não deve excluir os tipos
societários mais comuns nessa área, quais sejam, as associações, fundações, organizações
religiosas e cooperativas. No caso dessas últimas, há as que são voltadas para objetos de
interesse público e inclusão produtiva, cuja importância já vem sendo reconhecida nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias da União dos últimos anos. Assim sendo, sugere-se retirar a vedação
da distribuição de sobras previstas na atual redação trazida pela Lei 13.019/14, para autorizar
que as cooperativas sociais, de reciclagem de resíduos sólidos, de extrativismo e integradas
por pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, possam também
celebrar parcerias com o Estado Brasileiro, nos termos do novo marco regulatório das
organizações da sociedade civil.
Sala da Comissão, em 06 de julho de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Marcon – PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à MP 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art. ..... As prestações de contas de convênios, termos de parceria, contratos
de repasse e outros instrumentos congêneres que tiverem sido apresentadas
pelas organizações da sociedade civil até 31 de dezembro de 2010 e não
tiverem sido analisadas até a entrada em vigor desta lei serão arquivadas
definitivamente, e dado a quitação às organizações da sociedade civil.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu artigo 5º assegura a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Ademais, é evidente que, se em mais de 05 (cinco) anos a
Administração não analisou determinado processo, decaiu do seu direito.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Marcon – PT/RS
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Proposição

Medida Provisória nº 684, de 2015
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substitutiva
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global
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, artigo ao Projeto de Conversão da Medida
Provisória 684, de 21 de julho de 2015, com a seguinte redação:
Art. ...... Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014.
JUSTIFICATIVA
É fato que a Lei 13.019/19 possui o claro e nobre objetivo da
universalização, transparência e facilitação das parcerias no âmbito do Poder
Público. Entretanto seu artigo 37 contraria sua finalidade precípua e, se não
revogado, acarretará prejuízos em ações, programas e projetos conjuntos da
administração pública e sociedade civil.
Ao estabelecer a figura da solidariedade passiva obrigatória, exigindo que
ao menos um dos dirigentes responda solidariamente pela obrigação integral
constante da parceria firmada com o Poder Público, independentemente do devido
processo judicial, o artigo 37 do mencionado diploma legal viola princípios e normas
civilistas, em total desarmonia com os princípios do nosso ordenamento jurídico.
Nesse contexto, levando-se em conta que a pessoa jurídica e a pessoa
física são entidades distintas, a desconsideração da personalidade jurídica é ato
excepcional somente admitido pelo art. 50 do Código Civil em duas hipóteses:
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, as quais devem ser apuradas dentro
de processo judicial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
A responsabilização automática do dirigente, que responderá com seus
bens pessoais, independentemente de culpa e dolo, inviabilizará as parcerias,
constutuindo-se em verdadeiro desestímulo à atividade voluntária.
Por estes motivos sugerimos a revogação do Art. 37.
PARLAMENTAR

Deputado WALTER IHOSHI
PSD/SP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, artigos ao Projeto de Conversão da Medida
Provisória 684, de 21 de julho de 2015, com a seguinte redação:
Art. ...... Suprima-se o inciso II do art. 30 da Lei 13.019, de 31 de julho
de 2014.

Art. ..... Acrescente-se o art. 30-A a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014,
com a seguinte redação:

“Art. 30-A
A administração pública fica dispensada de realizar o
chamamento público para firmar parceria com organizações da
sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza continuada nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, que prestem
atendimento direto ao público.” (NR)

JUSTIFICATIVA

Em que pesem os avanços alcançados pela Lei 13019/2014,
imperioso é assegurar a não interrupção na prestação de serviços essenciais
à população no âmbito da saúde, educação e assistência social.

Nesse contexto, mediante a inegável natureza pública dos serviços
ofertados pelas organizações da sociedade civil nas áreas essências
supramencionadas, estes não podem sofrer descontinuidade. Logo, o
incremento da oferta mediante repasse de recursos é medida que se impõe,
eis que são prerrogativas/direitos constitucionalmente reconhecidos aos
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cidadãos, em caráter público de prestação, sendo facultado ao gestor, na
Administração Pública, a celebração de parcerias com entidades civis para a
execução dos mesmos.
Pelo exposto, face a inegável relevância social das organizações da
sociedade civil na conformação das redes de proteção social, a exemplo dos
hospitais filantrópicos e outras entidades assistenciais à crianças, idosos e
deficientes, solicito a aprovação da presente emenda.

PARLAMENTAR

Deputado WALTER IHOSHI
PSD/SP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, artigo ao Projeto de Conversão da Medida Provisória
684, de 21 de julho de 2015, com a seguinte redação:
Art. ...... O art. 1º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 passa vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo
transferências de recursos financeiros, estabelecidas pela União, Estados,
Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e
suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define
diretrizes para a política de fomento e de colaboração com as organizações da
sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o termo de fomento.”
JUSTIFICATIVA
Na leitura da lei 13.019/14 observa-se que, com exceção do artigo primeiro,
esta legislação trata essencialmente das parcerias voluntárias, envolvendo
transferências de recursos financeiros. Os artigos 16 e 17 conceituam os termos de
colaboração e de fomento, únicos instrumentos na formalização das parcerias.
Permanecendo a redação original, obrigando a incidência desta lei sobre
parcerias sem transferência de recursos financeiros entre a administração pública e
as organizações da sociedade civil, criar-se-á insegurança jurídica para outros
termos de colaboração ou protocolos de intenção.
Não há outras disposições nesta lei que normatizem a parceira “sem
transferência de recursos financeiros” e se for interpretado que se aplica por
analogia os demais institutos criados, haverá excessiva burocratização e
complexidades que inviabilizarão as parcerias sem recursos públicos.
Por estes motivos sugerimos a exclusão da expressão “ou não” do art. 1º da
Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.

PARLAMENTAR

Deputado WALTER IHOSHI
PSD/SP
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Inclua-se, onde couber, artigo ao Projeto de Conversão da Medida
Provisória 684, de 21 de julho de 2015, com a seguinte redação:
Art. ...... Fica revogada a alínea i do inciso V do artigo 35 da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014”.

JUSTIFICATIVA

A exigência inserida na alínea “i”, do inciso V do artigo 35 da Lei
13.019, de 2014, que torna imprescindível a aprovação do regulamento de
compras e contratações pela administração pública, além de burocratizar
excessivamente os procedimentos, figura como interferência estatal nas
associações, descumprindo cláusulas pétreas da Constituição Federal,
consubstanciadas nos incisos XVII e XVIII do art. 5º da nossa Carta Magna.

Na prática, esta disposição também criará insegurança às
associações sem fins lucrativos ao assinarem parcerias com diferentes
órgãos da Administração, correndo-se o risco destes últimos aprovarem
regulamentos contraditórios.

Vale ressaltar que a lei 13.019, de 2014 já estabelece em seu artigo
5º que “ O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a
gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da
sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos,
devendo obedecer aos princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da
eficiência e da eficácia, além dos demais princípios constitucionais
aplicáveis...”
Resta claro que os princípios que embasam a relação de parceria já
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estão estabelecidos, quais sejam: princípios da legalidade, da legitimidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da
eficiência e da eficácia.
Para o fortalecimento da sociedade civil, como dispõe o art. 5º
caput da lei 13.019, de 2014, é fundamental o respeito aos comandos
constitucionais da liberdade de associação e da não interferência estatal.
Isso posto, sugerimos a revogação da alínea “i”, inciso V do artigo
35 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014.
PARLAMENTAR

Deputado WALTER IHOSHI
PSD/SP
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 684, de 2015.
Autor

Nº do prontuário

Deputado Walter Ihoshi
1 Supressiva

Página

2.

substitutiva

Artigo

3. modificativa

Parágrafo

4.

X aditiva
Inciso

5. Substitutivo
global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, artigo ao Projeto de Conversão da Medida
Provisória 684, de 21 de julho de 2015, com a seguinte redação:
Art. ..... Fica revogado o inciso XVIII do artigo 42 da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014.
JUSTIFICATIVA
Ao obrigar a inserção de cláusula no contrato com fornecedores de
bens e serviços, permitindo o livre acesso dos servidores ou empregados dos
órgãos para fiscalização aos documentos e registros contábeis da empresa
contratada éA regra constante do inciso XVIII do art. 42, desnecessária para
os objetivos da parceria. E mais é inconstitucional.
Obrigar a inserção de cláusula em contrato com fornecedores
manifesta-se como flagrante interferência estatal na Organização sem fins
lucrativos, descumprindo-se cláusulas pétreas da Constituição Federal,
consubstanciadas nos incisos XVII e XVIII do art. 5º da Carta Magna.
A inclusão da cláusula mencionada afastará os fornecedores das
organizações sem fins lucrativos.
Nesse contexto, convém destacar que o inciso XIV do art. 2º da Lei
13.019/14 já fixa regras para prestação de contas, procedimento onde se
analisa e avalia a execução da parceria quanto aos aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, pelo qual seja possível
verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos
resultados previstos.
Por estes motivos sugerimos a revogação do inciso XVIII do art. 42.

PARLAMENTAR

Deputado WALTER IHOSHI
PSD/SP
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Data

Medida Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015.
Autor

1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

Nº do Prontuário

3. ___Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na Media Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, os seguintes dispositivos:

“A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 39..........................................................................................................................................
"§ 4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede celebração de parcerias com
associações de representação federativa que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades mencionadas no referido inciso III."

JUSTIFICATIVA
A presente emenda objetiva alterar o marco legal instituído pela Lei 13.019/2015 no que
tange à celebração de parcerias de entidades com o Poder Público.
Na Lei nº 13.019/2014 a vedação expressa para dirigentes que sejam agentes políticos de
poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, não pode vir a abranger as entidades de
representação federativas, para que possam realizar parcerias com o Poder Público.
Essas entidades, como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios
e a Confederação Nacional dos Municípios, bem como os fóruns e associações de secretários e
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dirigentes estaduais ou municipais formalmente constituídos são exemplos de entidades de
representação federativa que contribuem com o desenvolvimento do País por meio de parcerias
com o Poder Público.
Consoante este entendimento, o impedimento trazido pela Lei nº 13.019/2014, tal como
consta, trará graves prejuízos à Federação brasileira e, conseqüentemente, à valiosa contribuição
que essas entidades têm dado ao desenvolvimento econômico e social do país.

PARLAMENTAR

Deputado Helder Salomão
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Data

Medida Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015.
Autor

1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

Nº do Prontuário

3. ___Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na Media Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, onde couber,
os seguintes dispositivos:

“A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 40.......................................................................................................................
§1º. É vedado também ser objeto de parceria:
I - a contratação de serviços de consultoria, com ou sem produto determinado;
II - o apoio administrativo, com ou sem disponibilização de pessoal, fornecimento de
materiais consumíveis ou outros bens.
§2º. As vedações de que tratam o inciso II do caput e o §1º não se aplicam às
parcerias com associações de representação federativa.”

JUSTIFICATIVA
O protagonismo acentuado das associações de representação federativa, no
suporte aos entes federados não pode ser desconsiderado. Isso poderia causar
retrocessos ao eficiente andamento de parcerias cujo objeto seja a prestação de
atividades de fortalecimento institucional e, por conseguinte, de reforço das
estruturas administrativas, em especial para assistência técnica aos Municípios.
Exceções como as que esta emenda propõe vêm sendo objeto das Leis de
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Diretrizes Orçamentárias dos últimos anos, justificando, assim, a necessidade de
alteração deste dispositivo da Lei nº 13.019/2014, além de a nova redação proposta
ao art. 40 manter coerência com as modificações sugeridas também para o artigo 39
da referida lei.

PARLAMENTAR

Deputado Helder Salomão
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Medida Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015.
Autor

1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

Nº do Prontuário

3. ___Modificativa
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Inciso

5. __Substitutivo Global
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na Media Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, onde couber,
os seguintes dispositivos:

“A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 40.......................................................................................................................
§1º. É vedado também ser objeto de parceria:
I - a contratação de serviços de consultoria, com ou sem produto determinado;
II - o apoio administrativo, com ou sem disponibilização de pessoal, fornecimento de
materiais consumíveis ou outros bens.
§2º. As vedações de que tratam o inciso II do caput e o §1º não se aplicam às
parcerias com associações de representação federativa.”

JUSTIFICATIVA
O protagonismo acentuado das associações de representação federativa, no
suporte aos entes federados não pode ser desconsiderado. Isso poderia causar
retrocessos ao eficiente andamento de parcerias cujo objeto seja a prestação de
atividades de fortalecimento institucional e, por conseguinte, de reforço das
estruturas administrativas, em especial para assistência técnica aos Municípios.
Exceções como as que esta emenda propõe vêm sendo objeto das Leis de
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Diretrizes Orçamentárias dos últimos anos, justificando, assim, a necessidade de
alteração deste dispositivo da Lei nº 13.019/2014, além de a nova redação proposta
ao art. 40 manter coerência com as modificações sugeridas também para o artigo 39
da referida lei.

PARLAMENTAR

Deputado Helder Salomão

Deputado Eduardo Cury
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Medida Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015.
Autor

1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

Nº do Prontuário

3. ___Modificativa
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Parágrafo

5. __Substitutivo Global
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na Media Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, os seguintes dispositivos:

“A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 39..........................................................................................................................................
"§ 4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede celebração de parcerias com
associações de representação federativa que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades mencionadas no referido inciso III."

JUSTIFICATIVA
A presente emenda objetiva alterar o marco legal instituído pela Lei 13.019/2015 no que
tange à celebração de parcerias de entidades com o Poder Público.
Na Lei nº 13.019/2014 a vedação expressa para dirigentes que sejam agentes políticos de
poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, não pode vir a abranger as entidades de
representação federativas, para que possam realizar parcerias com o Poder Público.
Essas entidades, como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios
e a Confederação Nacional dos Municípios, bem como os fóruns e associações de secretários e

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

dirigentes estaduais ou municipais formalmente constituídos são exemplos de entidades de
representação federativa que contribuem com o desenvolvimento do País por meio de parcerias
com o Poder Público.
Consoante este entendimento, o impedimento trazido pela Lei nº 13.019/2014, tal como
consta, trará graves prejuízos à Federação brasileira e, conseqüentemente, à valiosa contribuição
que essas entidades têm dado ao desenvolvimento econômico e social do país.

PARLAMENTAR

Deputado Helder Salomão

Deputado Eduardo Cury
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Autor
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Supressiva

Página

2.  Substitutiva

3.  Modificativa

4. X ADITIVA

Artigo
Parágrafo
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5.  Substitutivo
global

Inciso

Alínea

Acrescente-se à MPV nº684, de 21 de julho de 2015, onde couberem, os seguintes artigos:
Art. _____ A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ...................................................................................................................
...........................................................................................................
II - aos instrumentos celebrados entre a administração pública e pessoas jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos regidos por legislação específica; e
III - aos pagamentos realizados a título de anuidades ou de participação em organização da
sociedade civil de interesse público nacional ou internacional.” (NR)
“Art. 30.............................................................................................................
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades
de relevante interesse público;
II - nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública, para firmar
parceria com organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza continuada
nas áreas de assistência social, saúde ou educação e que prestem atendimento direto ao público;
...............................................................
V - quando o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse
constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional firmado pela
República Federativa do Brasil, no qual sejam indicadas instituições específicas, nacionais e
internacionais, para o custeio e para a utilização dos recursos.” (NR)
VI - quando se tratar de transferência de recurso para organização da sociedade civil que
esteja autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária ou à ação
orçamentária oriunda de emenda parlamentar. (NR)
VII - A administração pública fica dispensada de realizar o chamamento público para
firmar parceria com organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza
continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, que prestem atendimento direto ao
público.” (NR)
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“Art. 34

............................................................................................................
VIII - regulamento de compras e contratações em que se estabeleça, no mínimo, a
observância dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da
impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e
do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade.
“Art. 42 ..........................................................................
............................................................................
Parágrafo único. Constará como anexo do instrumento de parceria o plano de trabalho,
que dele é parte integrante e indissociável.” (NR)
“Art. 43 As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas
com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os princípios da
legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca
permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e contratações
estabelecido pela organização” (NR)
“Art. 45. .................................................................................................
.................................................................................
IX - .........................................................................
.................................................................................
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas
estruturas físicas sem correlação direta e exclusiva com a consecução do objeto da parceria.
“Art. 73.
...........................................................................................................
§ 1º o A sanção estabelecida no inciso III do caput deste artigo é de competência exclusiva
do Ministro de Estado ou do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
§ 2º o Prescrevem em cinco anos as ações punitivas da administração pública destinadas a
aplicar as sanções previstas no caput, a contar da data da ciência da infração ou, na sua ausência, da
data da apresentação da prestação de contas final. (NR)
Art._____Ficam revogados a alínea “i”, do inciso V do art. 35, e o art. 37, da Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014.
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JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda a MP 684/15 propõe readequar a Lei nº 13.019, de 2014 que
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, propondo a inclusão de novos dispositivos e
alterando outros, de forma a transformar este instrumento jurídico em um diploma cujas
disposições possam atender de forma eficaz, em mútua cooperação, as necessidades das
organizações da sociedade civil.
A elaboração das emendas teve a importante participação da área jurídica da
Confederação Nacional de Municípios e da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República.

PARLAMENTAR

DEPUTADO HILDO ROCHA
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art. 3°........................................................................................
..............................................................................................................................
IV – às transferências de recursos destinadas à execução de
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e de
atividades de natureza continuada de serviços integrantes do Sistema Único de
Assistência Social –SUAS e da Educação, que prestem atendimento direto ao
público e sejam previamente credenciadas pelo órgão gestor da política. (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A aprovação da lei n° 13.019/2014 foi recebida com grande
entusiasmo, visto que, desde há muito tempo, a sociedade civil clamava por
uma normatização que estabelecesse critérios para o financiamento de ações e
projetos desenvolvimentos pelas organizações sem fins lucrativos, os quais
permitissem que a participação da sociedade se desse de forma abrangente,
transparente e isonômica. Um dos grandes avanços da nova lei é, justamente,
permitir que as organizações possam pleitear recursos para projetos de
iniciativa própria, não se limitando a atuação a ações complementares ao
estado. Desse modo, a lei nº 13.019 contribui para assegurar a relevância das
organizações da sociedade civil para o processo democrático, contribui para o
fortalecimento do tecido associativo e valoriza a existência de organizações
autônomas, não subordinadas na sua atuação aos limites da exigência de
complementariedade em relação a políticas governamentais. Por isto,
louvamos a publicação da lei, que garante a possibilidade de atender a
segmentos da sociedade civil que não se propõem, apenas, a prestar serviços
executando as políticas públicas, mas que atuam de forma igualmente
importante na construção de novos direitos.
Contudo, é necessário aprimorar o texto, para que a aplicação
da Lei n° 13.019, de 2014, não se torne um óbice aos avanços democráticos
que observamos nos dias de hoje, no sentido de assegurar a continuidade e a
prestação de serviços importantes e essenciais para a população, como os são
aqueles das áreas de saúde, assistência social e educação.
Dada a natureza pública dos serviços ofertados pelas
organizações que se dedicam a essas áreas de atuação, e a natureza
continuada dos mesmos, que não podem sofrer descontinuidade, qualquer
iniciativa para incrementar a melhoria da oferta, via repasse de recursos,
merece e deve ser estimulada. Há que se destacar que, de acordo com a
Constituição Federal, esses serviços públicos são direito do cidadão e dever do
Estado, não tendo o gestor público discricionariedade para prestar ou não o
atendimento, e sendo-lhe facultado firmar parcerias com entidades sem fins
lucrativos para a sua execução. Diante da relevância dessas instituições na
composição das redes de proteção social, como, p.ex., os hospitais
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filantrópicos, as entidades de atendimento a crianças e adolescentes, idosos e
pessoas com deficiência, entendemos ser fundamental esta alteração.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Fica revogado o art. 62.

JUSTIFICATIVA
A redação do artigo 62 autoriza a Administração Pública, em
condições genéricas e a seu juízo, a intervir em uma OSC quando houver “má
execução” ou “inexecução” de parcerias. A previsão afronta o princípio da não
interferência estatal no funcionamento, prevista no Inciso XIX do artigo 5º da
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Constituição Federal, que estabelece: “as associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em julgado”.
A garantia da continuidade de serviços essenciais à população
já está prevista no Art. 42, nos termos do inciso XII, que indica “a prerrogativa
do órgão ou da entidade transferidora dos recursos financeiros de assumir ou
de transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de
paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade”.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

EDUARDO BARBOSA
Deputado Federal
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Fica revogado o inciso XVIII do art. 42.

JUSTIFICATIVA
A Imposição de que uma empresa permita o “livre acesso aos
seus documentos e registros contábeis”, sem previsão de procedimento ou
alcance desse acesso pelos servidores, como requisito de elegibilidade para
prestação de serviço a uma OSC no escopo de parceria com ente público é
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flagrantemente inconstitucional. A previsão revela interferência estatal no
funcionamento da organização e nas relações privadas que as OSCs
estabelecem com terceiros.
A redação, ao não especificar a vinculação dos documentos ao
objeto da parceria, permite, ao menos em tese, amplo acesso à Administração
a todos os negócios da empresa que forneça a uma OSC. Obrigar que a OSC
exija de todo e qualquer fornecedor de bens e serviços, de forma
desproporcional e descontextualizada, a entrega de informações contábeis à
fiscalização dificulta o processo de contratação dessas entidades e impõe um
ônus negocial desnecessário e pouco efetivo às relações contratuais privadas
entre OSC e seus fornecedores, que pode implicar na inviabilização de que
essas OSCs alcancem processos eficientes de contratação de fornecedores,
impactando de forma negativa a própria execução dos projetos de interesse
público. Afronta os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da isonomia.
Não há na legislação previsão análoga a esta. Frise-se que
existem mecanismos na legislação que obrigam a entrega de documentos
contábeis à fiscalização em caso de indícios de irregularidades.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

EDUARDO BARBOSA
Deputado Federal
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Fica revogada a alínea “d” do inciso IX do art. 45.

JUSTIFICATIVA
A formulação original esta alínea, em que fica vedado realizar
despesas com “obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a
instalação de novas estruturas físicas” entra em conflito com o disposto no
inciso IV do Art. 46 da mesma lei, conforme abaixo:
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Art. 46. Poderão ser pagas com recursos vinculados à
parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:
(...)
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico,
desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
Além disso, vedação de despesas com obras limita
indevidamente o escopo da lei, que abrange tanto a Colaboração como o
Fomento. Especialmente no campo do Fomento, não há motivos para impedir
que tal tipo de despesa se realize com recursos públicos na medida em que se
reconheça o interesse social das organizações e das instalações onde realizam
seus trabalhos. Este tipo de despesa está previsto na legislação do Fundo dos
Direitos da Criança e da Adolescência, criados pelo art. 260 da Lei 8.069/90.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

EDUARDO BARBOSA
Deputado Federal
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 27.....................................................................................
§ 5º. No caso de projetos que sejam financiados com recursos
dos fundos de criança e adolescente, do idoso, do meio ambiente, defesa de
direitos difusos, entre outros, a seleção deverá ser feita pelo próprio conselho
gestor, conforme determina a legislação específica.
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JUSTIFICATIVA
A execução de projetos com recursos de fundos públicos como
o fundo da criança e do adolescente, do idoso, do meio ambiente, de defesa
dos direitos difusos, dentre outros já é uma realidade bastante consolidada. Por
isto, é necessário reconhecer as especificidades das parcerias viabilizadas por
meio deles, cujas regras não foram modificadas pela Lei n° 13.019.
Tais parcerias ilustram bastante a relação de fomento, em que
o projeto é uma iniciativa da organização da sociedade civil, que obedece a
edital de chamamento que define as linhas prioritárias de vulnerabilidade social
do Município, Estado ou União. Há que se destacar que os princípios definidos
na Lei n° 13.019 são observados nos procedimentos de escolha dos projetos.
Por entender que as especificidades dos modelos já existentes
nesses casos deverão ser mantidas, é que apresentamos a presente emenda.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

EDUARDO BARBOSA
Deputado Federal
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 34 ............................................................................
.........................................................................................
VIII - regulamento de compras e contratações em que se
estabeleça, no mínimo, a observância dos princípios da legalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade.
.................................................................................” (NR)
“Art. 35. ......................................................................
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.....................................................................................
V - ..............................................................................
....................................................................................
i) – revogado.
“Art. 42 ...........................................................................
........................................................................................
Parágrafo único. .............................................................
.......................................................................................
“II – o regulamento de compras e contratações adotado pela
organização da sociedade civil”. (NR)
“Art. 43 As contratações de bens e serviços pelas
organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela
administração pública, deverão observar os princípios da legalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o
regulamento de compras e contratações estabelecido pela organização” (NR)

JUSTIFICATIVA
A necessidade de aprovação pela Administração do regulamento de
seleção dos fornecedores no escopo dos Projetos fere a autonomia das
entidades e as sujeita a uma relação hierárquica com o ente público. Inclusive,
vincula o ente público em termos de responsabilidade sobre o procedimento.
Os princípios que se querem preservar já estão agasalhados no
artigo 2º, XIV e normas do plano de trabalho e da prestação de contas, bem
como no teor do artigo 43. Aqui existe clara abertura para interferência estatal
na liberdade de auto-organização das organizações da sociedade civil, o que
pode gerar problemas das mais diversas ordens. Imagine-se uma mesma
organização que tenha celebradas parcerias com diferentes entes públicos,
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submetidos a suas realidades próprias, e entendimentos das suas Consultorias
Jurídicas. É grande a chance de os entes públicos diferentes estabelecerem
requisitos diversos e até mesmo contraditórios para estes instrumentos, de
difícil implementação dentro de uma mesma organização, gerando uma
fragmentação indesejável às instituições.
Note-se que o STF já determinou entendimento de que as
organizações da sociedade civil não têm porque seguir preceitos da Lei nº
8.666, de 1993 (STF, julgamento da ADIN 1.864/2007 – Voto de Min. Joaquim
Barbosa). Existe uma forte tendência de que a insegurança jurídica,
entendimentos divergentes e analogias indevidas, que hoje caracterizam as
relações de convênios, e atingem as organizações da sociedade civil e o
Estado, seja transferida aos Regulamentos de Compras e Contratações,
atingindo exclusivamente as organizações da sociedade civil.
Pontue-se que as entidades do “Sistema S”, que possuem seus
regulamentos próprios de compras e contratações, não foram excetuadas do
dever

de

submetê-los

à

aprovação

pelos

seus

órgãos

independentemente de aprovação pela Administração Pública.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

EDUARDO BARBOSA
Deputado Federal

próprios,
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 31 de julho
de 2014.
JUSTIFICATIVA
A revogação do art. 37, que prevê a obrigação de que a
organização da sociedade civil indique um dirigente que se responsabilize de
forma solidária pela execução das atividades da parceria, justifica-se, pois tal
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dispositivo afronta a isonomia das organizações da sociedade civil, não
havendo precedente deste tipo de exigência com relação a nenhum outro tipo
de organização que celebre contratos administrativos, ou parcerias públicoprivadas com a administração pública. Há mecanismos na lei que asseguram a
desconsideração da personalidade jurídica, mediante devido processo legal. A
responsabilização solidária da pessoa física de forma automática é
desproporcional e contrária à isonomia.
Ademais, tal exigência tem grande potencial para inibir o trabalho
voluntário e a participação cidadã.
Por esse motivo, sugerimos a supressão do Artigo 37.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

EDUARDO BARBOSA
Deputado Federal
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 15. ......................................................................................
..................................................................................................
§ 3º As políticas e ações voltadas ao fortalecimento das
relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho a que se refere
o caput deste artigo, voltadas para as áreas de saúde, assistência social e
educação deverão ser aprovadas pelos respectivos conselhos setoriais de
políticas públicas.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
As políticas de saúde, assistência social e educação são
regidas por leis próprias que estabelecem o exercício do controle social das
mesmas, a ser realizado pelos conselhos setoriais, cuja capilaridade já é uma
realidade em todo território nacional.
Temos conhecimento de que as deliberações dos inúmeros
conselhos existentes são, muitas vezes, contraditórias entre si. Portanto, diante
do atual estágio de consolidação das políticas de saúde, assistência social e
educação, cuja execução vem sendo realizada de forma descentralizada e
articulada entre governos e organizações da sociedade civil, sempre em
obediência às determinações legais, entendemos não ser recomendável
dispersar as instâncias de deliberação sobre as políticas e voltadas para essas
três importantes áreas.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015

Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar
acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 71.......................................................................................
§5º Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de
prestação de contas de parcerias de que trata esta lei, firmadas
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, contados da data de apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente. (NR)
Art. 79-A. Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de
prestação de contas de parcerias e de convênios, termos de
parceria, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres
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firmados no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, contados da data de
apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias
fundamentais, prevê no artigo 5º LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Apesar dessa previsão, é fato notório que o atraso excessivo
de apreciação de prestações de contas de parcerias firmadas entre
organizações da sociedade civil e o Estado alcança décadas, e causa enorme
insegurança jurídica. No âmbito da União, representa, ainda, notório
descumprimento do dever de decidir previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784,
de 19991.
O princípio da pacificação orienta as relações jurídicas em
todos os campos do Direito, sempre no intuito de alcançar a paz social. Esse
princípio se expressa através da proteção à validade do ‘ato jurídico perfeito’,
do ‘direito adquirido’ e da ‘coisa julgada’ e, também através da decadência,
prescrição e preclusão, que impõem aos interessados o dever de agir, sob
pena de consolidação de uma situação existente.
O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal determina
a fixação de um prazo prescricional para situações tratadas pela Lei 13.019:
“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”
A proposta de emenda ora apresentada visa suprir essa lacuna
da Lei 13.019, de 31.07.2014. Em diversas situações, o ordenamento brasileiro
prevê prescrições de infrações nas relações com o Poder Público, com
potencial de prejuízo ao erário:

CAPÍTULO XI: DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e
sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

1
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A prescrição de cinco anos para aplicação de sanções se a prestação de
contas dos recursos públicos do Fundo Partidário não for apreciada em cinco
anos, prevista no artigo 37 da Lei 9.096, de 1995:
§ 3º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas de
partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período
de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser
repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser
aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua
apresentação.
A prescrição de cinco anos para infrações à legislação tributária, prevista no
artigo 173, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 8.429, de 1992, que dispõe
sobre as sanções por prática de atos de improbidade administrativa (art. 23):
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos
de exercício de cargo efetivo ou emprego.
A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 12.846, de 2013, que dispõe
sobre responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública (art. 25):
Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei,
contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
A prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal no exercício de poder de polícia, conforme Lei
9873, de 1999 (art. 1º):
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
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ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
A decadência, após decorridos cinco anos, para que a Administração Pública
Federal anule ato administrativo que beneficiou particular, conforme Lei 9784,
de 1999 (art. 54):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O prazo de cinco anos é também previsto em lei para situações onde o
particular tem alguma pretensão contra o Erário (Decreto 20.910, de 1932):
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
O principio da impessoalidade impede que a Administração
Pública outorgue a uma pessoa tratamento diferenciado do que é dado às
demais, de forma que a ausência de regras sobre prescrição pode representar
um tratamento prejudicial às organizações da sociedade civil que, nas
parcerias, cumprem um papel importantíssimo no desenvolvimento,
implantação e execução de políticas públicas.
Por isso, e também para mitigar a insegurança jurídica
associada a atrasos na apreciação de prestações de contas presentes e
futuras, propõe-se fixar, por equidade com outras situações semelhantes, a
prescrição de cinco anos para as infrações às regras de prestação de contas
de parcerias com organizações da sociedade civil, contados da data de
apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.
Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015

Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art. 39......................................................................................
III – tenha como dirigente agente de Poder e do Ministério
Público, detentor de cargo em comissão ou função de confiança do mesmo
órgão ou entidade da administração pública com a qual se celebra o Termo de
Colaboração ou Termo de Fomento, ou respectivo cônjuge ou companheiro,
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bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau; ressalvados os casos em que a nomeação decorra de previsão legal.”
(NR)
§ 4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede
celebração de parcerias com entidades e associações que, pela sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades mencionadas no referido inciso,
consoante disposto em regulamento, em especial:
I - o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde - CONASEMS, os
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS, o Conselho
Nacional de Secretários de Educação - CONSED, a União Nacional dos
Dirigentes de Educação - UNDIME, o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, o Fórum Nacional de
Secretarias de Assistência Social – FONSEAS, a Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE, a Associação Brasileira de
Municípios – ABM, a Confederação Nacional dos Municípios – CNM e a Frente
Nacional de Prefeitos – FNP; e
II – outras entidades de representação e associações de entes
federativos, limitadas a aplicação dos recursos da parceria a atividades de
capacitação e assistência técnica.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
É mais do que desejável que as entidades que celebrem
parcerias não tenham entre seus dirigentes pessoas que, por possuírem
estreito vínculo com a administração pública, possam influenciar a
manifestação de vontade administrativa de maneira prejudicial ao interesse
público. Entretanto, a exigência de que as organizações da sociedade civil não
tenham entre seus dirigentes parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau, de agentes políticos de qualquer Poder ou do Ministério
Público de qualquer esfera governamental carece de razoabilidade e extrapola
a sua finalidade. O ideal seria que a vedação para a celebração de parceria se
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limitasse àqueles órgãos dentro da esfera de influência objetiva do familiar do
dirigente.
O princípio da moralidade demanda que o cuidado com o bem
público vá além do mero atendimento formal aos preceitos legais, devem ser os
meios empregados sempre em consonância com a “boa-fé objetiva”. Nesse
sentido fica evidente que a abrangência da redação é demasiada. Ademais,
diante da interpretação dada ao conceito de agente político pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 228.977/SP, que abrange não
apenas cargos eletivos, mas a direção de autarquias e outros entes da
Administração Direta e Indireta, bem como membros da magistratura (Juízes) e
do Ministério Público (Promotores de Justiça), a vedação a todas as esferas de
governo alcança tamanha extensão que fica impedido de celebrar uma parceria
com a União uma OSC cujo dirigente tenha laços de parentesco em segundo.
grau com administrador de uma autarquia municipal, ou de um juiz estadual.
Isso pode implicar na impossibilidade de seu cumprimento e até mesmo a
participação cidadã.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art. 30........................................................................................
..............................................................................................................................
V - no caso de atividades de natureza continuada de serviços
integrantes do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência
Social e da educação, que prestem atendimento direto ao público e sejam
credenciadas previamente pelo órgão gestor da política;
VI - quando se tratar de transferência de recurso a título de
contribuição corrente para organização da sociedade civil que esteja autorizada
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em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária ou ação
orçamentária oriunda de emenda parlamentar ou, ainda, que esteja
nominalmente identificada na Lei Orçamentária Anual.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A aprovação da lei n° 13.019/2014 foi recebida com grande
entusiasmo, visto que, desde há muito tempo, a sociedade civil clamava por
uma normatização que estabelecesse critérios para o financiamento de ações e
projetos desenvolvimentos pelas organizações sem fins lucrativos, os quais
permitissem que a participação da sociedade se desse de forma abrangente,
transparente e isonômica. Um dos grandes avanços da nova lei é, justamente,
permitir que as organizações possam pleitear recursos para projetos de
iniciativa própria, não se limitando a atuação a ações complementares ao
estado. Desse modo, a lei nº 13.019 contribui para assegurar a relevância das
organizações da sociedade civil para o processo democrático, contribui para o
fortalecimento do tecido associativo e valoriza a existência de organizações
autônomas, não subordinadas na sua atuação aos limites da exigência de
complementariedade em relação a políticas governamentais. Por isto,
louvamos a publicação da lei, que garante a possibilidade de atender a
segmentos da sociedade civil que não se propõem, apenas, a prestar serviços
executando as políticas públicas, mas que atuam de forma igualmente
importante na construção de novos direitos.
Contudo, é necessário aprimorar o texto, para que a aplicação
da Lei n° 13.019, de 2014, não se torne um óbice aos avanços democráticos
que observamos nos dias de hoje, no sentido de assegurar a não interrupção e
a prestação de serviços importantes e essenciais para a população, como os
são aqueles das áreas de saúde, assistência social e educação. Dada a
natureza pública dos serviços ofertados pelas organizações que se dedicam a
essas áreas de atuação, e a natureza continuada dos mesmos, que não podem
sofrer descontinuidade, qualquer iniciativa para incrementar a melhoria da
oferta, via repasse de recursos, merece e deve ser estimulada. Há que se
destacar que, de acordo com a Constituição Federal, esses serviços públicos
são direito do cidadão e dever do Estado, não tendo o gestor público

315

316 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Agosto de 2015

discricionariedade para prestar ou não o atendimento, e sendo-lhe facultado
firmar parcerias com entidades sem fins lucrativos para a sua execução. Diante
da relevância dessas instituições na composição das redes de proteção social,
como, p.ex., os hospitais filantrópicos, as entidades de atendimento a crianças
e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, entendemos ser
fundamental esta alteração.
Ainda no art. 30, identificamos a necessidade de determinar
dispensa do chamamento público para os recursos destinados a entidades
privadas sem fins lucrativos, devidamente autorizadas em lei que as identifique
expressamente, ou ação orçamentária oriunda de emenda parlamentar ou,
ainda, que sejam identificadas nominalmente na Lei Orçamentária Anual.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art.24....................................................................................
§3º A vedação de que trata o parágrafo único anterior não se
aplica a cláusulas que delimitem o território ou a abrangência da prestação de
atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde e
educação conforme estabelecidos pelas respectivas políticas.
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§ 4º O prazo mínimo de existência das organizações da
sociedade civil previsto na alínea “a” do inciso VII do § 1º deste artigo será de 2
(dois) anos para parcerias com Estados e Distrito Federal e de 1 (um) ano para
parcerias com Municípios.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 13.019/2014 reconhecidamente representa avanço para
o processo democrático ao se basear em princípios de transparência, isonomia
e participação, de acordo com a Constituição Federal.
No entanto, o art. 24, redigido como está, conflita com o
princípio da não transferência inscrito no art. 92, VI, da Lei n° 8.069, de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e no art. 49, III, da Lei n° 10.741, de
2003 (Estatuto do Idoso), que determinam às instituições acolhedoras adotar o
princípio da não transferência, o qual se ampara no respeito ao vínculo dos
usuários com as organizações que os acolhe. Também, a Lei Orgânica da
Assistência Social (Lei n° 8.742, de 1993) se organiza com base nos territórios
onde se identifiquem situações de risco e vulnerabilidade social, o que poderia
ficar prejudicado com as limitações impostas pela Lei.
Outra questão importante é considerar a possibilidade de
participação de entidades com tempo de inscrição no CNPJ inferior ao previsto
na alínea “a” do inciso VII do § 1º, para que as finalidades as novas entidades
criadas com a finalidade de atender interesses públicos possam colocar o seu
potencial participativo à disposição do Estado, quando este não prescindir da
complementariedade das ações ofertadas.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1º da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 83, da Lei nº
13.019, de 2014 e a inclusão do art. 83-A, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei
permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração
até o término do prazo de vigência.
§ 1o Nas hipóteses de parcerias firmadas por prazo indeterminado, a
administração pública promoverá, no prazo máximo de um ano a contar da
entrada em vigor desta Lei:
I - a repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei, nas hipóteses de
dispensa ou inexigibilidade de chamamento público; ou
II - a rescisão.
§ 2º Após a entrada em vigor desta Lei, será permitida a prorrogação das
parcerias apenas nas seguintes hipóteses:
I - de ofício por atraso na liberação dos recursos pela administração pública,
desde que não haja acréscimo no valor total do repasse previsto no
instrumento inicial;
II - para a conclusão do objeto da parceria, desde que não haja acréscimo no
valor total do repasse previsto no instrumento inicial; e
III - nos casos de parcerias de natureza continuada, pelo período necessário
à realização de chamamento público e celebração de nova parceria, no prazo
máximo de um ano a contar da entrada em vigor desta Lei.” (NR)
“Art. 83-A. As parcerias cujos chamamentos públicos e concursos de
projetos tenham sido publicados antes da entrada em vigor desta Lei,
poderão ser celebradas nos termos da legislação vigente ao tempo da
publicação do edital de seleção, com prazo de vigência limitado a um ano e
improrrogável.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
(alteração do art. 83 e inclusão do art. 83-A)
Propõe-se aperfeiçoar o caput do art. 83 para esclarecer que as parcerias
existentes no momento da entrada em vigor da Lei permanecerão regidas apenas pela
legislação vigente ao tempo de sua celebração, de modo a afastar a aplicação subsidiária
da Lei nº 13.019, de 2014, e evitar interpretações equivocadas sobre a matéria.
Nesse mesmo sentido, a proposta visa também aperfeiçoar a redação do §1º,
de modo a esclarecer que as parcerias já celebradas poderão ser prorrogadas: (i) de
ofício, no caso de atraso na liberação das parcelas (ii) para conclusão do objeto ou (iii)
até que seja feito novo chamamento, quando exigível, e celebrada nova parceria, nos
casos de atividades de natureza continuada, seguindo a legislação vigente na data de sua
celebração, mantendo-se a segurança jurídica pretendida. Esse aprimoramento garante a
finalização das parcerias e o atendimento aos beneficiários no caso de atividades de
natureza continuada, ao mesmo tempo em que garante a transição para o novo regime.
Ademais, para as parcerias firmadas por prazo indeterminado, a repactuação
será possível apenas nos casos em que for dispensado ou inexigível o chamamento
público, quando é possível a continuidade da relação com a mesma entidade. Fora essas
hipóteses deve ser rescindida a parceria existente e promovido o chamamento público
para a celebração de nova parceria, se necessária.
Por fim, sugere-se a inclusão de regra de transição para os editais publicados
antes da entrada em vigor da lei e que não tenham as parcerias celebradas antes desse
período. A proposta visa trazer segurança jurídica para as parcerias nessa situação.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a
aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão, 06 de agosto de 2015.

Dep. Federal Bohn Gass – PT/RS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 45 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 45. .........................................................................................................
IX - ...................................................................................................................
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de
novas estruturas físicas, exceto nas hipóteses previstas anualmente na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.” (NR)
..............................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
(alteração do art. 45)
A vedação proposta para a realização de despesas com obras físicas é
compreensível e atende ao espírito da normativa. No entanto, é de se considerar que
muitas vezes reformas e construções fazem sentido nos casos de programas específicos
que se pretenda implementar, razão pela qual se propõe que elas sejam possíveis.
A possibilidade depende, contudo, de avaliação anual da necessidade de
realização de obras para execução de políticas públicas, razão pela qual se insere no
dispositivo que essas hipóteses devam ser tratadas anualmente pela lei de diretrizes
orçamentárias.
Ademais, a vedação integral da realização de despesas com a ampliação
da área construída ou instalação de novas estruturas físicas caso seja demonstrada sua
importância para a execução do objeto da parceria contradiz o art. 46, IV, onde há
autorização para serviços de adequação de espaço físico. Nesse sentido, o ajuste busca
equilibrar as preocupações do controle com a realidade das parcerias com organizações
da sociedade civil Brasil afora.
Pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão, 06 de agosto de 2015.

Dep. Federal Bohn Gass – PT/RS.
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração dos arts. 30 e 32, da
Lei nº 13.019, de 2014, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 30. .........................................................................................................
I – no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de
paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até
180 (cento e oitenta) dias;
II – nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública,
para firmar parceria com organizações da sociedade civil que desenvolvam
atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou
educação e que prestem atendimento direto ao público;
..........................................................................................................................
V - no caso de atividades de natureza continuada de serviços integrantes do
Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS e da educação, nos termos da legislação específica, desde que a
organização da sociedade civil preste atendimento direto ao público e seja
credenciada previamente pelo órgão gestor da política.” (NR)

“Art. 32 ............................................................................................................
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público não afastam a
aplicação dos demais dispositivos da Lei nº 13.019, de 2014.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
(alteração dos arts. 30 e 32)
A proposta de alteração do inciso I visa simplificar a hipótese de
dispensa de chamamento público relacionada à urgência que no texto original só poderia
ser cabível no caso de ter havido um chamamento anterior. Nesse sentido, propõe focar
a hipótese na situação de urgência para evitar a interrupção de atividades de relevante
interesse público.
A proposta de nova redação do II do art. 30 da lei visa retirar a restrição
de celebração de parceria, nos casos em que prevê, apenas com organizações da
sociedade civil que possuam o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social), desnecessário para fins de parceria. Ademais, há inclusão da
possibilidade de celebração de parceria com dispensa de chamamento para os casos de
calamidade pública. As alterações são benéficas, tendo em vista que visam ampliar as
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possibilidades de resolução mais célere de atendimento de atividades de interesse
público à população em situações anormais e emergenciais.
Com relação ao inciso V, propõe-se a dispensa de chamamento público
nas áreas de saúde, assistência social e educação por se entender que já há acúmulo nos
sistemas estruturantes que exigem credenciamento prévio das entidades para verificação
do atendimento dos critérios das políticas. No caso dos abrigos, por exemplo, são
entidades que atuam na rede privada socioassistencial vinculadas ao SUAS (Sistema
Único de Assistência Social) e as que atuam no atendimento à saúde com vínculo com o
SUS (Sistema Único de Saúde). Uma boa forma de resolver então seria vincular a
dispensa de chamamento público ao credenciamento prévio feito pela gestão pública.
Importante ressaltar que a dispensa e a inexigibilidade de chamamento
público mantém as demais regras, ou seja, não afasta a aplicação da lei. Nas áreas de
saúde, educação e assistência, por exemplo, é cristalino que o que prevalece é o
interesse público com indução do atendimento no território da demanda mapeada que
deve ser coberta pelo Estado e que pode ser complementarmente atendida pela
sociedade civil. Nesse sentido, não se pretende desmontar as redes existentes nessas
áreas e sim fortalecê-las. A vinculação aos sistemas ajuda a garantir o espírito do
procedimento prévio para seleção e democratização do acesso.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2015.

Dep. Federal Bohn Gass – PT/RS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se o art. XX na MPV nº 684, de 2015, para alterar a ementa da Lei nº
13.019, de 2014, e inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração dos arts. 1o,
2o e 3º , da Lei nº 13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. XX A ementa da Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil;
institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nos
8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.” (NR)
Art. 1o A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias,
envolvendo transferências de recursos financeiros, estabelecidas pela União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público, e suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com
as organizações da sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o
termo de fomento.” (NR)
“Art. 2o ...........................................................................................................
III - parceria: modalidade de acordo envolvendo transferência voluntária de
recursos financeiros, que visa a conjugação de esforços entre a
administração pública e organizações da sociedade civil no
desenvolvimento de atividades e projetos com vistas à consecução de
finalidades de interesse público;
“Art. 3o ...........................................................................................................
......................................................................................................................
IV - às parcerias sem transferência de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil;” (NR)
..................................................................................................................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
(alteração da ementa e dos arts. 1º, 2º e 3º)

Primeiramente, a alteração da ementa, do caput do art. 1º e do art. 3º tem
o objetivo de eliminar da aplicação da lei aos instrumentos em que não há transferência
de recursos financeiros, como acordos de cooperação ou mesmo protocolos de
intenções. Essa modificação visa resolver uma contradição existente na própria lei,
tendo em vista que os termos de colaboração e de fomento são exclusivos para parcerias
com transferência de recursos financeiros, conforme expressamente previsto nos arts. 16
e 17 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a redação atual traz incertezas sobre qual
o instrumento a ser utilizado quando não houver transferência de recursos e quais os
dispositivos que não seriam aplicáveis a tais acordos.
No que concerne ao inciso III do art. 2º, a redação foi alterada para
efetivamente trazer um conceito de parceria, tendo em vista que a redação atual define a
parceria como “qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei”. Ademais,
destacou-se que as parcerias, para efeitos da Lei 13.019, envolvem transferência de
recursos financeiros.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a
aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2015.

Dep. Federal Bohn Gass – PT/RS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a supressão do art. 49, dos § 2º e 3º
do art. 67 e do §2º do art. 69, da Lei nº 13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 49 REVOGADO”
“Art. 67.....................................................................
§2º REVOGADO
§3º REVOGADO”
“Art. 69.....................................................................
§2º REVOGADO”
................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
(supressão do art. 49, dos § 2º e 3º do art. 67 e do §2º do art. 69)

Com o monitoramento constante da execução da parceria e da
regularidade das OSCs em plataforma eletrônica, não há necessidade de manter
exigências para liberação de parcelas juntamente com a prestação de contas parcial
permitindo-se uma execução mais célere. Ressalta-se que a proposta da forma como
apresentada mantém a prestação de contas parcial para períodos superiores a 1 (um)
ano, conforme previsto no art. 22, IX.

Emenda.

Pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a aprovação desta
Sala da Comissão, 06 de agosto de 2015.

Dep. Federal Bohn Gass – PT/RS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a inclusão do §3º no art. 24, do §5º
no art. 27, dos §4º e 5º no art. 39 e do § 2º no art. 59, da Lei nº 13.019, de 2014, com as
seguintes redações:
Art. 1º A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 24.............................................................
§ 3º No caso de parcerias financiadas com recursos dos
fundos de criança e adolescente, idoso, meio ambiente e
defesa de direitos difusos, entre outros, o chamamento
público poderá ser realizado pelos respectivos conselhos
gestores, conforme determina legislação específica,
respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014.”
“Art. 27.............................................................
§ 5º No caso de parcerias financiadas com recursos dos
fundos de criança e adolescente, idoso, meio ambiente e
defesa de direitos difusos, entre outros, a seleção poderá
ser realizada pelos respectivos conselhos gestores, em
substituição à comissão de seleção prevista no §1º,
conforme determina legislação específica, respeitadas as
exigências da Lei nº 13.019, de 2014.”
“Art. 39.............................................................
§ 4º Para fins desta Lei, entende-se por agente político de
Poder o titular de cargo estrutural à organização política
do país, que exerça atividade típica de governo, de forma
remunerada,
como
Presidente
da
República,
Governadores, Prefeitos, respectivos vices, Ministros de
Estado, Secretários nas unidades da Federação, Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores.
§ 5º Não são considerados agentes políticos de poder, de
que trata o inciso III do caput deste artigo, os membros de
conselhos de direitos e de políticas públicas.”
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“Art. 59.............................................................
§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos dos
fundos de criança e adolescente, idoso, meio ambiente e
defesa de direitos difusos, entre outros, o monitoramento e
avaliação poderá ser realizado pelos respectivos conselhos
gestores, conforme determina legislação específica,
respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014.”
................................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
(inclusão do §3º no art. 24, do §5º no art. 27, dos §4º e 5º no art. 39 e do § 2º no art.
59)
As propostas pretendem reconhecer a especificidade das parcerias
viabilizadas por meio de fundos públicos como o fundo de criança e adolescente, do
idoso, do meio ambiente e de defesa de direitos difusos.
Os fundos de criança e adolescente instituídos pelo artigo 260 da Lei
8.069/90, por exemplo, já possuem regras bastante sedimentadas. A nova lei não tem o
propósito de modificar suas especificidades ainda que objetive uniformidade de
procedimentos para as parcerias preenchendo as lacunas existentes. Ocorre que as
transferências de recursos da Criança e do Adolescente são atualmente vinculadas à
gestão dos respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos
da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, artigos 88, IV e 260, § 2º: § 2º Os Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão
critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e
demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento,
sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do
disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal.
O modelo é o típico caso da relação de fomento, onde a organização
apresenta projeto de sua iniciativa a edital de chamamento que define as linhas
prioritárias de vulnerabilidade social no Município, Estado ou União. Há procedimento
de escolha prévio e observância de todos os princípios definidos na Lei 13.019/2014. A
aplicabilidade das regras aos repasses oriundos desses fundos especiais têm ocasionado
dúvidas e inseguranças jurídicas a gestores públicos e de OSC, por isso a proposta de
ajuste deixa claro que as especificidades dos modelos deverão ser mantidas.
Emenda.

Pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a aprovação desta
Sala da Comissão, 06 de agosto de 2015.

Dep. Federal Bohn Gass – PT/RS.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Chico Alencar – PSOL/RJ
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo
NOVO

3. _Modificativa

4. _X___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à MP 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art. ..... As prestações de contas de convênios, termos de parceria, contratos
de repasse e outros instrumentos congêneres que tiverem sido apresentadas
pelas organizações da sociedade civil até 31 de dezembro de 2010 e não
tiverem sido analisadas até a entrada em vigor desta lei serão arquivadas
definitivamente, e dado a quitação às organizações da sociedade civil.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu artigo 5º assegura a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Ademais, é evidente que, se em mais de 05 (cinco) anos a
Administração não analisou determinado processo, decaiu do seu direito.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Chico Alencar – PSOL/RJ
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Chico Alencar – PSOL/RJ
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se art. 1o da MP nº 684, de 2015, a seguinte redação, para incluir a alteração
do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, e a inclusão do art. 78-A, com as seguintes redações:
alterações:

Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes

“Art. 73. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública
destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e, a contar da data da apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de cunho
decisório que tenha por objeto a apuração da infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da
data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.” (NR)
“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 23.............................................................................................................
..........................................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei à administração pública, nos casos
de termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, contratos de gestão,
convênios, acordos, ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos congêneres firmados,
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (NR)
“Art. 83. ....................................................................
...........................................................................................
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente firmada por prazo
indeterminado antes da entrada em vigor desta Lei, a administração pública
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promoverá, em prazo não superior a um ano, sob pena de responsabilização, a
repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540 (quinhentos e quarenta)
dias de sua publicação oficial.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às infrações às regras das
parcerias, com base em outros atos normativos, como Lei 8.112, Lei 12.529 e Lei 12.846.
Nesse sentido, o prazo de prescrição é de 5 anos.
PARLAMENTAR

Deputado Chico Alencar – PSOL/RJ
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Chico Alencar – PSOL/RJ
1. ___ Supressiva
Página

2.__ _ Substitutiva
Artigo
1º

3. _X_Modificativa 4. ___Aditiva
Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artigo à MP nº 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art....O artigo 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. .......................................................................
§ 1º : Consideram-se também organizações da sociedade civil as
cooperativas:
I - que aplicam, após eventual distribuição de sobras, os
resultados líquidos, apurados no exercício financeiro em suas
finalidades sociais.
II - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro de
1999;
III - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável ou reutilizável, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
IV - voltadas diretamente às atividades de extrativismo, manejo
florestal de baixo impacto, pesca e atividades agropecuárias
realizadas por povos e comunidades tradicionais, beneficiários
da reforma agrária agricultores familiares e, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
V – integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado
o interesse público, na forma do regulamento.
VI – voltadas diretamente para atividades de fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais, e de capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural.
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§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras, prevista
no inciso I do caput deste artigo, às cooperativas de que trata o §
1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
§ 3º As sobras de que trata inciso I do caput deste artigo não se
confundem com os eventuais saldos remanescentes das
parcerias.
§ 4º - Equiparam-se às organizações definidas no inciso I deste
artigo as empresas de autogestão da economia solidária
regularmente cadastradas no Cadastro Nacional de
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, na forma
do regulamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O conceito de organização da sociedade civil não deve excluir os tipos
societários mais comuns nessa área, quais sejam, as associações, fundações, organizações
religiosas e cooperativas. No caso dessas últimas, há as que são voltadas para objetos de
interesse público e inclusão produtiva, cuja importância já vem sendo reconhecida nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias da União dos últimos anos. Assim sendo, sugere-se retirar a vedação
da distribuição de sobras previstas na atual redação trazida pela Lei 13.019/14, para autorizar
que as cooperativas sociais, de reciclagem de resíduos sólidos, de extrativismo e integradas
por pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, possam também
celebrar parcerias com o Estado Brasileiro, nos termos do novo marco regulatório das
organizações da sociedade civil.
Sala da Comissão, em 06 de julho de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Chico Alencar – PSOL/RJ
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Autor

Nº do Prontuário

Deputado Valmir Assunção – PT/BA
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo
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4. _X___Aditiva
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Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à MP 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art. ..... As prestações de contas de convênios, termos de parceria, contratos
de repasse e outros instrumentos congêneres que tiverem sido apresentadas
pelas organizações da sociedade civil até 31 de dezembro de 2010 e não
tiverem sido analisadas até a entrada em vigor desta lei serão arquivadas
definitivamente, e dado a quitação às organizações da sociedade civil.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu artigo 5º assegura a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Ademais, é evidente que, se em mais de 05 (cinco) anos a
Administração não analisou determinado processo, decaiu do seu direito.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Valmir Assunção – PT/BA
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Autor

Nº do Prontuário

Deputado Valmir Assunção – PT/BA
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente MPV nº 684, de 2015, o seguinte artigo para revogar o art. 37 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
“Art. ... Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 2014.”
JUSTIFICAÇÃO
A obrigação prevista no artigo 37 de que a organização da sociedade civil
indique um dirigente que se responsabilize de forma solidária pela execução das atividades da
parceria afronta a isonomia daquelas, pois não há precedente deste tipo de exigência com
relação e nenhum outro tipo de organização que celebre contratos administrativos, ou
parcerias público-privadas com a administração pública.
Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da personalidade
jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da pessoa física de
forma automática é desproporcional e contrária à isonomia.
Por esse motivo, propomos a revogação do Artigo 37.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.
PARLAMENTAR

Deputado Valmir Assunção – PT/BA
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5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artigo à MP nº 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art....O artigo 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. .......................................................................
§ 1º : Consideram-se também organizações da sociedade civil as
cooperativas:
I - que aplicam, após eventual distribuição de sobras, os
resultados líquidos, apurados no exercício financeiro em suas
finalidades sociais.
II - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro de
1999;
III - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável ou reutilizável, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
IV - voltadas diretamente às atividades de extrativismo, manejo
florestal de baixo impacto, pesca e atividades agropecuárias
realizadas por povos e comunidades tradicionais, beneficiários
da reforma agrária agricultores familiares e, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
V – integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado
o interesse público, na forma do regulamento.
VI – voltadas diretamente para atividades de fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais, e de capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural.
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§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras, prevista
no inciso I do caput deste artigo, às cooperativas de que trata o §
1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
§ 3º As sobras de que trata inciso I do caput deste artigo não se
confundem com os eventuais saldos remanescentes das
parcerias.
§ 4º - Equiparam-se às organizações definidas no inciso I deste
artigo as empresas de autogestão da economia solidária
regularmente cadastradas no Cadastro Nacional de
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, na forma
do regulamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O conceito de organização da sociedade civil não deve excluir os tipos
societários mais comuns nessa área, quais sejam, as associações, fundações, organizações
religiosas e cooperativas. No caso dessas últimas, há as que são voltadas para objetos de
interesse público e inclusão produtiva, cuja importância já vem sendo reconhecida nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias da União dos últimos anos. Assim sendo, sugere-se retirar a vedação
da distribuição de sobras previstas na atual redação trazida pela Lei 13.019/14, para autorizar
que as cooperativas sociais, de reciclagem de resíduos sólidos, de extrativismo e integradas
por pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, possam também
celebrar parcerias com o Estado Brasileiro, nos termos do novo marco regulatório das
organizações da sociedade civil.
Sala da Comissão, em 06 de julho de 2015
PARLAMENTAR

Deputado Valmir Assunção – PT/BA
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se art. 1o da MP nº 684, de 2015, a seguinte redação, para incluir a alteração
do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, e a inclusão do art. 78-A, com as seguintes redações:
alterações:

Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes

“Art. 73. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública
destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e, a contar da data da apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de cunho
decisório que tenha por objeto a apuração da infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da
data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.” (NR)
“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 23.............................................................................................................
..........................................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei à administração pública, nos casos
de termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, contratos de gestão,
convênios, acordos, ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos congêneres firmados,
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (NR)
“Art. 83. ....................................................................
...........................................................................................
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente firmada por prazo
indeterminado antes da entrada em vigor desta Lei, a administração pública
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promoverá, em prazo não superior a um ano, sob pena de responsabilização, a
repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540 (quinhentos e quarenta)
dias de sua publicação oficial.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às infrações às regras das
parcerias, com base em outros atos normativos, como Lei 8.112, Lei 12.529 e Lei 12.846.
Nesse sentido, o prazo de prescrição é de 5 anos.
PARLAMENTAR

Deputado Valmir Assunção – PT/BA
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se na MPV nº 684, de 2015, onde couber, a revogação do art. 49, dos § 2º
e 3º do art. 67 e do §2º do art. 69, da Lei nº 13.019, de 2014, renumerando-se os demais
artigos:
Art. 2º Ficam revogados o art. 49, os §§ 2º e 3º do art. 67, e o §2º do art. 69,
da Lei nº 13.019, de 2014.

JUSTIFICAÇÃO

Com o monitoramento constante da execução da parceria e da regularidade
das OSCs em plataforma eletrônica, não há necessidade de manter exigências para
liberação de parcelas juntamente com a prestação de contas parcial permitindo-se uma
execução mais célere. Ressalta-se que a proposta da forma como apresentada mantém a
prestação de contas parcial para períodos superiores a 1 (um) ano, conforme previsto no
art. 22, IX.
emenda.

Pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a aprovação desta
Sala da Comissão,

Senador Donizeti Nogueira
PT/TO
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)

Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 45 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 45. .........................................................................................................
IX - ...................................................................................................................
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de
novas estruturas físicas, exceto nas hipóteses previstas anualmente na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.” (NR)
..............................................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A vedação proposta para a realização de despesas com obras físicas é
compreensível e atende ao espírito da normativa. No entanto, é de se considerar que
muitas vezes reformas e construções fazem sentido nos casos de programas específicos
que se pretenda implementar, razão pela qual se propõe que elas sejam possíveis.
A possibilidade depende, contudo, de avaliação anual da necessidade de
realização de obras para execução de políticas públicas, razão pela qual se insere no
dispositivo que essas hipóteses devam ser tratadas anualmente pela lei de diretrizes
orçamentárias.
Ademais, a vedação integral da realização de despesas com a ampliação
da área construída ou instalação de novas estruturas físicas caso seja demonstrada sua
importância para a execução do objeto da parceria contradiz o art. 46, IV, onde há
autorização para serviços de adequação de espaço físico. Nesse sentido, o ajuste busca
equilibrar as preocupações do controle com a realidade das parcerias com organizações
da sociedade civil Brasil afora.
Sala da Comissão,

Senador Donizeti Nogueira
PT/TO
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Art. 1º. Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração dos arts. 30
e 32, da Lei nº 13.019, de 2014, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 30. ..............................................................................................
I – no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de
paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias;
II – nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade
pública, para firmar parceria com organizações da sociedade civil que
desenvolvam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência
social, saúde ou educação e que prestem atendimento direto ao público;
.................................................................................................................
V - no caso de atividades de natureza continuada de serviços integrantes
do Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS e da educação, nos termos da legislação específica,
desde que a organização da sociedade civil preste atendimento direto ao
público e seja credenciada previamente pelo órgão gestor da política.”
(NR)

“Art. 32 ..................................................................................................
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público não afastam
a aplicação dos demais dispositivos da Lei nº 13.019, de 2014.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A proposta de alteração do inciso I visa simplificar a hipótese de dispensa
de chamamento público relacionada à urgência que no texto original só poderia ser
cabível no caso de ter havido um chamamento anterior. Nesse sentido, propõe focar a
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hipótese na situação de urgência para evitar a interrupção de atividades de relevante
interesse público.
A proposta de nova redação do II do art. 30 da lei visa retirar a restrição
de celebração de parceria, nos casos em que prevê, apenas com organizações da sociedade
civil que possuam o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social),
desnecessário para fins de parceria. Ademais, há inclusão da possibilidade de celebração
de parceria com dispensa de chamamento para os casos de calamidade pública. As
alterações são benéficas, tendo em vista que visam ampliar as possibilidades de resolução
mais célere de atendimento de atividades de interesse público à população em situações
anormais e emergenciais.
Com relação ao inciso V, propõe-se a dispensa de chamamento público
nas áreas de saúde, assistência social e educação por se entender que já há acúmulo nos
sistemas estruturantes que exigem credenciamento prévio das entidades para verificação
do atendimento dos critérios das políticas. No caso dos abrigos, por exemplo, são
entidades que atuam na rede privada socioassistencial vinculadas ao SUAS (Sistema
Único de Assistência Social) e as que atuam no atendimento à saúde com vínculo com o
SUS (Sistema Único de Saúde). Uma boa forma de resolver então seria vincular a
dispensa de chamamento público ao credenciamento prévio feito pela gestão pública.
Importante ressaltar que a dispensa e a inexigibilidade de chamamento
público mantém as demais regras, ou seja, não afasta a aplicação da lei. Nas áreas de
saúde, educação e assistência, por exemplo, é cristalino que o que prevalece é o interesse
público com indução do atendimento no território da demanda mapeada que deve ser
coberta pelo Estado e que pode ser complementarmente atendida pela sociedade civil.
Nesse sentido, não se pretende desmontar as redes existentes nessas áreas e sim fortalecêlas. A vinculação aos sistemas ajuda a garantir o espírito do procedimento prévio para
seleção e democratização do acesso.
Sala da Comissão,

Senador Donizeti Nogueira
PT/TO
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)

Art. 1º Inclua-se no art. 1º da MPV nº 684, de 2015, onde couber, a alteração do
art. 83, da Lei nº 13.019, de 2014 e a inclusão do art. 83-A, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor
desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de
sua celebração até o término do prazo de vigência.
§ 1o Nas hipóteses de parcerias firmadas por prazo indeterminado, a
administração pública promoverá, no prazo máximo de um ano a
contar da entrada em vigor desta Lei:
I - a repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei, nas
hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de chamamento público; ou
II - a rescisão.
§ 2º Após a entrada em vigor desta Lei, será permitida a prorrogação
das parcerias apenas nas seguintes hipóteses:
I - de ofício por atraso na liberação dos recursos pela administração
pública, desde que não haja acréscimo no valor total do repasse
previsto no instrumento inicial;
II - para a conclusão do objeto da parceria, desde que não haja
acréscimo no valor total do repasse previsto no instrumento inicial; e
III - nos casos de parcerias de natureza continuada, pelo período
necessário à realização de chamamento público e celebração de nova
parceria, no prazo máximo de um ano a contar da entrada em vigor
desta Lei.” (NR)
“Art. 83-A. As parcerias cujos chamamentos públicos e concursos de
projetos tenham sido publicados antes da entrada em vigor desta Lei,
poderão ser celebradas nos termos da legislação vigente ao tempo da
publicação do edital de seleção, com prazo de vigência limitado a um
ano e improrrogável.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
Propõe-se aperfeiçoar o caput do art. 83 para esclarecer que as parcerias
existentes no momento da entrada em vigor da Lei permanecerão regidas apenas pela
legislação vigente ao tempo de sua celebração, de modo a afastar a aplicação subsidiária
da Lei nº 13.019, de 2014, e evitar interpretações equivocadas sobre a matéria.
Nesse mesmo sentido, a proposta visa também aperfeiçoar a redação do §1º, de
modo a esclarecer que as parcerias já celebradas poderão ser prorrogadas: (i) de ofício,
no caso de atraso na liberação das parcelas (ii) para conclusão do objeto ou (iii) até que
seja feito novo chamamento, quando exigível, e celebrada nova parceria, nos casos de
atividades de natureza continuada, seguindo a legislação vigente na data de sua
celebração, mantendo-se a segurança jurídica pretendida. Esse aprimoramento garante a
finalização das parcerias e o atendimento aos beneficiários no caso de atividades de
natureza continuada, ao mesmo tempo em que garante a transição para o novo regime.
Ademais, para as parcerias firmadas por prazo indeterminado, a repactuação
será possível apenas nos casos em que for dispensado ou inexigível o chamamento
público, quando é possível a continuidade da relação com a mesma entidade. Fora essas
hipóteses deve ser rescindida a parceria existente e promovido o chamamento público
para a celebração de nova parceria, se necessária.
Por fim, sugere-se a inclusão de regra de transição para os editais publicados
antes da entrada em vigor da lei e que não tenham as parcerias celebradas antes desse
período. A proposta visa trazer segurança jurídica para as parcerias nessa situação.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a
aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão,

Senador Donizeti Nogueira
PT/TO
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Art. 1º. Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, onde couber, a inclusão do
§3º no art. 24, do §5º no art. 27, dos §4º e 5º no art. 39 e do § 2º no art. 59, da Lei nº
13.019, de 2014, com as seguintes redações:
Art. 1º A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 24.............................................................
§ 3º No caso de parcerias financiadas com recursos dos fundos de
criança e adolescente, idoso, meio ambiente e defesa de direitos
difusos, entre outros, o chamamento público poderá ser realizado
pelos respectivos conselhos gestores, conforme determina legislação
específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014.”
“Art. 27.............................................................
§ 5º No caso de parcerias financiadas com recursos dos fundos de
criança e adolescente, idoso, meio ambiente e defesa de direitos
difusos, entre outros, a seleção poderá ser realizada pelos respectivos
conselhos gestores, em substituição à comissão de seleção prevista
no §1º, conforme determina legislação específica, respeitadas as
exigências da Lei nº 13.019, de 2014.”
“Art. 39.............................................................
§ 4º Para fins desta Lei, entende-se por agente político de Poder o
titular de cargo estrutural à organização política do país, que exerça
atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente
da República, Governadores, Prefeitos, respectivos vices, Ministros
de Estado, Secretários nas unidades da Federação, Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores.
§ 5º Não são considerados agentes políticos de poder, de que trata o
inciso III do caput deste artigo, os membros de conselhos de direitos
e de políticas públicas.”

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

“Art. 59.............................................................
§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos dos fundos de
criança e adolescente, idoso, meio ambiente e defesa de direitos
difusos, entre outros, o monitoramento e avaliação poderá ser
realizado pelos respectivos conselhos gestores, conforme determina
legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de
2014.”
................................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
As propostas pretendem reconhecer a especificidade das parcerias
viabilizadas por meio de fundos públicos como o fundo de criança e adolescente, do
idoso, do meio ambiente e de defesa de direitos difusos.
Os fundos de criança e adolescente instituídos pelo artigo 260 da Lei
8.069/90, por exemplo, já possuem regras bastante sedimentadas. A nova lei não tem o
propósito de modificar suas especificidades ainda que objetive uniformidade de
procedimentos para as parcerias preenchendo as lacunas existentes. Ocorre que as
transferências de recursos da Criança e do Adolescente são atualmente vinculadas à
gestão dos respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, artigos 88, IV e 260, § 2º: § 2º Os Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão
critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais
receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a
forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto
no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal.
O modelo é o típico caso da relação de fomento, onde a organização apresenta
projeto de sua iniciativa a edital de chamamento que define as linhas prioritárias de
vulnerabilidade social no Município, Estado ou União. Há procedimento de escolha
prévio e observância de todos os princípios definidos na Lei 13.019/2014. A
aplicabilidade das regras aos repasses oriundos desses fundos especiais têm ocasionado
dúvidas e inseguranças jurídicas a gestores públicos e de OSC, por isso a proposta de
ajuste deixa claro que as especificidades dos modelos deverão ser mantidas.
Sala da Comissão,

Senador Donizeti Nogueira
PT/TO
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Art. 1º Inclua-se na MPV nº 684, de 2015, onde couber, a seguinte
modificação na ementa da Lei nº 13.019, de 2014:
Art. A ementa da Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de
colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo
de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429, de
2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.” (NR)

Art. 2º Inclua-se no art. 1º da MPV nº 684, de 2015, onde couber, as seguinte
modificações no art. 1º, no inciso III do art. 2º, no inciso IV do art. 3º da Lei nº 13.019,
de 2014:
Art. 1o A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias
voluntárias, envolvendo transferências de recursos financeiros,
estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista prestadoras de serviço público, e suas
subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público; define diretrizes para a política de fomento e de
colaboração com as organizações da sociedade civil; e institui o
termo de colaboração e o termo de fomento.” (NR)
“Art. 2o ..........................................................................................
III - parceria: modalidade de acordo envolvendo transferência
voluntária de recursos financeiros, que visa a conjugação de
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esforços entre a administração pública e organizações da sociedade
civil no desenvolvimento de atividades e projetos com vistas à
consecução de finalidades de interesse público;
“Art. 3o ...........................................................................................
..........................................................................................................
IV - às parcerias sem transferência de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil;” (NR)
...............................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Primeiramente, a alteração da ementa, do caput do art. 1º e do art. 3º tem
o objetivo de eliminar da aplicação da lei aos instrumentos em que não há transferência
de recursos financeiros, como acordos de cooperação ou mesmo protocolos de intenções.
Essa modificação visa resolver uma contradição existente na própria lei, tendo em vista
que os termos de colaboração e de fomento são exclusivos para parcerias com
transferência de recursos financeiros, conforme expressamente previsto nos arts. 16 e 17
da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a redação atual traz incertezas sobre qual o
instrumento a ser utilizado quando não houver transferência de recursos e quais os
dispositivos que não seriam aplicáveis a tais acordos.
No que concerne ao inciso III do art. 2º, a redação foi alterada para
efetivamente trazer um conceito de parceria, tendo em vista que a redação atual define a
parceria como “qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei”. Ademais, destacouse que as parcerias, para efeitos da Lei 13.019, envolvem transferência de recursos
financeiros.
Sala da Comissão,

Senador Donizeti Nogueira
PT/TO
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.
Autor

Partido

Deputado Zé Silva
1. ___ Supressiva

2.____ Substitutiva

Solidariedade - SD
3. X Modificativa

4. ____Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê a alínea “d” do inciso IX do art. 45 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 a
seguinte redação:
“Art. 45.......................................................................................
IX - ............................................................................................
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a
instalação de novas estruturas físicas sem correlação direta e
exclusiva com a consecução do objeto da parceria” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O artigo em questão traz as vedações para o uso dos recursos
financeiros no âmbito da parceria. Todavia, entende-se que vedar qualquer tipo de
obra não colabora com o projeto, portanto, é preciso especificar que somente as
obras que não guardem correlação com os fins do projeto devem ser proibidas.
Assim, a emenda amplia a possibilidade de realização de obras da
parceria desde que guardem correlação direta e exclusiva com a consecução do
objeto da parceria.
A ampliação das áreas de abrangência promoverá inclusão e
beneficiará as populações que carecem de atenção e incentivos que garantam
desenvolvimento. Queremos beneficiar as Comunidades Quilombolas e Ribeirinhas,
Organizações Não Governamentais, Entidades, sobretudo as RURAIS e a
Agricultura Familiar.
ASSINATURA

Deputado Zé Silva
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 34 ............................................................................
.........................................................................................
VIII - regulamento de compras e contratações em que se
estabeleça, no mínimo, a observância dos princípios da legalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade.
.................................................................................” (NR)
“Art. 35. ......................................................................
.....................................................................................
V - ..............................................................................
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....................................................................................
i) – revogado.
“Art. 42 ...........................................................................
........................................................................................
Parágrafo único. .............................................................
.......................................................................................
“II – o regulamento de compras e contratações adotado pela
organização da sociedade civil”. (NR)
“Art. 43 As contratações de bens e serviços pelas
organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela
administração pública, deverão observar os princípios da legalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o
regulamento de compras e contratações estabelecido pela organização” (NR)

JUSTIFICATIVA
A necessidade de aprovação pela Administração do regulamento de
seleção dos fornecedores no escopo dos Projetos fere a autonomia das
entidades e as sujeita a uma relação hierárquica com o ente público. Inclusive,
vincula o ente público em termos de responsabilidade sobre o procedimento.
Os princípios que se querem preservar já estão agasalhados no
artigo 2º, XIV e normas do plano de trabalho e da prestação de contas, bem
como no teor do artigo 43. Aqui existe clara abertura para interferência estatal
na liberdade de auto-organização das organizações da sociedade civil, o que
pode gerar problemas das mais diversas ordens. Imagine-se uma mesma
organização que tenha celebradas parcerias com diferentes entes públicos,
submetidos a suas realidades próprias, e entendimentos das suas Consultorias
Jurídicas. É grande a chance de os entes públicos diferentes estabelecerem
requisitos diversos e até mesmo contraditórios para estes instrumentos, de
difícil implementação dentro de uma mesma organização, gerando uma
fragmentação indesejável às instituições.
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Note-se que o STF já determinou entendimento de que as
organizações da sociedade civil não têm porque seguir preceitos da Lei nº
8.666, de 1993 (STF, julgamento da ADIN 1.864/2007 – Voto de Min. Joaquim
Barbosa). Existe uma forte tendência de que a insegurança jurídica,
entendimentos divergentes e analogias indevidas, que hoje caracterizam as
relações de convênios, e atingem as organizações da sociedade civil e o
Estado, seja transferida aos Regulamentos de Compras e Contratações,
atingindo exclusivamente as organizações da sociedade civil.
Pontue-se que as entidades do “Sistema S”, que possuem seus
regulamentos próprios de compras e contratações, não foram excetuadas do
dever

de

submetê-los

à

aprovação

pelos

seus

órgãos

independentemente de aprovação pela Administração Pública.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG

próprios,
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 31 de julho
de 2014.
JUSTIFICATIVA
A revogação do art. 37, que prevê a obrigação de que a
organização da sociedade civil indique um dirigente que se responsabilize de
forma solidária pela execução das atividades da parceria, justifica-se, pois tal
dispositivo afronta a isonomia das organizações da sociedade civil, não
havendo precedente deste tipo de exigência com relação a nenhum outro tipo
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de organização que celebre contratos administrativos, ou parcerias públicoprivadas com a administração pública. Há mecanismos na lei que asseguram a
desconsideração da personalidade jurídica, mediante devido processo legal. A
responsabilização solidária da pessoa física de forma automática é
desproporcional e contrária à isonomia.
Ademais, tal exigência tem grande potencial para inibir o trabalho
voluntário e a participação cidadã.
Por esse motivo, sugerimos a supressão do Artigo 37.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado Eros Biondini
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art. 39......................................................................................
III – tenha como dirigente agente de Poder e do Ministério
Público, detentor de cargo em comissão ou função de confiança do mesmo
órgão ou entidade da administração pública com a qual se celebra o Termo de
Colaboração ou Termo de Fomento, ou respectivo cônjuge ou companheiro,
bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
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grau; ressalvados os casos em que a nomeação decorra de previsão legal.”
(NR)
§ 4º A vedação prevista no inciso III do caput não impede
celebração de parcerias com entidades e associações que, pela sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades mencionadas no referido inciso,
consoante disposto em regulamento, em especial:
I - o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde - CONASEMS, os
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS, o Conselho
Nacional de Secretários de Educação - CONSED, a União Nacional dos
Dirigentes de Educação - UNDIME, o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, o Fórum Nacional de
Secretarias de Assistência Social – FONSEAS, a Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE, a Associação Brasileira de
Municípios – ABM, a Confederação Nacional dos Municípios – CNM e a Frente
Nacional de Prefeitos – FNP; e
II – outras entidades de representação e associações de entes
federativos, limitadas a aplicação dos recursos da parceria a atividades de
capacitação e assistência técnica.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
É mais do que desejável que as entidades que celebrem
parcerias não tenham entre seus dirigentes pessoas que, por possuírem
estreito vínculo com a administração pública, possam influenciar a
manifestação de vontade administrativa de maneira prejudicial ao interesse
público. Entretanto, a exigência de que as organizações da sociedade civil não
tenham entre seus dirigentes parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau, de agentes políticos de qualquer Poder ou do Ministério
Público de qualquer esfera governamental carece de razoabilidade e extrapola
a sua finalidade. O ideal seria que a vedação para a celebração de parceria se
limitasse àqueles órgãos dentro da esfera de influência objetiva do familiar do
dirigente.
O princípio da moralidade demanda que o cuidado com o bem
público vá além do mero atendimento formal aos preceitos legais, devem ser os
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meios empregados sempre em consonância com a “boa-fé objetiva”. Nesse
sentido fica evidente que a abrangência da redação é demasiada. Ademais,
diante da interpretação dada ao conceito de agente político pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 228.977/SP, que abrange não
apenas cargos eletivos, mas a direção de autarquias e outros entes da
Administração Direta e Indireta, bem como membros da magistratura (Juízes) e
do Ministério Público (Promotores de Justiça), a vedação a todas as esferas de
governo alcança tamanha extensão que fica impedido de celebrar uma parceria
com a União uma OSC cujo dirigente tenha laços de parentesco em segundo.
grau com administrador de uma autarquia municipal, ou de um juiz estadual.
Isso pode implicar na impossibilidade de seu cumprimento e até mesmo a
participação cidadã.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015

Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art. 30........................................................................................
..............................................................................................................................
V - no caso de atividades de natureza continuada de serviços
integrantes do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência
Social e da educação, que prestem atendimento direto ao público e sejam
credenciadas previamente pelo órgão gestor da política;
VI - quando se tratar de transferência de recurso a título de
contribuição corrente para organização da sociedade civil que esteja autorizada
em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária ou ação
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orçamentária oriunda de emenda parlamentar ou, ainda, que esteja
nominalmente identificada na Lei Orçamentária Anual.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A aprovação da lei n° 13.019/2014 foi recebida com grande
entusiasmo, visto que, desde há muito tempo, a sociedade civil clamava por
uma normatização que estabelecesse critérios para o financiamento de ações e
projetos desenvolvimentos pelas organizações sem fins lucrativos, os quais
permitissem que a participação da sociedade se desse de forma abrangente,
transparente e isonômica. Um dos grandes avanços da nova lei é, justamente,
permitir que as organizações possam pleitear recursos para projetos de
iniciativa própria, não se limitando a atuação a ações complementares ao
estado. Desse modo, a lei nº 13.019 contribui para assegurar a relevância das
organizações da sociedade civil para o processo democrático, contribui para o
fortalecimento do tecido associativo e valoriza a existência de organizações
autônomas, não subordinadas na sua atuação aos limites da exigência de
complementariedade em relação a políticas governamentais. Por isto,
louvamos a publicação da lei, que garante a possibilidade de atender a
segmentos da sociedade civil que não se propõem, apenas, a prestar serviços
executando as políticas públicas, mas que atuam de forma igualmente
importante na construção de novos direitos.
Contudo, é necessário aprimorar o texto, para que a aplicação
da Lei n° 13.019, de 2014, não se torne um óbice aos avanços democráticos
que observamos nos dias de hoje, no sentido de assegurar a não interrupção e
a prestação de serviços importantes e essenciais para a população, como os
são aqueles das áreas de saúde, assistência social e educação. Dada a
natureza pública dos serviços ofertados pelas organizações que se dedicam a
essas áreas de atuação, e a natureza continuada dos mesmos, que não podem
sofrer descontinuidade, qualquer iniciativa para incrementar a melhoria da
oferta, via repasse de recursos, merece e deve ser estimulada. Há que se
destacar que, de acordo com a Constituição Federal, esses serviços públicos
são direito do cidadão e dever do Estado, não tendo o gestor público
discricionariedade para prestar ou não o atendimento, e sendo-lhe facultado
firmar parcerias com entidades sem fins lucrativos para a sua execução. Diante
da relevância dessas instituições na composição das redes de proteção social,
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como, p.ex., os hospitais filantrópicos, as entidades de atendimento a crianças
e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, entendemos ser
fundamental esta alteração.
Ainda no art. 30, identificamos a necessidade de determinar
dispensa do chamamento público para os recursos destinados a entidades
privadas sem fins lucrativos, devidamente autorizadas em lei que as identifique
expressamente, ou ação orçamentária oriunda de emenda parlamentar ou,
ainda, que sejam identificadas nominalmente na Lei Orçamentária Anual.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)
A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art.24....................................................................................
§3º A vedação de que trata o parágrafo único anterior não se
aplica a cláusulas que delimitem o território ou a abrangência da prestação de
atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde e
educação conforme estabelecidos pelas respectivas políticas.
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§ 4º O prazo mínimo de existência das organizações da
sociedade civil previsto na alínea “a” do inciso VII do § 1º deste artigo será de 2
(dois) anos para parcerias com Estados e Distrito Federal e de 1 (um) ano para
parcerias com Municípios.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 13.019/2014 reconhecidamente representa avanço para
o processo democrático ao se basear em princípios de transparência, isonomia
e participação, de acordo com a Constituição Federal.
No entanto, o art. 24, redigido como está, conflita com o
princípio da não transferência inscrito no art. 92, VI, da Lei n° 8.069, de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e no art. 49, III, da Lei n° 10.741, de
2003 (Estatuto do Idoso), que determinam às instituições acolhedoras adotar o
princípio da não transferência, o qual se ampara no respeito ao vínculo dos
usuários com as organizações que os acolhe. Também, a Lei Orgânica da
Assistência Social (Lei n° 8.742, de 1993) se organiza com base nos territórios
onde se identifiquem situações de risco e vulnerabilidade social, o que poderia
ficar prejudicado com as limitações impostas pela Lei.
Outra questão importante é considerar a possibilidade de
participação de entidades com tempo de inscrição no CNPJ inferior ao previsto
na alínea “a” do inciso VII do § 1º, para que as finalidades as novas entidades
criadas com a finalidade de atender interesses públicos possam colocar o seu
potencial participativo à disposição do Estado, quando este não prescindir da
complementariedade das ações ofertadas.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 15. ......................................................................................
..................................................................................................
§ 3º As políticas e ações voltadas ao fortalecimento das
relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho a que se refere
o caput deste artigo, voltadas para as áreas de saúde, assistência social e
educação deverão ser aprovadas pelos respectivos conselhos setoriais de
políticas públicas.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
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As políticas de saúde, assistência social e educação são
regidas por leis próprias que estabelecem o exercício do controle social das
mesmas, a ser realizado pelos conselhos setoriais, cuja capilaridade já é uma
realidade em todo território nacional.
Temos conhecimento de que as deliberações dos inúmeros
conselhos existentes são, muitas vezes, contraditórias entre si. Portanto, diante
do atual estágio de consolidação das políticas de saúde, assistência social e
educação, cuja execução vem sendo realizada de forma descentralizada e
articulada entre governos e organizações da sociedade civil, sempre em
obediência às determinações legais, entendemos não ser recomendável
dispersar as instâncias de deliberação sobre as políticas e voltadas para essas
três importantes áreas.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015

Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar
acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 71.......................................................................................
§5º Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de
prestação de contas de parcerias de que trata esta lei, firmadas
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, contados da data de apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente. (NR)
Art. 79-A. Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de
prestação de contas de parcerias e de convênios, termos de
parceria, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres
firmados no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, contados da data de
apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.”
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(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias
fundamentais, prevê no artigo 5º LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Apesar dessa previsão, é fato notório que o atraso excessivo
de apreciação de prestações de contas de parcerias firmadas entre
organizações da sociedade civil e o Estado alcança décadas, e causa enorme
insegurança jurídica. No âmbito da União, representa, ainda, notório
descumprimento do dever de decidir previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784,
de 19991.
O princípio da pacificação orienta as relações jurídicas em
todos os campos do Direito, sempre no intuito de alcançar a paz social. Esse
princípio se expressa através da proteção à validade do ‘ato jurídico perfeito’,
do ‘direito adquirido’ e da ‘coisa julgada’ e, também através da decadência,
prescrição e preclusão, que impõem aos interessados o dever de agir, sob
pena de consolidação de uma situação existente.
O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal determina
a fixação de um prazo prescricional para situações tratadas pela Lei 13.019:
“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”
A proposta de emenda ora apresentada visa suprir essa lacuna
da Lei 13.019, de 31.07.2014. Em diversas situações, o ordenamento brasileiro
prevê prescrições de infrações nas relações com o Poder Público, com
potencial de prejuízo ao erário:
A prescrição de cinco anos para aplicação de sanções se a prestação de
contas dos recursos públicos do Fundo Partidário não for apreciada em cinco
anos, prevista no artigo 37 da Lei 9.096, de 1995:
§ 3º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas de
partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período
CAPÍTULO XI: DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e
sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
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de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser
repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser
aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua
apresentação.
A prescrição de cinco anos para infrações à legislação tributária, prevista no
artigo 173, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 8.429, de 1992, que dispõe
sobre as sanções por prática de atos de improbidade administrativa (art. 23):
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos
de exercício de cargo efetivo ou emprego.
A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 12.846, de 2013, que dispõe
sobre responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública (art. 25):
Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei,
contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
A prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal no exercício de poder de polícia, conforme Lei
9873, de 1999 (art. 1º):
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
A decadência, após decorridos cinco anos, para que a Administração Pública
Federal anule ato administrativo que beneficiou particular, conforme Lei 9784,
de 1999 (art. 54):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
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O prazo de cinco anos é também previsto em lei para situações onde o
particular tem alguma pretensão contra o Erário (Decreto 20.910, de 1932):
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
O principio da impessoalidade impede que a Administração
Pública outorgue a uma pessoa tratamento diferenciado do que é dado às
demais, de forma que a ausência de regras sobre prescrição pode representar
um tratamento prejudicial às organizações da sociedade civil que, nas
parcerias, cumprem um papel importantíssimo no desenvolvimento,
implantação e execução de políticas públicas.
Por isso, e também para mitigar a insegurança jurídica
associada a atrasos na apreciação de prestações de contas presentes e
futuras, propõe-se fixar, por equidade com outras situações semelhantes, a
prescrição de cinco anos para as infrações às regras de prestação de contas
de parcerias com organizações da sociedade civil, contados da data de
apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.
Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015

Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
“Art. 3°........................................................................................
..............................................................................................................................
IV – às transferências de recursos destinadas à execução de
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e de
atividades de natureza continuada de serviços integrantes do Sistema Único de
Assistência Social –SUAS e da Educação, que prestem atendimento direto ao
público e sejam previamente credenciadas pelo órgão gestor da política. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
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A aprovação da lei n° 13.019/2014 foi recebida com grande
entusiasmo, visto que, desde há muito tempo, a sociedade civil clamava por
uma normatização que estabelecesse critérios para o financiamento de ações e
projetos desenvolvimentos pelas organizações sem fins lucrativos, os quais
permitissem que a participação da sociedade se desse de forma abrangente,
transparente e isonômica. Um dos grandes avanços da nova lei é, justamente,
permitir que as organizações possam pleitear recursos para projetos de
iniciativa própria, não se limitando a atuação a ações complementares ao
estado. Desse modo, a lei nº 13.019 contribui para assegurar a relevância das
organizações da sociedade civil para o processo democrático, contribui para o
fortalecimento do tecido associativo e valoriza a existência de organizações
autônomas, não subordinadas na sua atuação aos limites da exigência de
complementariedade em relação a políticas governamentais. Por isto,
louvamos a publicação da lei, que garante a possibilidade de atender a
segmentos da sociedade civil que não se propõem, apenas, a prestar serviços
executando as políticas públicas, mas que atuam de forma igualmente
importante na construção de novos direitos.
Contudo, é necessário aprimorar o texto, para que a aplicação
da Lei n° 13.019, de 2014, não se torne um óbice aos avanços democráticos
que observamos nos dias de hoje, no sentido de assegurar a continuidade e a
prestação de serviços importantes e essenciais para a população, como os são
aqueles das áreas de saúde, assistência social e educação.
Dada a natureza pública dos serviços ofertados pelas
organizações que se dedicam a essas áreas de atuação, e a natureza
continuada dos mesmos, que não podem sofrer descontinuidade, qualquer
iniciativa para incrementar a melhoria da oferta, via repasse de recursos,
merece e deve ser estimulada. Há que se destacar que, de acordo com a
Constituição Federal, esses serviços públicos são direito do cidadão e dever do
Estado, não tendo o gestor público discricionariedade para prestar ou não o
atendimento, e sendo-lhe facultado firmar parcerias com entidades sem fins
lucrativos para a sua execução. Diante da relevância dessas instituições na
composição das redes de proteção social, como, p.ex., os hospitais
filantrópicos, as entidades de atendimento a crianças e adolescentes, idosos e
pessoas com deficiência, entendemos ser fundamental esta alteração.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.
Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Fica revogado o art. 62.

JUSTIFICATIVA
A redação do artigo 62 autoriza a Administração Pública, em
condições genéricas e a seu juízo, a intervir em uma OSC quando houver “má
execução” ou “inexecução” de parcerias. A previsão afronta o princípio da não
interferência estatal no funcionamento, prevista no Inciso XIX do artigo 5º da
Constituição Federal, que estabelece: “as associações só poderão ser
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compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em julgado”.
A garantia da continuidade de serviços essenciais à população
já está prevista no Art. 42, nos termos do inciso XII, que indica “a prerrogativa
do órgão ou da entidade transferidora dos recursos financeiros de assumir ou
de transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de
paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade”.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Fica revogado o inciso XVIII do art. 42.

JUSTIFICATIVA
A Imposição de que uma empresa permita o “livre acesso aos
seus documentos e registros contábeis”, sem previsão de procedimento ou
alcance desse acesso pelos servidores, como requisito de elegibilidade para
prestação de serviço a uma OSC no escopo de parceria com ente público é
flagrantemente inconstitucional. A previsão revela interferência estatal no
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funcionamento da organização e nas relações privadas que as OSCs
estabelecem com terceiros.
A redação, ao não especificar a vinculação dos documentos ao
objeto da parceria, permite, ao menos em tese, amplo acesso à Administração
a todos os negócios da empresa que forneça a uma OSC. Obrigar que a OSC
exija de todo e qualquer fornecedor de bens e serviços, de forma
desproporcional e descontextualizada, a entrega de informações contábeis à
fiscalização dificulta o processo de contratação dessas entidades e impõe um
ônus negocial desnecessário e pouco efetivo às relações contratuais privadas
entre OSC e seus fornecedores, que pode implicar na inviabilização de que
essas OSCs alcancem processos eficientes de contratação de fornecedores,
impactando de forma negativa a própria execução dos projetos de interesse
público. Afronta os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da isonomia.
Não há na legislação previsão análoga a esta. Frise-se que
existem mecanismos na legislação que obrigam a entrega de documentos
contábeis à fiscalização em caso de indícios de irregularidades.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Fica revogada a alínea “d” do inciso IX do art. 45.

JUSTIFICATIVA
A formulação original esta alínea, em que fica vedado realizar
despesas com “obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a
instalação de novas estruturas físicas” entra em conflito com o disposto no
inciso IV do Art. 46 da mesma lei, conforme abaixo:
Art. 46. Poderão ser pagas com recursos vinculados à
parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:
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(...)
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico,
desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
Além disso, vedação de despesas com obras limita
indevidamente o escopo da lei, que abrange tanto a Colaboração como o
Fomento. Especialmente no campo do Fomento, não há motivos para impedir
que tal tipo de despesa se realize com recursos públicos na medida em que se
reconheça o interesse social das organizações e das instalações onde realizam
seus trabalhos. Este tipo de despesa está previsto na legislação do Fundo dos
Direitos da Criança e da Adolescência, criados pelo art. 260 da Lei 8.069/90.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado EROS BIONDINI
PTB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Eros Biondini)

A Provisória n° 684, de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 27.....................................................................................
§ 5º. No caso de projetos que sejam financiados com recursos
dos fundos de criança e adolescente, do idoso, do meio ambiente, defesa de
direitos difusos, entre outros, a seleção deverá ser feita pelo próprio conselho
gestor, conforme determina a legislação específica.
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JUSTIFICATIVA
A execução de projetos com recursos de fundos públicos como
o fundo da criança e do adolescente, do idoso, do meio ambiente, de defesa
dos direitos difusos, dentre outros já é uma realidade bastante consolidada. Por
isto, é necessário reconhecer as especificidades das parcerias viabilizadas por
meio deles, cujas regras não foram modificadas pela Lei n° 13.019.
Tais parcerias ilustram bastante a relação de fomento, em que
o projeto é uma iniciativa da organização da sociedade civil, que obedece a
edital de chamamento que define as linhas prioritárias de vulnerabilidade social
do Município, Estado ou União. Há que se destacar que os princípios definidos
na Lei n° 13.019 são observados nos procedimentos de escolha dos projetos.
Por entender que as especificidades dos modelos já existentes
nesses casos deverão ser mantidas, é que apresentamos a presente emenda.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2015.

Deputado Eros Biondini
PTB / MG
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado João Daniel – PT/SE
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo
NOVO

3. _Modificativa

4. _X___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à MP 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art. ..... As prestações de contas de convênios, termos de parceria, contratos
de repasse e outros instrumentos congêneres que tiverem sido apresentadas
pelas organizações da sociedade civil até 31 de dezembro de 2010 e não
tiverem sido analisadas até a entrada em vigor desta lei serão arquivadas
definitivamente, e dado a quitação às organizações da sociedade civil.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu artigo 5º assegura a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Ademais, é evidente que, se em mais de 05 (cinco) anos a
Administração não analisou determinado processo, decaiu do seu direito.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015
PARLAMENTAR

Deputado João Daniel – PT/SE
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado João Daniel – PT/SE
1. ___ Supressiva
Página

2.__ _ Substitutiva
Artigo
1º

3. _X_Modificativa 4. ___Aditiva
Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artigo à MP nº 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art....O artigo 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. .......................................................................
§ 1º : Consideram-se também organizações da sociedade civil as
cooperativas:
I - que aplicam, após eventual distribuição de sobras, os
resultados líquidos, apurados no exercício financeiro em suas
finalidades sociais.
II - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro de
1999;
III - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável ou reutilizável, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
IV - voltadas diretamente às atividades de extrativismo, manejo
florestal de baixo impacto, pesca e atividades agropecuárias
realizadas por povos e comunidades tradicionais, beneficiários
da reforma agrária agricultores familiares e, desde que
integradas por pessoas em situação de risco social, na forma do
regulamento;
V – integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado
o interesse público, na forma do regulamento.
VI – voltadas diretamente para atividades de fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais, e de capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural.
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§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras, prevista
no inciso I do caput deste artigo, às cooperativas de que trata o §
1º, que se regerão pelas suas normas próprias.
§ 3º As sobras de que trata inciso I do caput deste artigo não se
confundem com os eventuais saldos remanescentes das
parcerias.
§ 4º - Equiparam-se às organizações definidas no inciso I deste
artigo as empresas de autogestão da economia solidária
regularmente cadastradas no Cadastro Nacional de
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, na forma
do regulamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O conceito de organização da sociedade civil não deve excluir os tipos
societários mais comuns nessa área, quais sejam, as associações, fundações, organizações
religiosas e cooperativas. No caso dessas últimas, há as que são voltadas para objetos de
interesse público e inclusão produtiva, cuja importância já vem sendo reconhecida nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias da União dos últimos anos. Assim sendo, sugere-se retirar a vedação
da distribuição de sobras previstas na atual redação trazida pela Lei 13.019/14, para autorizar
que as cooperativas sociais, de reciclagem de resíduos sólidos, de extrativismo e integradas
por pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, possam também
celebrar parcerias com o Estado Brasileiro, nos termos do novo marco regulatório das
organizações da sociedade civil.
Sala da Comissão, em 06 de julho de 2015
PARLAMENTAR

Deputado João Daniel – PT/SE
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado João Daniel – PT/SE
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente MPV nº 684, de 2015, o seguinte artigo para revogar o art. 37 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
“Art. ... Fica revogado o artigo 37 da Lei nº 13.019, de 2014.”
JUSTIFICAÇÃO
A obrigação prevista no artigo 37 de que a organização da sociedade civil
indique um dirigente que se responsabilize de forma solidária pela execução das atividades da
parceria afronta a isonomia daquelas, pois não há precedente deste tipo de exigência com
relação e nenhum outro tipo de organização que celebre contratos administrativos, ou
parcerias público-privadas com a administração pública.
Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da personalidade
jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da pessoa física de
forma automática é desproporcional e contrária à isonomia.
Por esse motivo, propomos a revogação do Artigo 37.
Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.
PARLAMENTAR

Deputado João Daniel – PT/SE
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
07/08/2015

Proposição
MP 684/2015
Autores

nº do prontuário

Deputada Carmen Zanotto

1.( ) Supressiva 2.( ) substitutiva 3.( )modificativa 4.( x) aditiva 5.( )Substitutivo global

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 21 DE JULHO DE 2015.

Inclua-se, onde couber, na medida provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, o
seguinte artigo:
“Art. Modifica o art. 30º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
‘Art. 30º ...............................................
IV – Em atividades continuadas de educação, de serviços
integrantes do Sistema Único de Saúde e do Sistema de
Assistência Social, que atuem em atendimento direto ao público
e estejam previamente credenciadas pelo órgão gestor da
política.”

JUSTIFICATIVA
A aprovação da lei n° 13.019/2014 foi recebida com exaltação, pois há
muito tempo, a sociedade civil protestava por estabelecimento de critérios para o
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financiamento de ações e projetos desenvolvidos pelas organizações sem fins
lucrativos, os quais fossem permissivos a à participação da sociedade e que se
desse de forma isonômica, abrangente e transparente.
Contudo, é necessário aprimorar o texto, para que a aplicação da Lei n°
13.019, de 2014, não seja um obstáculo aos avanços democráticos que
observamos nos dias de hoje.
Os artigos 197 e 199, da Constituição Federal contemplam a importância
pública das ações e serviços de saúde executadas por entidades privadas assim
como as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, que atuam de forma
complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS. A Constituição Federal possui
fundamentação suficiente para afastar as restrições que a Lei nº 13.019 impõe
para a continuidade da parceria com as entidades privadas no âmbito do SUS.
Aplicando-se as exigências da Lei nº 13.019, a formação de tal contrato não
poderia ser realizada sem chamamento, o que impede a realização de
investimentos. Até mesmo quando há recursos próprios do ente federado, além
dos federais. A restrição pode causar danos aos contratos já celebrados e também
comprometer o atendimento da aplicação mínima estabelecida pela Emenda
Constitucional 29.
Nessa direção, propomos alteração no art. 30, tendo em vista que as
políticas de educação, saúde e assistência social já são regidas por leis próprias
que determinam seus próprios exercícios do controle social, a ser realizado pelos
conselhos setoriais, cujo movimento ascensional já é uma realidade em todo o
país. Temos ciência que as deliberações dos inúmeros conselhos existentes são,
muitas vezes, contraditórias entre si. Portanto, diante da fase atual de
consolidação das políticas de educação, saúde e assistência social, cuja
realização vem acontecendo de forma descentralizada e articulada entre governos
e organizações da sociedade civil, sempre em obediência às determinações
legais, entendemos não ser prudente indicar como bom, próprio ou útil, dispersar
as instâncias de deliberação sobre as políticas voltadas para essas três estimadas
áreas.
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Acresce-se ainda referência ao CAPÍTULO II da Lei Nº 8.080, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Os
serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantendo o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato, com vistas a garantir a cobertura assistencial
à população, onde as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos são de
preferência para participar do SUS, do Sistema único de assistência social e da
educação.

Deputada Carmen Zanotto
PPS/SC
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a supressão do art. 37 da Lei nº
13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.
1º................................................................................................................................
“Art.
37.
.................................................................................................”

(Suprimido)

JUSTIFICAÇÃO
A obrigação prevista no artigo 37 de que um dirigente deve se responsabilizar de
forma solidária pela execução das atividades da parceria afronta a isonomia das
Organizações da Sociedade Civil, pois não há precedente deste tipo de exigência com
relação e nenhum outro tipo de organização que celebre contratos administrativos, ou
PPPs com a Administração. Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da
personalidade jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da
pessoa física de forma automática é desproporcional e contrária à isonomia. Por esse
motivo, demandamos a revogação do Artigo 37.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2014.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)

Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do inciso IV do Artigo
2º da art. 37 da Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º..................................................................................................,
Art. 2º..........................................................................
....................................................................................
IV – Entende-se por dirigente da sociedade civil: pessoa que responda
ativa e passivamente pela organização, em juízo ou fora dele, incluindo a que atua por
mandato em nome do dirigente.
..................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
É necessário especificar melhor a definição de Dirigente pois, tal como está não
lei, até um gerente de menor projeto ou departamento pode ser incluído como
“dirigente”. A definição da outra parte (o administrador público) é bem específica,
clara e limitada.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a supressão do inciso XVIII do art.
42 da Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 1º...................................................................................................
Art. 42..................................................................................................
.............................................................................................................
XVIII – (Suprimido) ..............................................................................
……………………………………………………………………….
JUSTIFICAÇÃO
A previsão do “livre acesso aos seus documentos e registros contábeis” revela
interferência estatal no funcionamento e nas relações privadas que as OSCs estabelecem
com terceiros. Obrigar que a OSC exija de todo e qualquer fornecedor de bens e
serviços, de forma desproporcional e descontextualizada, a entrega de informações
contábeis à fiscalização praticamente inviabiliza o processo de contratação dessas
entidades e seus fornecedores. Afronta a Constituição Federal que veda a interferência
do Estado no funcionamento das OSCs, e fere os princípios da proporcionalidade, da
eficiência e da isonomia. Não há na legislação previsão análoga a esta para nenhuma
outra Pessoa Jurídica de direito privado. Frise-se que existem mecanismos na legislação
que com autorização judicial, obrigam a entrega de documentos contábeis à fiscalização
em caso de indícios de irregularidades. Por essa razão, recomendamos a revogação do
inciso XVIII, do artigo 42.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do inciso I do Art. 2º da
Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art. 2º.................................................................................................
I - organização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
.........................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A fim de que as organizações que concedem benefícios variáveis a seus
empregados não estejam impedidas de celebrar termos de colaboração/fomento com o
poder público, propomos a exclusão do termo em negrito “bonificações” do inciso I do
artigo 2º.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, o acréscimo de parágrafos ao Art.
2º da Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art.
2º...............................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 1º Para os fins desta Lei, também se consideram organizações da
sociedade civil:
I – As cooperativas sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro
de 1999;
II - As cooperativas voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável, desde que integradas por pessoas em situação de
risco social;
III - As cooperativas voltadas diretamente às atividades de extrativismo,
manejo de florestas de baixo impacto, pesca e agricultura de pequeno porte realizadas
por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares;
IV – As cooperativas integradas por pessoas em situação de
vulnerabilidade social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda,
nos casos em que ficar demonstrado o interesse público.
§ 2º São também organizações da sociedade civil incluídas no âmbito
desta lei as organizações religiosas que se dedicam a atividades de interesse público.
§ 3º Estão excluídas do âmbito de abrangência desta lei as parcerias com
organizações religiosas, de que trata o §2º, atividades e estruturas físicas relacionadas
ou destinadas a culto ou a celebrações de cunho exclusivamente religioso.
JUSTIFICAÇÃO
Sugerimos acrescentar à redação do artigo 2º as cooperativas solidárias, para fins
de considera-las no universo de organizações da sociedade civil aptas para celebração
de parcerias com o Poder Público.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do Art. 32 da Lei nº
13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.
1º.............................................................................................................................
Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de
realização de processo seletivo será detalhadamente justificada pelo administrador
público.
§ 1o Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista
nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deste artigo deverá ser publicado,
pelo menos, 15 (quinze) dias antes dessa formalização, em página do sítio oficial da
administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público,
também no meio oficial de publicidade da administração pública, a fim de garantir
ampla e efetiva transparência.
§ 2o Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 05
(cinco) dias a contar da publicação do extrato da justificativa mencionada no parágrafo
anterior.
§ 3o A Administração pública deverá analisar as razões da impugnação e
manifestar-se sobre sua procedência ou não, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
protocolo da impugnação.
§ 4o Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa
ou considerou inexigível o chamamento público, mediante publicação no sítio oficial da
administração pública na internet, e será imediatamente iniciado o procedimento para a
realização do chamamento público, conforme o caso.
§ 5o Não havendo fundamento na impugnação, a administração pública
deverá manifestar publicamente em página do sítio oficial da administração pública na
internet as razões pelas quais as hipóteses dos arts. 30 e 31 estão observadas, a depender
do caso, e formalizará o termo de colaboração/fomento sem chamamento público.
JUSTIFICAÇÃO
Propomos alteração do prazo para publicação do extrato de justificativa da
ausência de realização de chamamento público e definição de prazo para impugnação,
bem como para apreciação da administração pública das razões da contestação e
posterior formalização do termo de colaboração/fomento sem chamamento público, se
assim decidido.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do inciso V e o
acréscimo de parágrafos do Art. 25 da Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art.
25........................................................................................................................
.................................................................................................................................
V – seja comunicada à Administração Pública, em até 60 dias após a
celebração do termo de fomento ou de colaboração, a relação das organizações da
sociedade civil executantes e não celebrantes do termo de fomento ou de colaboração.
§1º A relação das organizações da sociedade civil executantes e não
celebrantes do termo de fomento ou de colaboração de que trata o inciso V do caput
poderá ser alterada, desde que as eventuais alterações não descumpram os requisitos
previstos no inciso IV do caput e seja comunicada a alteração à Administração Pública
em até 60 dias.
§2º A organização celebrante deverá firmar termo de atuação em rede
para repasse de recursos, ficando obrigada a, no ato de sua formalização, verificar a
regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de
colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação
de contas final.
JUSTIFICAÇÃO
A redação original do artigo 25, apesar de garantir a realização de associações de
tipo consórcios impede que OSCs doadoras – que adotam mecanismos seletivos por
procedimentos editalícios e avaliativos de propostas para a concessão de projetos –
possam celebrar, com o setor público, parcerias para facilitar o acesso de micro
entidades a recursos financeiros de pequena monta. Esta interdição – de fato – implica
em que o setor púbico deva realizar tais transferências com um custo muito maior.
Propomos a revisão do artigo 25, uma vez que este impõe regras para atuação
em rede das OSCs. A proposta tem o intuito de que o processo de seleção seja feito
pelas OSCs celebrantes posteriormente à assinatura dos termos de colaboração ou de
fomento. A revisão deve ser no sentido de possibilitar a indicação das OSCs
executantes e não celebrantes em momento posterior à assinatura da parceria.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a supressão do Art. 62 da Lei nº 13.019, de
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art.
(Suprimido).............................................................................................

62.

JUSTIFICAÇÃO
A redação do artigo 62 autoriza a Administração Pública, em condições
genéricas e a seu juízo, a intervir em uma OSC quando houver “má execução” ou
“inexecução” de parcerias. A previsão afronta o princípio da não interferência estatal no
funcionamento prevista no Inciso XIX do artigo 5º da Constituição Federal, que
estabelece: “as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em
julgado”. A garantia da continuidade de serviços essenciais à população já está prevista
no Art. 42, nos termos do inciso XII, que indica “a prerrogativa do órgão ou da entidade
transferidora dos recursos financeiros de assumir ou de transferir a responsabilidade
pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de
modo a evitar sua descontinuidade”. Por essa, razão, recomendamos a revogação do
artigo 62.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a inserção do seguinte §5º ao Art.
71 e o Art 79 - A da Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art.
1º........................................................................................................................
Art.
71º..............................................................................................................
...........................................................................................................................
§ 5º - Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de prestação de
contas de parcerias de que trata esta lei, firmadas no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, contados da data de apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
.................................................................................................................................
...................
Art. 79-A. Prescrevem em cinco anos as infrações às regras de prestação de contas de
parcerias e de convênios, termos de parceria, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres firmados no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, contados da data de apresentação da prestação de contas final ao
órgão concedente.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais, prevê no
artigo 5º LXXVIII, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
Apesar dessa previsão, é fato notório que o atraso excessivo de apreciação de
prestações de contas de parcerias firmadas entre Organizações da Sociedade Civil e o
Estado alcança décadas, causa enorme insegurança jurídica. No âmbito da União,
representa, ainda, notório descumprimento do dever de decidir previsto nos artigos 48 e
49 da Lei 9.784, de 19991. O princípio da pacificação orienta as relações jurídicas em
todos os campos do Direito, sempre no intuito de alcançar a paz social. Esse princípio se
expressa através da proteção à validade do ‘ato jurídico perfeito’, do ‘direito adquirido’
e da ‘coisa julgada’ e, também através da decadência, prescrição e preclusão, que
impõem aos interessados o dever de agir, sob pena de consolidação de uma situação
existente.
O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal determina a fixação de um prazo
prescricional para situações tratadas pela Lei 13.019: “A lei estabelecerá os prazos de
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prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

As propostas de emenda ora apresentadas visam suprir essa lacuna da Lei 13.019, de
31.07.2014. Em diversas situações, o ordenamento brasileiro prevê prescrições de
infrações nas relações com o Poder Público, com potencial de prejuízo ao erário, eis
alguns exemplos:
i) A prescrição de cinco anos para aplicação de sanções se a prestação de contas dos
recursos públicos do Fundo Partidário não for apreciada em cinco anos, prevista no
parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096, de 1995; ii) A prescrição de cinco anos para
infrações à legislação tributária, prevista no artigo 173, incisos I e II do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966); iii) A prescrição de cinco anos para as
infrações à Lei 8.429, de 1992, que dispõe sobre as sanções por prática de atos de
improbidade administrativa, em seu art. 23 incisos I e II; iv) A prescrição de cinco anos
para as infrações à Lei 12.846, de 2013, que dispõe sobre responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública (art. 25); v) A prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal no exercício de poder de polícia, conforme Lei 9873, de
1999 (art. 1º)
A decadência, após decorridos cinco anos, para que a Administração Pública
Federal anule ato administrativo que beneficiou particular, conforme Lei 9784, de 1999
(art. 54). O prazo de cinco anos é também previsto em lei para situações onde o
particular tem alguma pretensão contra o Erário, no artigo 1º do Decreto 20.910, de
1932.
Assim, e também para mitigar a insegurança jurídica associada a atrasos na
apreciação de prestações de contas presentes e futuras, propõe-se fixar, por equidade
com outras situações semelhantes, a prescrição de cinco anos para as infrações às regras
de prestação de contas de parcerias com organizações da sociedade civil, contados da
data de apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do inciso III do Art. 39
da Lei nº 13.019, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art.
39...................................................................................................................
..............................................................................................................................
III - tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério
Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da esfera
governamental com a qual se celebra o Termo de Colaboração ou Termo de Fomento,
ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau;
JUSTIFICAÇÃO
A exigência de que as organizações da sociedade civil não tenham entre seus
dirigentes parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de
agentes políticos de qualquer Poder ou do Ministério Público de qualquer esfera
governamental carece de razoabilidade e extrapola a sua finalidade. O ideal seria que a
vedação para a celebração de parceria se limitasse àqueles órgãos dentro da esfera de
influência objetiva do familiar do dirigente.
O princípio da moralidade demanda que o cuidado com o bem público vá além
do mero atendimento formal aos preceitos legais, devem ser os meios empregados
sempre em consonância com a “boa-fé objetiva”. Ademais, diante da interpretação dada
ao conceito de agente político pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 228.977/SP, que abrange não apenas cargos eletivos, mas a direção de
autarquias e outros entes da Administração Direta e Indireta, bem como membros da
magistratura (Juízes) e do Ministério Público (Promotores de Justiça), a vedação a todas
as esferas de governo alcança tamanha extensão que pode implicar na impossibilidade
de seu cumprimento. Pela norma, fica impedido de celebrar uma parceria com a União
uma OSC cujo dirigente tenha laços de parentesco em 2º. grau com administrador de
uma autarquia municipal, ou de um juiz estadual. Por essa razão, recomendamos
alteração da redação do inciso III, do artigo 39.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, o acréscimo do seguinte Art. 85 - A
na Lei nº 13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art. 85-B. O art. 4º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 4°........................................................................... (...)
§1º. É permitida a participação de servidores públicos na
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que não haja conflito de
interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013:
I – na diretoria; ou
II – nos conselhos.
§2º Aos servidores que participem da diretoria de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, será vedada a percepção de remuneração ou
subsídio, a qualquer título.
§3º A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público não poderá ser contratada
pelo mesmo órgão de origem do servidor público de sua diretoria ou o que ele esteja no
momento vinculado.” (NR) .....................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
Entendemos que é necessário incluir um dispositivo na Lei das OSCIPS, que
esclarece sobre a vedação de participação de servidores públicos na diretoria.
Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MPV 684
00113

Quarta-feira 12

Emenda nº à MP nº 684/2015 (Aditiva)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, as alterações do inciso VIII do Art.
34; da alínea (i) do inciso V do Art. 35; do inciso II do parágrafo único do Art. 42, e
Art. 43 da Lei nº 13.019, de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art.
1º................................................................................................................................
Art. 34. .......................................................................................
.....................................................................................................
VIII - regulamento de compras e contratações em que se estabeleça, no
mínimo, a observância dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da
probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de
qualidade e durabilidade”.
...................................................................................................
Art. 35. .....................................................................................
.........................................................................................................
V - ...................................................................................................
...........................................................................................................
i)
(Suprimido)
....................................................................................................”
Art. 42. ............................................................................................
Parágrafo único...............................................................................
I - ....................................................................................................;
II
(Suprimido)........................................................................................................”

–

Art. 43. As contratações de bens e serviços pelas organizações da
sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela administração pública,
deverão observar os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da
impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da
razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e
durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e contratações”.
JUSTIFICAÇÃO
A necessidade de aprovação pela Administração do regulamento de seleção dos
fornecedores no escopo dos Projetos fere a autonomia das entidades e as sujeita a uma
relação hierárquica com o ente público. Os princípios que se querem preservar já estão
no artigo 2º, XIV e normas do plano de trabalho e da prestação de contas, bem como no
teor do artigo 43 acima transcrito. Aqui existe clara abertura para interferência estatal na
liberdade de auto-organização das OSC, o que pode gerar problemas das mais diversas
ordens. Ademais, o STF já determinou entendimento de que as OSCs não têm porque
seguir preceitos da 8.666/93. (ver: STF, julgamento da ADIN 1.864/2007 – Voto de
Min. Joaquim Barbosa). Existe uma forte tendência de que a insegurança jurídica,
entendimentos divergentes e analogias indevidas, que hoje caracterizam as relações de
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convênios, e atingem as OSC e o Estado, seja transferida aos Regulamentos de Compras
e Contratações, atingindo exclusivamente as OSCs. Pontue-se que as entidades do
“Sistema S”, que possuem seus regulamentos próprios de compras e contratações, não
foram excetuadas do dever de submetê-los à aprovação pelos seus órgãos próprios,
independentemente de aprovação pela Administração Pública.

Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2015.

Senadora Lídice da Mata
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
de 2014.

Art. 1o Fica revogado o inciso VI do art. 23 da Lei no 13.019, de 31 de julho

JUSTIFICAÇÃO

Especialmente nas atividades culturais, é difícil a mensuração de
resultados e o estabelecimento de indicadores, ainda mais qualitativos sobre o resultado
alcançado. Como mensurar, por exemplo, a mudança realizada no imaginário das
pessoas a partir de uma apresentação de cultura popular ou a desconstrução de préconceitos e pré-concepções decorrentes da apresentação de uma obra com característica
questionadora da ordem social?
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 57 da Lei nº
13.019, de 2014 e a inclusão do art. 57-A, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 57. Os rendimentos das aplicações financeiras e eventuais saldos
remanescentes poderão ser aplicados pelas organizações da sociedade civil na
ampliação de metas do objeto da parceria, desde que:
I – a parceria ainda esteja vigente; e
II - seja demonstrada, na prestação de contas, a efetiva aplicação dos
recursos no objeto, nos objetivos e nas metas previstas no termo de fomento ou no
termo de colaboração, e comprovada a execução regular da despesa.
Parágrafo único. Em caso de uso de rendimentos de aplicações financeiras e
eventuais saldos remanescentes em desacordo com o disposto neste artigo, caberá à
administração pública adotar as medidas cabíveis para apurar se houve dano ao erário e
demais medidas aplicáveis.” (NR)
“Art. 57-A. Para ampliação dos valores e metas da parceria, a administração
pública poderá realizar nova transferência de recursos à organização da sociedade civil,
que não poderá superar 35% (trinta e cinco por cento) do valor da parceria, sendo
imprescindível a aprovação de novo plano de trabalho, a análise jurídica prévia da
minuta do termo aditivo e a publicação do extrato do termo aditivo em meios oficiais de
divulgação.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O disposto no parágrafo único do artigo 57 não está em consonância com
o caput do artigo, trazendo insegurança jurídica para sua aplicação.
A análise jurídica exigida neste parágrafo não tem sentido diante da
desnecessidade de termos aditivos para utilização de rendimentos/saldos, uma vez que o
próprio caput prevê a possibilidade em tese, o que pode ser resolvido nos próprios
instrumentos de parceria.
O termo aditivo só será necessário quando houver alteração do plano de
trabalho, o que já é corolário da alteração em si, não dependendo do disposto no
referido parágrafo.
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Além disso, da leitura do art. 57 não fica clara a possibilidade de reajuste
da parceria quanto ao seu valor ou de ampliação das metas com novo repasse de
recursos pela Administração Pública.
Especialmente no caso das parcerias que tenham como objeto atividades
de natureza continuada há necessidade de permitir o reajuste dos valores inicialmente
aprovados, tendo em vista estarem esses sujeitos à inflação, a variações impostas em
remuneração de equipe, por acordos coletivos de trabalho ou impostas pela própria
situação do mercado. Dessa forma, é razoável que a OSC possa, fundamentadamente,
solicitar reajuste dos valores da parceria e vê-lo aprovado pela Administração Pública.
Da mesma natureza é a hipótese de ampliação de metas da parceria. Nas duas hipóteses,
pode haver fato superveniente, o que em contratos administrativos equivaleria ao
equilíbrio econômico-financeiro. Isso porque, as ações desenvolvidas pelas
Organizações da Sociedade Civil em parceria com o Estado também estão sujeitas a
fatos imprevisíveis, devendo as metas e o valor do instrumento terem a possibilidade de
serem ampliados para evitar prejuízo ao objeto da parceria e aos beneficiários das
atividades.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 56 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 56. O remanejamento de recursos no plano de trabalho é possível
desde que respeitadas as seguintes condições:
I - ser realizado durante a vigência da parceria;
II - ter como finalidade o cumprimento do objeto pactuado;
III - não alterar o valor total do orçamento aprovado na parceria; e
IV - não realizar troca de recursos previstos entre categoria econômica da
despesa, de custeio para despesas de capital.
§ 1º Os remanejamentos que envolvam até trinta por cento do valor
originalmente aprovado no plano de trabalho para cada categoria econômica da despesa,
corrente ou de capital, poderão ser realizados sem autorização prévia da administração
pública, desde que sejam descritos no Relatório de Execução do Objeto os itens, valores
e percentuais remanejados, e a motivação dos ajustes.
§ 2º Os remanejamentos que envolvam mais de trinta por cento do valor
originalmente aprovado no plano de trabalho para cada categoria econômica da despesa,
corrente ou de capital, somente poderão ser realizados após aprovação da administração
pública parceira, e com base em solicitação prévia contendo o detalhamento dos itens,
valores e percentuais a se remanejar, e a motivação dos ajustes.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Da forma como constam na lei as regras de remanejamento de recursos,
elas poderão obstacularizar a fluidez e o bom andamento das parcerias. Isso porque,
reconhece-se que durante a execução há variações nos valores estipulados inicialmente
pelas organizações no plano de trabalho. O limite trazido pela proposta visa permitir que
alguns valores possam ser remanejados com maior racionalidade mas não sem um
controle.
Além das justificativas que a organização da sociedade civil terá que
apresentar na prestação de contas, haverá comprovação da correção dos valores pagos e
remanejados por meio dos documentos de cotação com fornecedores.
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Esses materiais já garantirão o controle dos recursos públicos, de forma
que não há necessidade de criar obstáculos na execução das parcerias.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 72. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§2º Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida
a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar a
autorização para o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de
interesse público com novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo e a
área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano
de trabalho original, desde que não tenha havido fraude e não seja o caso de restituição
integral dos recursos.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
As organizações da sociedade civil não possuem fonte de receita fixa que
possa permitir a devolução dos recursos aplicados nas parcerias cujas prestações de
contas tenham sido julgadas irregulares em razão de falhas de natureza formal.
Permitir que as organizações da sociedade civil possam substituir a
devolução de recursos por ações compensatórias dentro da sua área de conhecimento
pode não só facilita o processo de ressarcimento ao erário como trazer mais benefícios
para a população que terão os valores revertidos em ações diretas para seu
aproveitamento.
Contudo, é importante limitar a possibilidade da substituição da
devolução por ações compensatórias apenas aos casos em que não tenha havido fraude e
que não seja hipótese de restituição integral dos recursos.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a
aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
de 2014.

Art. 1o Fica revogado o inciso V do art. 22 da Lei no 13.019, de 31 de julho
JUSTIFICAÇÃO

Uma questão que merece reflexão é relacionada à comprovação e
adequação dos preços de mercado. Em geral, os órgãos de controle possuem uma visão
mais conservadora do tema e, quando o assunto é atividade cultural, essa visão dificulta
a realização de projetos culturais ou estimula os proponentes a criarem planos de
trabalho fictícios, que não contemplam a realidade.
Exemplo disso é a questão relativa à realização de festejos de cultura
popular. Como comprovar o preço de couro para pandeirão de bumba meu boi ou o
preço de balça ou apuruvu para moldar bonecos de mamulengo? Como justificar o
preço para a realização de instrumentos musicais tradicionais, como a rabeca ou o
pífano? Na área do cinema, como prever e justificar o preço necessário para a conhecida
e difundida verba de produção, destinada a cobrir custos não previstos e que sempre
ocorrem em uma produção cinematográfica? No circo, como justificar e comprovar
preço dos trapézios fixos e móveis para o trapezista, uma vez que isso é feito por
pessoas específicas que se destinam a essa atividade. Isso para ficar em apenas alguns
exemplos.
Além disso, em editais e chamamentos públicos, é comum ocorrer a
inscrição de diversos interessados, ainda que apenas um ou dois sejam contemplados.
Exigir tais comprovações logo na apresentação da proposta pode parecer
desproporcional ao objetivo pretendido e, em geral, os especialistas da área possuem
melhor condições de analisarem o preço de mercado do que cotações de preços ou
tabelas de referências.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º .............................................................................................................
.............................................................................................................................................
V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se
refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios
estabelecidos, se for o caso;
..................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A noção de critérios objetivos, na concepção em geral adotada, exige a
utilização de regras de pontuação binárias, que inviabilizam a análise quantitativa e
qualitativa de projetos culturais e reduzem a análise ao projeto que possui mais
documentos comprobatórios, excluindo aqueles que não estão inseridos nos grandes
veículos de comunicação. A análise deve, como regra, considerar o contexto de
produção da obra cultural e de sua realização como meio para indicar a sua abrangência
e adequação, deve considerar a importância regional ou local daquela manifestação ou,
ainda, outras questões de natureza imaterial que não podem ser reduzidas a uma
avaliação binária.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o Fica revogada a alínea d do Inciso IX do art. 45 da Lei no 13.019, de
31 de julho de 2014.

JUSTIFICAÇÃO

Por vezes, o objeto de um projeto cultural é exatamente a criação de
novas estruturas, como museus, teatros e outros equipamentos culturais necessários e
importantes para a população a ser atendida. Em outras, a ampliação de um espaço em
decorrência da demanda ou a adequação das estruturas às novas exigências mostra-se
como determinante para a viabilidade de um espaço cultural. Basta pensar, por exemplo,
nas adequações necessárias a bens do patrimônio material da humanidade que precisam
ser adequados para contemplar, por exemplo, banheiros e itens de acessibilidade, o que,
por vezes, se faz com a ampliação da área e criação de novas estruturas físicas
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º .............................................................................................................
.............................................................................................................................................
II - às transferências voluntárias regidas por norma específica;
.............................................................................................................................................
Parágrafo único: Os conceitos e normas previstos neste Lei não impactam sobre outras
ações de fomento realizadas por entes governamentais e regidas por normas
específicas.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Deve-se, inicialmente, registrar que a norma trata da noção de fomento a
partir de uma noção reducionista, que apenas busca resolver questões relacionadas à
própria Lei, no entanto, essa noção pode ter consequência em outras aéreas e ações
realizadas por diferentes esferas governamentais. Ocorre que, nem sempre, tais atuações
estão previstas em uma Lei em sentido estrito e, por vezes, estão previstas em normas
infralegais.
Exemplo disso são os Fundos de Apoio à Cultura estaduais que, ainda
que previstos em Leis em sentido estrito, seu regulamento está previsto em normas
infralegais. Cite-se, neste ponto, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, criado
pela Lei Complementar 267/1997, mas regulamento por Decreto. É no Decreto que
estão a maior parte das normas aplicáveis ao Fundo. Atualmente, as normas preveem
alguns mecanismos simplificados de seleção, execução e prestação de contas que não se
coadunam com a Lei em análise.
A partir disso, parece adequado que a Lei ressalve a inaplicabilidade dela
nos casos em que a transferência esteja regida por norma específica. Ainda que essa
alteração não seja suficiente para resguardar a aplicabilidade das normas existentes,
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pode colaborar para que se busquem alternativas e, dessa forma, mantenham as práticas
atualmente realizadas.
Sugere-se, ainda, deixar claro, no art. 3º, que as previsões da Lei não
impactam sobre outras ações de fomento existentes nas legislações esparsas, inclusive,
naquelas que são firmadas com particulares não qualificados como Organizações da
Sociedade Civil.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
.............................................................................................................................................
X - comissão de seleção: colegiado, temporário ou permanente, da administração
pública destinado a processar e julgar chamamentos públicos, composto por agentes
públicos e/ou especialistas, selecionados e designados por ato publicado em meio oficial
de comunicação, garantindo-se a participação de servidores ocupantes de cargos
permanentes do quadro de pessoal da administração pública realizadora do chamamento
público;
..................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Um aspecto importante é a caracterização dada para a comissão de
seleção e que pode trazer dificuldades em sua execução. A redação atual prevê que a
comissão de seleção deverá ser composta por, pelo menos, 2/3 de seus membros por
servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da administração
pública.
Ocorre, no entanto, que, no âmbito das ações artístico-culturais, a análise
das propostas não deve ser realizada apenas por servidores, que, muitas vezes, não
possuem a qualificação específica para compreender a área cultural apoiada. Ainda que
seja possível encontrar, em alguns casos, servidores com qualificação na área de música
ou teatro, servidores com qualificação e vivência nas áreas de circo ou cultura popular
são mais raros, ainda mais quando considerada a grande diversidade cultural que
permeia a sociedade brasileira.
Portanto, parece mais adequado considerar que uma comissão de seleção
voltada para a seleção de propostas artístico-culturais deve estar voltada para uma
compreensão e vivência mais aprofundada dos meandros relacionados àquela expressão
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cultural sob análise, tudo isso sem desconsiderar a importância da preservação do
interesse público e proteção do erário.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

de

Erika Kokay
Deputada Federal-PT/DF

de 2015
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)

Inclua-se onde couber:
“Art. XX. As organizações da sociedade civil ficam anistiadas dos
débitos e das multas relativos à rejeição das prestações de contas de
convênios, termos de parceria, contratos de repasse e outros
instrumentos congêneres, no âmbito da União, em que não tenha ficado
configurado dolo e fraude e não tenha ficado comprovado o
descumprimento do objeto.
§1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se às parcerias encerradas
antes da entrada em vigor desta Lei.
§2º. Aplica-se a anistia também para as hipóteses de débitos inscritos na
Dívida Ativa da União.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A proposta de emenda apresentada justifica-se pelo fato de que não
devem as organizações da sociedade civil, que receberam recursos para a realização de
projetos de interesse social e que tenham cumprido o objeto não incidido em dolo ou
fraude, mas apenas cometido erros formais que ensejaram a desaprovação da prestação
de contas, serem obrigadas a devolverem os recursos gastos devidamente na realização
das atividades pactuadas. Se assim for, estaremos diante de um enriquecimento ilícito
por parte do Estado.
Outro ponto que justifica a presente emenda refere-se a importância das
organizações da sociedade civil para o país. Pesquisas demonstram que essas
organizações são responsáveis pela realização de projetos de interesse publico das mais
diversas regiões do país, inclusive naqueles em que o próprio Estado não possui
capacidade para chegar à população beneficiada.
Não é incomum que medidas sejam tomadas para sanar dificuldades
experimentadas por outros setores estratégicos, tais como a indústria, empresas, o
agronegócio, entre outros. Segundo pesquisa da FASFIL (Fundacoes Privadas e
Associacoes Sem Fins Lucrativos), conduzida pelo IBGE, cerca de 2,1 milhões de
trabalhadores formais, ou seja, cerca de 5% dos trabalhadores brasileiros são
empregados por organizações da sociedade civil. Portanto, este dado revela que se trata
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de um setor importante para o país, que tem enfrentando severas dificuldades em
relação a sua sustentabilidade econômica.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão para a
aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

Senador LINDBERGH FARIAS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)
Inclua-se onde couber:
“Art. XX. O artigo 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 12.........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 2º .............................................................................................................
..........................................................................................................................
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados, exceto no caso de organizações da sociedade civil, definidas
pela Lei 13.019, de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos
nos artigos 2o, 3o e 16 da Lei nº 9.790, de 1999, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações;” (NR)
JUSTIFICAÇÃO

A extensão dos benefícios fiscais às organizações, independentemente de
se tratarem de entidades assistenciais, trata-se de medida que visa adequar e aperfeiçoar
o ordenamento jurídico ao universo das organizações da sociedade civil, assim como
contribuir para seu fortalecimento através de medidas voltadas à sua sustentabilidade
financeira.
A possibilidade de remuneração dos dirigentes das organizações, por sua
atuação na execução dos objetivos sociais para os quais as mesmas se constituíram é,
por sua vez, necessária para evitar a precarização das relações de trabalho no âmbito das
organizações.
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Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.
Sala da Comissão,

Senador LINDBERGH FARIAS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)

Inclua-se no art. 1o da MPV nº 684, de 2015, a alteração do art. 73 da Lei nº
13.019, de 2014, e a inclusão do art. 78-A, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 73. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração
pública destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e, a contar da data da
apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de
cunho decisório que tenha por objeto a apuração da infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir
da data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.” (NR)

“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 23.............................................................................................................
..........................................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de contas final
pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei à administração pública,
nos casos de termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, contratos
de gestão, convênios, acordos, ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos
congêneres firmados, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO

Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às infrações às
regras das parcerias, com base em outros atos normativos, como Lei 8.112, Lei 12.529 e
Lei 12.846. Nesse sentido, o prazo de prescrição é de 5 (cinco) anos.
A Constituição Federal em seu Art. 5º estabelece que:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
De acordo com o ACÓRDÃO nº 788/2006 do Tribunal de Contas da
União, havia insuficiência na estrutura da Administração Pública para gerenciar
adequadamente os convênios e repasses de recursos. O documento destaca que:
24. Segundo a referida nota técnica, o Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Ministério da Integração Nacional, Caixa Econômica Federal mostram
tendência de aumento de seus estoques de convênios e contratos de
repasse pendentes de aprovação de prestação de contas, enquanto o
Ministério do Esporte e Turismo, Ministério da Cultura, Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e Fundo Nacional de Saúde somente
eliminariam totalmente esses estoques em 24 anos, 21 anos, 6 anos e 2
anos, respectivamente, mantida constante a razão de análise de
prestação de contas.”
A despeito da previsão constitucional acima citada, é fato notório que o
atraso excessivo de apreciação de prestações de contas de parcerias firmadas entre
Organizações da Sociedade Civil e a Administração Pública alcança décadas e causa
enorme insegurança jurídica.
No âmbito da União, representa, ainda, notório descumprimento do dever
de decidir previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784, de 19991. O princípio da
pacificação orienta as relações jurídicas em todos os campos do Direito, sempre no
intuito de alcançar a paz social. Esse princípio se expressa através da proteção à
validade do ‘ato jurídico perfeito’, do ‘direito adquirido’ e da ‘coisa julgada’ e, também

419

420 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

através da decadência, prescrição e preclusão, que impõem aos interessados o dever de
agir, sob pena de consolidação de uma situação existente.
Vale ressaltar que o art. 37, da Constituição Federal estabelece que:
§ 5 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados
por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
A proposta de emenda aqui apresentada visa suprir essa lacuna da Lei
13.019/2014. Em diversas situações, o ordenamento brasileiro prevê prescrições de
infrações nas relações com o Poder Público, com potencial de prejuízo ao erário, eis
alguns exemplos:
i)

A prescrição de cinco anos para aplicação de sanções se a
prestação de contas dos recursos públicos do Fundo Partidário
não for apreciada em cinco anos, prevista no parágrafo 3º do
artigo 37 da Lei 9.096, de 1995;

ii)

A prescrição de cinco anos para infrações à legislação tributária,
prevista no artigo 173, incisos I e II do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172, de 1966);

iii)

A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 8.429, de
1992, que dispõe sobre as sanções por prática de atos de
improbidade administrativa, em seu art. 23 incisos I e II;

iv)

A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 12.846, de
2013, que dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública (art. 25);

v)

A prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal no exercício de poder de polícia,
conforme Lei 9873, de 1999 (art. 1º)

A decadência, após decorridos cinco anos, para que a Administração
Pública Federal anule ato administrativo que beneficiou particular, conforme Lei 9784,
de 1999 (art. 54). O prazo de cinco anos é também previsto em lei para situações onde o
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particular tem alguma pretensão contra o erário, no artigo 1º do Decreto 20.910, de
1932.
Assim, e também para mitigar a insegurança jurídica associada a atrasos
na apreciação de prestações de contas presentes e futuras, propõe-se fixar, por equidade
com outras situações semelhantes, a prescrição de cinco anos para as infrações às regras
de prestação de contas de parcerias com organizações da sociedade civil, contados da
data de apresentação da prestação de contas final ao órgão concedente.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

Senador LINDBERGH FARIAS
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EMENDA Nº (a MPV nº 684, de 2015)

Inclua-se onde couber:
“Art. XX. As prestações de contas de convênios, termos de parceria,
contratos de repasse e outros instrumentos congêneres que tiverem sido
apresentadas até 2010 e não tiverem sido analisadas até a entrada em
vigor desta lei serão arquivadas, devendo ser dada quitação às
organizações da sociedade civil.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

As normas de prestação de contas, até a aprovação da Lei 13.019/2014,
não definiam prazos para a análise das parcerias entre a Administração Pública e
Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Era prática comum dos Ministérios,
analisar as prestações de contas após quatro ou cinco anos de sua apresentação
pela OSC.
De acordo com o ACÓRDÃO nº 788/2006 do Tribunal de Contas da
União, havia insuficiência na estrutura da Administração Pública para gerenciar
adequadamente os convênios e repasses de recursos. O documento destaca que:
24. Segundo a referida nota técnica, o Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Ministério da Integração Nacional, Caixa Econômica Federal mostram
tendência de aumento de seus estoques de convênios e contratos de
repasse pendentes de aprovação de prestação de contas, enquanto o
Ministério do Esporte e Turismo, Ministério da Cultura, Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e Fundo Nacional de Saúde somente
eliminariam totalmente esses estoques em 24 anos, 21 anos, 6 anos e 2
anos, respectivamente, mantida constante a razão de análise de
prestação de contas.”
É diante desta realidade que a Lei 13.019/2014 inova, estabelecendo
prazos, contados da data de seu recebimento, conforme estabelecido no
instrumento da parceria, para que as prestações de conta sejam concluídas. Desta
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forma, ampliando a priorização do controle de resultados, que busca indicar que
o foco do controle das parcerias deve ser a verificação do cumprimento do
objeto e do alcance dos resultados (controle de fins).
Portanto, com o objetivo de reduzir os estoques de prestação de contas, a
presente emenda visa estabelecer que parcerias com mais de cinco anos sejam
quitadas. Permitindo assim uma maior segurança jurídica tanto para gestores
públicos, quanto para OSCs.
Além disso, a Constituição Federal em seu Art. 5º estabelece que:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
Neste sentido, a emenda inova, pois estabelece um mesmo tratamento
para processos que estão paralisados a muitos anos. Permitindo assim que maior
celeridade seja garantida para processos celebrados nos últimos anos.
Vale ressaltar que o art. 37, da Constituição Federal estabelece que:
§ 5 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados
por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Com base no exposto, pedimos o apoio dos membros desta Comissão
para a aprovação desta Emenda.

Sala da Comissão,

Senador LINDBERGH FARIAS
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 684, de 2015

06/08/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado João Daniel – PT/SE
1. ___ Supressiva
Página

2.__ Substitutiva
Artigo

3. X_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se art. 1o da MP nº 684, de 2015, a seguinte redação, para incluir a alteração
do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, e a inclusão do art. 78-A, com as seguintes redações:
alterações:

Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes

“Art. 73. ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública
destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e, a contar da data da apresentação da
prestação de contas final ao órgão concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de cunho
decisório que tenha por objeto a apuração da infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da
data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.” (NR)
“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 23.............................................................................................................
..........................................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de contas final pelas
entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei à administração pública, nos casos
de termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, contratos de gestão,
convênios, acordos, ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos congêneres firmados,
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (NR)
“Art. 83. ....................................................................
...........................................................................................
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente firmada por prazo
indeterminado antes da entrada em vigor desta Lei, a administração pública
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promoverá, em prazo não superior a um ano, sob pena de responsabilização, a
repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540 (quinhentos e quarenta)
dias de sua publicação oficial.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às infrações às regras das
parcerias, com base em outros atos normativos, como Lei 8.112, Lei 12.529 e Lei 12.846.
Nesse sentido, o prazo de prescrição é de 5 anos.
PARLAMENTAR

Deputado João Daniel – PT/SE
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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Autor
Deputado Federal Max Filho
1. ____ Supressiva

Partido
PSDB

2.____ Substitutiva 3. __X__Modificativa 4. ____Aditiva
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

“Altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.”

Fica modificado o art. 1º da Medida Provisória 684, de 2015, que passa a ter a
seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 83.
.............................................................................................................................
§ 2º Para qualquer parceria referida no caput eventualmente firmada por prazo
indeterminado antes da entrada em vigor desta Lei, a administração pública
promoverá, em prazo não superior a dois anos, sob pena de responsabilização, a
repactuação para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor em 1º de fevereiro de 2017.” (NR)
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Justificativa
Ao ampliarmos os prazos previstos na MP 684/2015 por esta proposta de emenda,
pretendemos não somente viabilizar as adequações necessárias à Administração
Pública e às organizações da sociedade civil, mas, principalmente, criar condições
para que a própria Lei 13.019/2014 seja revista, com o objetivo de torná-la factível
de implantação.
A lei é extensa, prolixa e mantém disposições próprias de decreto, tendo 88 artigos,
afora seus parágrafos, incisos e alíneas, levando para a gestão privada sem
finalidade lucrativa, as amarras e os emperramentos que tantos criticam na
Administração Pública. Desta forma, a Lei 13.019/2014 mais atrapalha do que
melhora as relações entre o Poder Público e as organizações da sociedade civil,
necessitando ser revista para tornar-se uma boa lei, o que se espera possa ocorrer
antes da expiração do novo prazo para sua vigência, proposto por esta emenda.
Na própria exposição de motivos da MP 684/2015 está destacado que o prazo inicial
da lei foi considerado muito curto por diversos órgãos, entidades públicas e
representantes da sociedade civil. Mesmo com a primeira extensão do início da
vigência o prazo ainda foi insuficiente “em vista da necessidade de adequações
estruturais complexas”, seja do setor público como das organizações da sociedade
civil, explicou o Ministro do Planejamento.
Ainda agora, diante dos prazos propostos pela MP 684/2015, se consultadas tanto
as entidades públicas quanto as organizações da sociedade civil, a opinião será
unânime de que os novos prazos continuam muito curtos, dadas as dificuldades de
operacionalização impostas pela Lei 13.019/2014.
Pelas razões expostas apresentamos a presente emenda que esperamos seja
aprovada.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 2015.

ASSINATURA
Deputado Federal Max Filho
PSDB/ES
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SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR ROBERTO REQUIÃO

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684,
DE 2015
Acrescente-se à MP 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art. ..... As prestações de contas de convênios, termos de
parceria, contratos de repasse e outros instrumentos
congêneres que tiverem sido apresentadas pelas organizações
da sociedade civil até 31 de dezembro de 2010 e não tiverem
sido analisadas até a entrada em vigor desta lei serão
arquivadas definitivamente, e dado a quitação às
organizações da sociedade civil.”
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu artigo 5º assegura a todos, no
âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ademais, é
evidente que, se em mais de 05 (cinco) anos a Administração não
analisou determinado processo, decaiu do seu direito.
Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Senador ROBERTO REQUIÃO
PMDB/PR
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SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR ROBERTO REQUIÃO

EMENDA MODIFICATIVA À MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015

Acrescente-se ao artigo à MP nº 684, de 2015, o seguinte artigo:
“Art....O artigo 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º. .......................................................................
§ 1º: Consideram-se também organizações da sociedade
civil as cooperativas:
I - que aplicam, após eventual distribuição de sobras, os
resultados líquidos, apurados no exercício financeiro em
suas finalidades sociais.
II - sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de novembro
de 1999;
III - voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável ou reutilizável, desde
que integradas por pessoas em situação de risco social, na
forma do regulamento;
IV - voltadas diretamente às atividades de extrativismo,
manejo florestal de baixo impacto, pesca e atividades
agropecuárias realizadas por povos e comunidades
tradicionais, beneficiários da reforma agrária agricultores
familiares e, desde que integradas por pessoas em situação
de risco social, na forma do regulamento;
V - integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, risco pessoal e social, violação de direitos ou
diretamente alcançadas por programas e ações de combate
à pobreza e geração de trabalho e renda, nos casos em que
ficar demonstrado o interesse público, na forma do
regulamento.
VI - voltadas diretamente para atividades de fomento,
educação e capacitação de trabalhadores rurais, e de
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão
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rural.
§ 2º Não se aplica a vedação de distribuição de sobras,
prevista no inciso I do caput deste artigo, às cooperativas
de que trata o § 1º, que se regerão pelas suas normas
próprias.
§ 3º As sobras de que trata inciso I do caput deste artigo
não se confundem com os eventuais saldos remanescentes
das parcerias.
§ 4º Equiparam-se às organizações definidas no inciso I
deste artigo as empresas de autogestão da economia
solidária regularmente cadastradas no Cadastro Nacional
de Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL,
na forma do regulamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O conceito de organização da sociedade civil não deve excluir os tipos
societários mais comuns nessa área, quais sejam, as associações, fundações,
organizações religiosas e cooperativas. No caso dessas últimas, há as que são voltadas
para objetos de interesse público e inclusão produtiva, cuja importância já vem sendo
reconhecida nas Leis de Diretrizes Orçamentárias da União dos últimos anos. Assim
sendo, sugere-se retirar a vedação da distribuição de sobras previstas na atual redação
trazida pela Lei 13.019/14, para autorizar que as cooperativas sociais, de reciclagem de
resíduos sólidos, de extrativismo e integradas por pessoas em situação de
vulnerabilidade social, risco pessoal e social, possam também celebrar parcerias com o
Estado Brasileiro, nos termos do novo marco regulatório das organizações da sociedade
civil.

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Senador ROBERTO REQUIÃO
PMDB/PR
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EMENDA MODIFICATIVA À MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Dê-se art. 1o da MP nº 684, de 2015, a seguinte redação, para
incluir a alteração do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, e a inclusão do art.
78-A, com as seguintes redações:
Art. 1o A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art.73.............................................................................................
.........................................................................................................
§ 2º Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da
administração pública destinadas a aplicar as sanções previstas no caput e,
a contar da data da apresentação da prestação de contas final ao órgão
concedente.
§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 4º A prescrição será interrompida com a prática de ato
administrativo de cunho decisório que tenha por objeto a apuração da
infração.
§ 5o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a
correr a partir da data da prática do ato administrativo de que trata o § 4o.”
(NR)
“Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art.23.............................................................................................
.........................................................................................................
III - até cinco anos da data da apresentação da prestação de
contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei
à administração pública, nos casos de termos de colaboração, termos de
fomento, termos de parceria, contratos de gestão, convênios, acordos,
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ajustes, projetos incentivados e outros instrumentos congêneres firmados,
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.” (NR)
“Art.83.............................................................................................
.........................................................................................................
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente
firmada por prazo indeterminado antes da entrada em vigor desta
Lei, a administração pública promoverá, em prazo não superior a
um ano, sob pena de responsabilização, a repactuação para
adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva rescisão.”
(NR)
“Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos 540
(quinhentos e quarenta) dias de sua publicação oficial.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Buscou-se incluir normas de prescrição relacionadas às
infrações às regras das parcerias, com base em outros atos normativos,
como Lei 8.112, Lei 12.529 e Lei 12.846. Nesse sentido, o prazo de
prescrição é de 5 anos.
Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Senador ROBERTO REQUIÃO
PMDB/PR
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Dê-se à Medida Provisória nº 684, de 2015, a seguinte redação:

Art. 1º. A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 34.........................................................................................................
....................................................................................................................
“VIII - regulamento de compras e contratações em que se estabeleça, no
mínimo, a observância dos princípios da legalidade, da moralidade, da
boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade”.
(NR)
....................................................................................................................
“Art. 43. As contratações de bens e serviços pelas organizações da
sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela
administração pública, deverão observar os princípios da legalidade, da
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da
economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da
razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de
qualidade e durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e
contratações”.

Art. 2º. Ficam revogados a alínea “i”, do inciso V, do art. 35, e o inciso II, do
parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
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JUSTIFICAÇÃO
A necessidade de aprovação pela Administração do regulamento de seleção
dos fornecedores no escopo dos Projetos fere a autonomia das entidades e as
sujeita a uma relação hierárquica com o ente público. Os princípios que se
querem preservar já estão no artigo 2º, XIV, e normas do plano de trabalho e
da prestação de contas, bem como no teor do artigo 43. Aqui existe clara
abertura para interferência estatal na liberdade de auto-organização das OSC,
o que pode gerar problemas das mais diversas ordens.
Ademais, o STF já determinou entendimento de que as OSCs não têm porque
seguir preceitos da 8.666/93. (ver: STF, julgamento da ADIN 1.864/2007 – Voto
de Min. Joaquim Barbosa). Existe uma forte tendência de que a insegurança
jurídica, entendimentos divergentes e analogias indevidas, que hoje
caracterizam as relações de convênios, e atingem as OSC e o Estado, seja
transferida aos Regulamentos de Compras e Contratações, atingindo
exclusivamente as OSCs. Pontue-se que as entidades do “Sistema S”, que
possuem seus regulamentos próprios de compras e contratações, não foram
excetuadas do dever de submetê-los à aprovação pelos seus órgãos próprios,
independentemente de aprovação pela Administração Pública.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se novo artigo na MPV nº 684, de 2015, com a seguinte redação:

“Art. ... . O Parágrafo Único, do art. 4º, da Lei nº 9.790, de 23 de março
de 1999, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4°...........................................................................
(...)
“§1º. É permitida a participação de servidores públicos na Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que não haja conflito de
interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013:
I – na diretoria; ou
II – nos conselhos.
§2º Aos servidores que participem da diretoria de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, será vedada a percepção de
remuneração ou subsídio, a qualquer título.
§3º A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público não poderá
ser contratada pelo mesmo órgão de origem do servidor público de sua
diretoria ou o que ele esteja no momento vinculado.” (NR)
.....................................................................................

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente emenda é superar uma dupla interpretação que se dá
atualmente à possibilidade da participação de servidores públicos na diretoria
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das OSCIPs. Assim, propomos a alteração da Lei das OSCIPS, o que vem
atender também a uma reivindicação do setor e dos órgãos públicos.
Apresentamos, então, esta emenda com nova redação para o Parágrafo Único, do
art. 4º, da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, com vistas a sanear as polêmicas
hoje vigentes e pacificar o entendimento a este respeito.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, a proposta de alteração do inciso
III, do art. 39 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a seguinte redação:

“Art. 39. .....................................:”
...................................................
“III - tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério
Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da
esfera governamental com a qual se celebra o Termo de
Colaboração ou Termo de Fomento, ou respectivo cônjuge ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau;”

JUSTIFICAÇÃO

A exigência de que as organizações da sociedade civil não tenham entre seus
dirigentes parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, de agentes políticos de qualquer Poder ou do Ministério Público de
qualquer esfera governamental, carece de razoabilidade e extrapola a sua
finalidade. O ideal seria que a vedação para a celebração de parceria se
limitasse àqueles órgãos dentro da esfera de influência objetiva do familiar do
dirigente.
O princípio da moralidade demanda que o cuidado com o bem público vá além
do mero atendimento formal aos preceitos legais, devem ser os meios
empregados sempre em consonância com a “boa-fé objetiva”. Ademais, diante
da interpretação dada ao conceito de agente político pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário 228.977/SP, que abrange não apenas
cargos eletivos, mas a direção de autarquias e outros entes da Administração
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Direta e Indireta, bem como membros da magistratura (Juízes) e do Ministério
Público (Promotores de Justiça), a vedação a todas as esferas de governo
alcança tamanha extensão que pode implicar na impossibilidade de seu
cumprimento. Pela norma, fica impedido de celebrar uma parceria com a União
uma OSC cujo dirigente tenha laços de parentesco em 2º. grau com
administrador de uma autarquia municipal, ou de um juiz estadual.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se novo artigo na MPV nº 684, de 2015, com a seguinte redação:

“Art. ... . Inclua-se o inciso III, ao art. 23, da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, com a seguinte redação:”
“Art. 23. ...........................................”
(...)
“III – até 5 (cinco) anos da data de apresentação da prestação de contas
final pela entidade privada sem fins lucrativos à administração pública,
nos casos de termos de parceria, contratos de gestão, convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres firmados, no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais, prevê no
artigo 5º LXXVIII, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.”
Apesar dessa previsão, é fato notório que o atraso excessivo de apreciação de
prestações de contas de parcerias firmadas entre Organizações da Sociedade
Civil e o Estado alcança décadas, causando enorme insegurança jurídica. No
âmbito da União, representa, ainda, notório descumprimento do dever de
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decidir previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784, de 19991. O princípio da
pacificação orienta as relações jurídicas em todos os campos do Direito,
sempre no intuito de alcançar a paz social. Esse princípio se expressa através
da proteção à validade do ‘ato jurídico perfeito’, do ‘direito adquirido’ e da ‘coisa
julgada’ e, também, através da decadência, prescrição e preclusão, que
impõem aos interessados o dever de agir, sob pena de consolidação de uma
situação existente.
O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal determina a fixação de um
prazo prescricional para situações como as tratadas pela Lei 13.019: “A lei
estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.”
A proposta de emenda ora apresentada visa suprir essa lacuna da Lei 13.019,
de 31.07.2014. Em diversas situações, o ordenamento brasileiro prevê
prescrições de infrações nas relações com o Poder Público, com potencial de
prejuízo ao erário, eis alguns exemplos:
i) A prescrição de cinco anos para aplicação de sanções se a prestação de
contas dos recursos públicos do Fundo Partidário não for apreciada em cinco
anos, prevista no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096, de 1995; ii) A
prescrição de cinco anos para infrações à legislação tributária, prevista no
artigo 173, incisos I e II do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966); iii)
A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 8.429, de 1992, que dispõe
sobre as sanções por prática de atos de improbidade administrativa, em seu
art. 23 incisos I e II; iv) A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei
12.846, de 2013, que dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública (art. 25);
v) A prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal no exercício de poder de polícia, conforme Lei
9873, de 1999 (art. 1º)
Há também a decadência, após decorridos cinco anos, para que a
Administração Pública Federal anule ato administrativo que beneficiou
particular, conforme Lei 9784, de 1999 (art. 54). O prazo de cinco anos é
também previsto em lei para situações onde o particular tem alguma pretensão
contra o Erário, no artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.
1CAPÍTULO

XI: DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
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Assim, e também para mitigar a insegurança jurídica associada a atrasos na
apreciação de prestações de contas presentes e futuras, propõe-se fixar, por
equidade com outras situações semelhantes, a prescrição de cinco anos para
as infrações às regras de prestação de contas de parcerias com organizações
da sociedade civil, contados da data de apresentação da prestação de contas
final ao órgão concedente.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, a proposta de inclusão do § 5º, no
art. 71 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a seguinte redação:

“Art. 71. ....................................”
................................................
“§ 5º - Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações às regras de
prestação de contas de parcerias de que trata esta lei, firmadas no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, contados da data de apresentação da prestação de contas
final ao órgão concedente.”

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais, prevê no
artigo 5º LXXVIII, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.”
Apesar dessa previsão, é fato notório que o atraso excessivo de apreciação de
prestações de contas de parcerias firmadas entre Organizações da Sociedade
Civil e o Estado alcança décadas, causando enorme insegurança jurídica. No
âmbito da União, representa, ainda, notório descumprimento do dever de
decidir previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784, de 19991. O princípio da
1CAPÍTULO

XI: DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
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pacificação orienta as relações jurídicas em todos os campos do Direito,
sempre no intuito de alcançar a paz social. Esse princípio se expressa através
da proteção à validade do ‘ato jurídico perfeito’, do ‘direito adquirido’ e da ‘coisa
julgada’ e, também, através da decadência, prescrição e preclusão, que
impõem aos interessados o dever de agir, sob pena de consolidação de uma
situação existente.
O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal determina a fixação de um
prazo prescricional para situações como as tratadas pela Lei 13.019: “A lei
estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.”
A proposta de emenda ora apresentada visa suprir essa lacuna da Lei 13.019,
de 31.07.2014. Em diversas situações, o ordenamento brasileiro prevê
prescrições de infrações nas relações com o Poder Público, com potencial de
prejuízo ao erário, eis alguns exemplos:
i) A prescrição de cinco anos para aplicação de sanções se a prestação de
contas dos recursos públicos do Fundo Partidário não for apreciada em cinco
anos, prevista no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096, de 1995; ii) A
prescrição de cinco anos para infrações à legislação tributária, prevista no
artigo 173, incisos I e II do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966); iii)
A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei 8.429, de 1992, que dispõe
sobre as sanções por prática de atos de improbidade administrativa, em seu
art. 23 incisos I e II; iv) A prescrição de cinco anos para as infrações à Lei
12.846, de 2013, que dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública (art. 25);
v) A prescrição de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal no exercício de poder de polícia, conforme Lei
9873, de 1999 (art. 1º)
Há também a decadência, após decorridos cinco anos, para que a
Administração Pública Federal anule ato administrativo que beneficiou
particular, conforme Lei 9784, de 1999 (art. 54). O prazo de cinco anos é
também previsto em lei para situações onde o particular tem alguma pretensão
contra o Erário, no artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.
Assim, e também para mitigar a insegurança jurídica associada a atrasos na
apreciação de prestações de contas presentes e futuras, propõe-se fixar, por
equidade com outras situações semelhantes, a prescrição de cinco anos para
as infrações às regras de prestação de contas de parcerias com organizações
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da sociedade civil, contados da data de apresentação da prestação de contas
final ao órgão concedente.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se novo artigo na MPV nº 684, de 2015, com a seguinte redação:

“Art. ... . Fica suprimido o art. 62, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014.”

JUSTIFICAÇÃO

A redação do artigo 62 autoriza a Administração Pública, em condições
genéricas e a seu juízo, a intervir em uma OSC quando houver “má execução”
ou “inexecução” de parcerias. A previsão afronta o princípio da não
interferência estatal no funcionamento das entidades da sociedade civil,
prevista no Inciso XIX, do artigo 5º, da Constituição Federal, que estabelece:
“as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o
trânsito em julgado”.
A garantia da continuidade de serviços essenciais à população já está prevista
no Art. 42, nos termos do inciso XII, que indica “a prerrogativa do órgão ou da
entidade transferidora dos recursos financeiros de assumir ou de transferir a
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da
ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade”.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, a proposta de alteração do inciso
V, do art. 25, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a seguinte
redação:
“Art. 25. ......................................”
....................................................

“V – seja comunicada à Administração Pública, em até 60 dias após a
celebração do termo de fomento ou de colaboração, a relação das
organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes do termo
de fomento ou de colaboração.
§1º A relação das organizações da sociedade civil executantes e não
celebrantes do termo de fomento ou de colaboração de que trata o inciso
V do caput poderá ser alterada, desde que as eventuais alterações não
descumpram os requisitos previstos no inciso IV do caput e seja
comunicada a alteração à Administração Pública em até 60 dias.
§2º A organização celebrante deverá firmar termo de atuação em rede
para repasse de recursos, ficando obrigada a, no ato de sua
formalização, verificar a regularidade jurídica e fiscal da organização
executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de
fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas
final.”

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente Emenda é propiciar a participação de entidades de
menor porte nas parcerias com o setor público.
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A redação original do artigo 25, apesar de permitir a realização de associações
de tipo consórcios, dificulta que OSCs doadoras – que adotam mecanismos
seletivos por procedimentos editalícios e avaliativos de propostas para a
concessão de projetos – possam celebrar com o setor público parcerias para
facilitar o acesso de micro entidades a recursos financeiros de pequena monta.
Esta interdição – de fato – implica em que o setor púbico deva realizar tais
transferências com um custo muito maior.
Propomos a revisão do artigo 25, uma vez que este impõe regras para atuação
em rede das OSCs. A proposta tem o intuito de que o processo de seleção seja
feito pelas OSCs celebrantes, posteriormente à assinatura dos termos de
colaboração ou de fomento. A revisão deve ser no sentido de possibilitar a
indicação das OSCs executantes e não celebrantes, em momento posterior à
assinatura da parceria.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, a proposta de alteração dos
parágrafos do art. 32, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a seguinte
redação:

“Art. 32. ...............................................”
“§ 1o Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista
nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deste artigo deverá
ser publicado, pelo menos, 15 (quinze) dias antes dessa formalização,
em página do sítio oficial da administração pública na internet e,
eventualmente, a critério do administrador público, também no meio
oficial de publicidade da administração pública, a fim de garantir ampla e
efetiva transparência.
§ 2o Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 05
(cinco) dias a contar da publicação do extrato da justificativa mencionada
no parágrafo anterior.
§ 3o A Administração pública deverá analisar as razões da impugnação e
manifestar-se sobre sua procedência ou não, no prazo de 05 (cinco) dias
a contar do protocolo da impugnação.
§ 4o Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que
declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público,
mediante publicação no sítio oficial da administração pública na internet,
e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do
chamamento público, conforme o caso.”
§ 5o Não havendo fundamento na impugnação, a administração pública
deverá manifestar publicamente em página do sítio oficial da
administração pública na internet as razões pelas quais as hipóteses dos
arts. 30 e 31 estão observadas, a depender do caso, e formalizará o
termo de colaboração/fomento sem chamamento público.”
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JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente Emenda é definir melhor os prazos do processo de
justificativa da ausência do chamamento público, tornando-o mais claro e
transparente.
Propomos alteração do prazo para publicação do extrato de justificativa da
ausência de realização de chamamento público e definição de prazo para
impugnação, bem como para apreciação da administração pública das razões
da contestação e posterior formalização do termo de colaboração/fomento sem
chamamento público, se assim decidido.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, os parágrafos 1º, 2º e 3º, ao art.
2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a seguinte redação:

“Art. 2º ......................................................:”
................................
“§ 1º Para os fins desta Lei, também se consideram organizações da
sociedade civil:
I – As cooperativas sociais, na forma da Lei no 9.867, de 10 de
novembro de 1999;
II - As cooperativas voltadas diretamente às atividades de coleta e
processamento de material reciclável, desde que integradas por pessoas
em situação de risco social;
III - As cooperativas voltadas diretamente às atividades de extrativismo,
manejo de florestas de baixo impacto, pesca e agricultura de pequeno
porte realizadas por povos e comunidades tradicionais e agricultores
familiares;
IV – As cooperativas integradas por pessoas em situação de
vulnerabilidade social, risco pessoal e social, violação de direitos ou
diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado o
interesse público.
§ 2º São também organizações da sociedade civil incluídas no âmbito
desta lei as organizações religiosas que se dedicam a atividades de
interesse público.
§ 3º Estão excluídas do âmbito de abrangência desta lei as parcerias
com organizações religiosas, de que trata o §2º, atividades e estruturas
físicas relacionadas ou destinadas a culto ou a celebrações de cunho
exclusivamente religioso.”
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JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente Emenda é acrescentar à redação do artigo 2º da
13019/14 as cooperativas solidárias e as organizações religiosas que
dedicam a atividades de interesse público, para fins de considerá-las
universo de organizações da sociedade civil aptas para a celebração
parcerias com o Poder Público.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, a proposta de alteração do inciso
IV, do art. 2º, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a seguinte
redação:

“Art. 2º. .....................................:”
...................................................
“IV – dirigente da sociedade civil: pessoa que responda ativa e
passivamente pela organização, em juízo ou fora dele, incluindo a que
atua por mandato em nome do dirigente.”

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é aprimorar o conceito de “dirigente” da OSC –
Organização da Sociedade Civil. É necessário defini-lo melhor, pois, tal como
está na lei, até um gerente de projeto ou de departamento pode ser entendido
como “dirigente”. A definição da outra parte (o administrador público) está bem
específica, clara e delimitada, demandando, então, que se dê tratamento
idêntico também para este conceito.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se novo artigo na MPV nº 684, de 2015, com a seguinte redação:

“Art. ... . Fica suprimido o inciso XVIII, do art. 42, da Lei nº 13.019, de 31
de julho de 2014.”

JUSTIFICAÇÃO

A previsão do “livre acesso aos seus documentos e registros contábeis” revela
interferência estatal no funcionamento e nas relações privadas que as OSCs
estabelecem com terceiros. Obrigar que a OSC exija de todo e qualquer
fornecedor de bens e serviços, de forma desproporcional e descontextualizada,
a entrega de informações contábeis à fiscalização, praticamente inviabiliza o
processo de contratação dessas entidades e seus fornecedores.
Este dispositivo afronta também a Constituição Federal, que veda a
interferência do Estado no funcionamento das OSCs, e fere os princípios da
proporcionalidade, da eficiência e da isonomia. Não há, na legislação, previsão
análoga a esta para nenhuma outra Pessoa Jurídica de direito privado. Frise-se
que já existem mecanismos na legislação que obrigam, por meio de
autorização judicial, a entrega de documentos contábeis à fiscalização, em
caso de indícios de irregularidades ou de malversação de recursos públicos.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se no art. 1º na MPV nº 684, de 2015, a proposta de alteração do inciso I
do art. 2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com a exclusão do termo
“bonificações”, ficando com a seguinte redação:
“Art. 2o .....................................................:”
“I - organização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos que não distribui, entre os seus sócios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;”

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da presente Emenda é que as organizações que concedem
benefícios variáveis a seus empregados não estejam impedidas de celebrar
termos de colaboração/fomento com o poder público.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE
PT / BA
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EMENDA Nº
- CN
(à MPV nº 684, de 2015)

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

Inclua-se novo artigo na MPV nº 684, de 2015, com a seguinte redação:

“Art. ... . Fica suprimido o art. 37, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014.”

JUSTIFICAÇÃO

A obrigação prevista no artigo 37, da Lei 13.019, de 2014, de que um dirigente
deve se responsabilizar de forma solidária pela execução das atividades da
parceria, afronta o princípio constitucional da isonomia. Não há precedente
deste tipo de exigência em relação a nenhum outro tipo de organização
societária que celebre contratos administrativos ou PPPs com a Administração
Pública.
O dispositivo fere também a autonomia das OSC – Organizações da Sociedade
Civil. Segundo o Código Civil, art. 54, o estatuto das entidades é que define os
responsáveis pela gestão da mesma, não podendo esta responsabilidade, já
que não se trata de uma instituição unipessoal, ser limitada, por meio de
contrato, a apenas uma pessoa.
Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da personalidade
jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da
pessoa física de forma automática, além de contrária à isonomia, é
desproporcional.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2015

Deputado AFONSO FLORENCE

455

456 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
CÂMARA DOS
DEPUTADOS

MPV 684
00145

Agosto de 2015

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 39. ........................................................................................
....................................................................................................
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública
nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto não for sanada a irregularidade que
motivou a rejeição e não forem quitados os débitos que lhe foram
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição, observado o disposto pelo art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966;” (NR)
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JUSTIFICATIVA
Quando o inciso faz referência a débitos eventualmente
imputados, não fica claro se estes são decorrentes de contas rejeitadas pela
administração pública e que, por isso, acarretem o dever de restituição de
recursos que tenham sido disponibilizados, ou se trata de outros débitos, que
podem englobar os de natureza fiscal, passíveis das hipóteses de suspensão
do crédito tributário previstas pelos incisos do artigo 151 do Código Tributário
Nacional (CTN).
À guisa de exemplo, considerando que o parcelamento (art.
151, VI, CTN) possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito inscrito
na Dívida Ativa, mas a quitação apenas ocorre com o pagamento da última
parcela, não parece razoável que a Lei não reconheça a possibilidade do
parcelamento e seus efeitos previstos em lei de suspensão de exigibilidade e
regularidade fiscal, impondo a quitação como requisito para celebração de
nova parceria, sobretudo porque o parcelamento permite a obtenção de
certidão positiva com efeito de negativa.

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 45. ........................................................................................
.....................................................................................................
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica
e na lei de diretrizes orçamentárias; também ressalvada a compatibilidade
de horários para o exercício de dois cargos de professor, um de professor
com outro técnico ou científico e de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; nos casos em
que apenas um dos cargos cumulados for público. (NR)
....................................................................................................
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....................................................................................................
VII - efetuar despesa em data posterior à vigência da parceria,
salvo se expressamente autorizado pela autoridade competente da
administração pública; (NR)

JUSTIFICATIVA
A presente emenda, ao dispor nova redação ao inciso II do art.
45 da Lei 13.019/2014, tem por objetivo excepcionar previsão contida nas
alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, que
permite a cumulação de cargos para determinadas categorias profissionais,
com a ressalva de que não se está a diante de dois cargos públicos, mas
apenas um e, neste caso, é possível que um servidor público em regime de 20
horas ou de sua profissão regulamentada, também possa ser contratado para o
desempenho de atividades no âmbito de uma parceria celebrada, como
celetista ou autônomo.
Igualmente, propõe-se a substituição do termo “pagamento”
por “despesa” no inciso VII do referido artigo, porquanto da forma como o
dispositivo está redigido, deixa de levar em consideração que a contabilidade
segue o Regime de Competência, mas a prestação de contas segue o Regime
de Caixa, podendo as despesas que estão no fluxo do caixa serem menores
que as contabilizadas, porquanto parte do que está provisionado já afetou a
contabilidade mas não afetou a prestação de contas e o caixa. Por exemplo, há
despesas realizadas na vigência da parceria, mas cujo pagamento foi
postergado, mas ainda guardando relação com aquela despesa, não havendo,
neste caso, irregularidade, podendo a prestação de contas conter a informação
tanto da data do registro contábil como a data de pagamento/vencimento.
Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA ADITIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 46. ........................................................................................
§ 5o A inadimplência da administração pública em liberar,
tempestivamente, as parcelas acordadas, destinadas ao pagamento dos
encargos trabalhistas não transfere à organização da sociedade civil a
responsabilidade por seu pagamento com recursos próprios, sendo que
enquanto perdurar a inadimplência não poderão ser exigidos os comprovantes
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de pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, bem como as certidões de regularidade previstas
no inciso II do art. 34 como condição para a liberação das parcelas
subsequentes.” (NR)
JUSTIFICATIVA
Considerando que o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº
13.019/2014 permite a “remuneração da equipe dimensionada no plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil,
podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimoterceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos
sociais”, a previsão contida no § 3º de que tais despesas são de
responsabilidade da entidade, sendo que “a remuneração de equipe de
trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo
trabalhista com o ente transferido” (§ 1º) e “a inadimplência da organização da
sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere à União a
responsabilidade por seu pagamento” (§ 2º), acarreta prejuízo não disciplinado
às entidades no caso do inadimplemento da administração pública em liberar,
tempestivamente, as parcelas acordadas.
Nesta hipótese, prevista no inciso III do art. 46, conquanto
ocorra a previsão de ressarcimento de multas e encargos vinculados ao atraso,
está olvidada a circunstância de que, por conta do atraso, a utilização de
recursos próprios, compromete o Plano de Ação das organizações da
sociedade civil, porque o recurso realocado desfalca o atendimento de outras
ações; não sendo razoável exigir destas instituições a realização de
empréstimos para honrar compromissos, na expectativa de pagá-los com
recurso que posteriormente será repassado, pois neste caso não haveria
repasse dos encargos da contratação civil.
Com certeza, o atraso no pagamento de salários e encargos
comprometerá a liberação dos pagamentos posteriores, pois é praxe
administrativa estipular que os comprovantes destes pagamentos devem ser
apresentados como condição para a liberação dos repasses da competência
seguinte.
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Outrossim, o atraso do repasse de recursos pela administração
poderá comprometer a prestação de contas parcial, inviabilizando a emissão de
certidões liberatórias pelo Tribunal de Contas respectivo, exigência que
também é praxe administrativa para o repasse dos valores subsequentes.
Ademais, enquanto o repasse não for efetivado, sem recursos
próprios, a ausência de pagamento dos impostos, contribuições sociais e
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode acarretar a negativa da emissão
de certidões de regularidade fiscal, igualmente exigidos para a liberação de
recursos na sequência.
Deste modo, considerando que as organizações da sociedade
civil não podem ser penalizadas pela ausência de documentos para os quais
não deram causa, é medida de justiça o acolhimento da presente emenda
aditiva.
Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 3°. .........................................................................................
...............................................................................................................................
II - às transferências voluntárias regidas por lei específica
federal, estadual e municipal, naquilo em que houver disposição expressa em
contrário; (NR)
....................................................................................................
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JUSTIFICATIVA
Considerando que a Lei Federal nº 13.019/2014 é aplicável
para todos os órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal,
seja ela direta ou indireta, é medida cautelar que o inciso II do artigo 3º da lei
esclareça a inaplicabilidade de suas exigências às transferências voluntárias
regidas por legislação específica dos Estados e Municípios.
A razão disto decorre do fato de que o artigo 22, inciso XXVII
da Constituição Federal, dispôs sobre a competência privativa da União para
legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.
Ora, a Lei Federal 13.019/2014 tem por objetivo, justamente,
dispor sobre parcerias com as organizações da sociedade civil, precedidas por
chamamento público (e não licitação), com vistas à celebração de parcerias por
meio de Termo de Colaboração ou de Fomento (e não contrato), tanto assim,
que o artigo 84 da referida lei expressamente dita não se aplicar às relações de
fomento e de colaboração por ela regidas o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, regulamentando o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal.
Conquanto a ementa, art. 1º e art. 2º, inc. II da Lei Federal
13.019/2014 indiquem a abrangência de sua aplicação, podendo sugerir que o
art. 3º, inc. II esteja implicitamente referindo à lei específica de qualquer
âmbito, para evitar interpretações restritivas, é salutar que o implícito seja
consignado de modo explícito, para o bem da hermenêutica.
Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:”
Art. 40. ........................................................................................
.....................................................................................................
Parágrafo único. É vedado também ser objeto de parceria:
.....................................................................................................
II - o apoio administrativo, com ou sem disponibilização de
pessoal, fornecimento de materiais consumíveis ou outros bens, ressalvadas
as parcerias com organizações da sociedade civil que prestam
atendimento educacional às pessoas com deficiência. (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, comumente conhecida como LDB,
no Capítulo V, que trata da Educação Especial, expressamente prevê no art. 60
que “os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e
com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e
financeiro pelo Poder Público”.
Na esteira deste dispositivo, é expressivo o contingente de
organizações da sociedade civil mantenedoras de escolas que ofertam
educação às pessoas com deficiência Considerando que a educação não é
tarefa exclusiva do Poder Público, porquanto o art. 209 e incisos da
Constituição Federal asseguram que o ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação
nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público, urge
excepcionar às parcerias com organizações da sociedade civil que prestam
atendimento educacional às pessoas com deficiência o apoio administrativo,
com ou sem disponibilização de pessoal bem como o fornecimento de
materiais consumíveis ou outros bens, haja vista, por exemplo, que um dos
direitos deste alunado consiste no acesso aos benefícios conferidos aos
demais educandos, inclusive material escolar, transporte e merenda escolar,
consoante previsto pelo art. 24, inc. VI do Decreto Federal 3.298, que
regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a
Política Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, consolida normas
de proteção e dá outras providências.
Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG

Agosto de 2015

DO SENADO FEDERAL
CÂMARADIÁRIO
DOS
DEPUTADOS

MPV 684
00150

Quarta-feira 12

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria
serão depositados e geridos em conta bancária específica, isentas de tarifas
bancárias, em instituição financeira pública indicada pela administração
pública, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu
uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
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pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1
(um) mês.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Considerando que a entrada em vigor da Lei 13.019/2014 foi
postergada para janeiro de 2016, e considerando a sistemática atual de
celebração de convênios entre o Poder Público e a sociedade civil, insta
registrar que a previsão de isenção de taxas bancárias para as contas
específicas para movimentação de recursos decorrentes dessas parcerias está
contemplada apenas no §1º do art. 42 da Portaria Interministerial n.º 127/2008,
que restabelece normas para execução do disposto pelo Decreto Federal nº
6.170, de 25 de Julho de 2007, que trata das normas relativas às transferências
de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras
providências.
Art. 42. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no
Plano de Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas de
execução do objeto do instrumento.
§ 1º Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do
convênio ou do contrato de repasse exclusivamente em instituições financeiras
controladas pela União e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados:
(...)
§ 5º As contas referidas no § 1º serão isentas da cobrança de tarifas bancárias.

A referida previsão também consta no § 1º do art. 21 da Minuta
do Decreto Federal, submetido a consultada pública, e que regulamentará a Lei
13.019/2014, mas o referido ato normativo disciplinará apenas as parcerias
firmadas entre as organizações da sociedade civil e a administração pública
federal.
Em razão do exposto, considerando que a Lei 13.019/2014
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre as organizações da sociedade
civil e a administração pública, no plano federal, estadual e municipal, é
importante que a isenção tarifária bancária seja disciplinada já na lei, em razão
do âmbito de sua aplicação.
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Por outro lado, uma vez que as instituições que serão
responsáveis pelas contas em questão fazem parte da Administração Pública
e, consistindo a celebração das parcerias um instrumento de ação do Estado
convergente com o interesse público, não há sentido que tarifas bancárias
incidam sobre tais contas, garantindo que a totalidade do repasse seja
destinada à consecução do fim público.

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 684, DE 2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público; define diretrizes para a
política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

/2015

A Medida Provisória nº 684, de 2015, passa a vigorar
acrescida da seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 2°. ........................................................................................
....................................................................................................
XV - termo aditivo: instrumento que tem por objetivo a
modificação de termo de colaboração ou de termo de fomento celebrado” (NR)

JUSTIFICATIVA
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A redação sugerida exclui a vedação a alteração do objeto
aprovado através de termo aditivo, já que entendemos que Poder Público e
organizações civis poderão ajustar o objeto até então avençado através de
aditivo, obedecendo, assim, os princípios da economicidade, eficiência e
eficácia. Como as organizações da sociedade civil executam seus projetos de
forma inovadora e criativa, muitas vezes consegue otimizar a utilização dos
recursos, gerando saldos que, se não puderem ser aproveitados no objeto da
parceria firmada, são devolvidos ao concedente.
Como a avaliação da prestação de contas deverá considerar o
resultado obtido, acreditamos que a possibilidade de se aditar o termo de
fomento ou de colaboração com vistas a ampliar o objeto da parceria irá
contribuir ainda para que o resultado da parceria seja o melhor possível.

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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Emenda nº
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:
10/agosto/2015

Medida Provisória 684, de 2015

Autor:

1.  Supressiva

Página:

2.  Substitutiva

Artigo:

3.  Modificativa

Parágrafo:

4.  Aditiva

5. Substitutivo global

Inciso:

Alínea:

Acrescente-se ao art. 1º da MPV nº 684, de 2015, o acréscimo de parágrafos ao art. 2º da Lei nº 13.019,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. .......................................................................................................................................................
Art.
......................................................................................................................................

2º.

§1º Para fins desta Lei, também se consideram organizações da sociedade civil as
sociedades cooperativas.
§ 2º Não se aplicam às sociedades cooperativas a vedação de distribuição de sobras,
prevista no inciso I do caput deste artigo e a exigência prevista no inciso III do artigo 33 desta
Lei, que se regerão por suas normas próprias.
§3º As sobras de que trata o inciso I do caput deste artigo não se confundem com os
eventuais saldos remanescentes das parcerias voluntárias.
.....................................................................................” (NR)

Acrescente-se ao art. 1º da MPV nº 684, de 2015, a alteração do inciso III do artigo 33 da Lei nº 13.019,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. .......................................................................................................................................................
Art.
.....................................................................................................................................

34.

III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou certidão
simplificada do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou cópia do estatuto
registrado e eventuais alterações.
JUSTIFICATIVA
Considerando que as sociedades cooperativas, atualmente, celebram convênios e contratos de repasse com
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a Administração Pública e considerando que a Lei nº 13.019/2014 substituiu tais instrumentos pelos termos
de colaboração e fomento, os quais poderão ser firmados apenas pelas organizações da sociedade civil,
conceituadas no mesmo diploma legal, a presente emenda se faz necessária
A emenda visa incluir as sociedades cooperativas em geral no conceito de organizações da sociedade civil,
para fins de permitir que estas celebrem termo de colaboração e/ou de fomento com a Administração Pública,
nos termos da Lei nº 13.019/2014.
A proposição se justifica pelo fato de que as sociedades cooperativas, atualmente, celebram convênios e
contratos de repasse com a Administração Pública, instrumentos que serão substituídos pelos termos de
colaboração e fomento, que somente poderão ser firmados com organizações da sociedade civil, também
definidas na Lei nº 13.019/2014.
Assim, com vistas a não cercear o direito das sociedades cooperativas de permanecerem firmando convênios
e contratos de repasse com a Administração Pública, agora sob a modalidade de parcerias voluntárias (termo
de colaboração e fomento), é necessário a alteração da legislação, incluindo-se as sociedades cooperativas
no conceito de organizações da sociedade civil e adequando-se os dispositivos a sua legislação de regência.
Neste sentido, além da expressa inclusão das cooperativas no conceito de OSC, são necessários outros
ajustes, tais como:
1. Excetuar, no caso das sociedades cooperativas, a vedação à distribuição de sobras, considerando
ser esta uma característica essencial deste tipo societário, nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei
nº 5.764/71;
2. Excetuar, no caso das sociedades cooperativas, a exigência de destinação do patrimônio líquido, em
sua integralidade, a outra pessoa jurídica de igual natureza, considerando que os fundos obrigatórios
(FATES e Fundo de Reserva), lançados no patrimônio líquido, tem destinação específica (Fazenda
Nacional) nos termos do inciso VI do art. 68 da Lei nº 5.764/71;
3. Inserir dentre os documentos a serem apresentados para a celebração das parcerias voluntárias a
certidão simplificada da Junta Comercial em que se realiza o arquivamento dos atos constitutivos da
cooperativa.
Foram apresentadas outras emendas visando a inclusão de alguns tipos de cooperativas no conceito de
OSC, baseadas, em sua maioria, na verificação da existência de situação de vulnerabilidade social de seus
cooperados. Contudo, tais emendas não contemplam todas as cooperativas que atualmente celebram
convênios e contratos de repasse com a Administração Pública. Tal afirmativa pode ser comprovada pela
análise do Portal dos Convênios – SICONV, no qual, atualmente, existem registros de instrumentos
celebrados com cooperativas, dentre elas, cooperativas de crédito, de trabalho e agropecuárias que não se
enquadram em nenhuma das modalidades descritas nas citadas emendas, que restringem a condição de
OSC apenas a cooperativas sociais, de coleta e processamento de material reciclável, de extrativismo, dentre
outras, sempre pautadas no critério de vulnerabilidade e risco social.
Como exemplos de cooperativas que celebram convênios e/ou contratos de repasse com a Administração
Pública e não se enquadram na regra descritas no parágrafo anterior, podemos citar:


VENEZA - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORTE DO ESPIRITO SANTO



COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONSULTORES E INSTRUTORES DE FORMACAO
PROFISSIONAL, PROMOCAO SOCIAL E ECONOMICA LTDA - COOPIFOR



COOPERATIVA DE CREDITO DO CIRCUITO DAS MALHAS LTDA - SICOOB CREDMALHAS



COOPERATIVA DE CREDITO DO LAGO TRES MARIAS LTDA - SICOOB CREDINOVA



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA. SICOOB
SAROMCREDI



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTESICOOB SAO MIGUEL SC

Assim, para que não se restrinja o legítimo direito das sociedades cooperativas em firmar parcerias
voluntárias e não se viole o comando constitucional previsto no §2º art. 174, que determina ao Estado o apoio
e estímulo ao cooperativismo, é imprescindível a aprovação da presente emenda.

Assinatura
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº 685,
de 2015, que “Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT, cria a
obrigação de informar à administração tributária federal as operações e atos ou negócios
jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder
Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica.”

PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Deputado NILSON LEITÃO
Deputado MENDONÇA FILHO

001; 002; 029; 030; 031; 032;
033; 034; 035;
003; 004; 005; 006; 007; 008;

Deputado GIACOBO

009; 010; 011;

Deputado PAUDERNEY AVELINO
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

012; 013; 014; 015; 016; 017;
018; 019; 020;
021; 022;

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

023; 024;

Deputado MANOEL JUNIOR
Deputada CRISTIANE BRASIL

025; 026; 027; 028; 156; 157;
158; 159; 182; 183;
036;

Deputado BALEIA ROSSI

037; 038;

Senador ACIR GURGACZ

039; 100;

Senador BLAIRO MAGGI

040;

Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR

041; 042; 043; 044; 045; 046;

Deputada GORETE PEREIRA

047; 160;

Deputado LUIZ CARLOS HAULY

048; 049;

Deputado HUGO LEAL

050; 051; 052; 161; 162; 163;

Deputado ALCEU MOREIRA

053; 054; 055; 056;

Senador RONALDO CAIADO

057; 058; 059; 107; 108;

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

060; 061;

Deputado MILTON MONTI

062; 063;

Deputado RICARDO BARROS

064;

Deputado ALEX CANZIANI

065;

Deputado ANDRE MOURA

066; 067;

Deputado BRUNO COVAS

068;

Senador WALTER PINHEIRO

069; 070; 071;

Senador WELLINGTON FAGUNDES

072; 200;

Deputado JERÔNIMO GOERGEN

073; 074; 099;
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Deputado SERGIO SOUZA

075; 076;

Deputado PAULO TEIXEIRA

077; 078;

Senador ROMERO JUCÁ

Deputado JULIO LOPES

079; 080; 081; 082; 083; 084;
085; 086; 087; 088; 089; 090;
091; 092; 093; 094; 095; 096;
097;
098;

Deputado MIRO TEIXEIRA

101;

Deputada TEREZA CRISTINA

102; 103;

Deputado WALTER IHOSHI

104; 105; 106; 122;

Deputado LAERCIO OLIVEIRA

Deputado BILAC PINTO

109; 110; 111; 112; 113; 114;
115; 116; 117; 118; 123; 124;
125; 126; 127; 128; 167; 168;
169; 170; 171; 172; 173; 174;
175; 176; 177; 178; 179; 180;
181;
119; 120;

Senador DALIRIO BEBER

121;

Deputado WELITON PRADO

129;

Deputado PAES LANDIM
Deputado VALDIR COLATTO

130; 131; 132; 133; 134; 135;
136; 137; 138; 139;
140; 141;

Deputado FERNANDO FRANCISCHINI

142;

Senador RICARDO FERRAÇO

143; 144; 145; 146;

Deputado BEBETO

147; 148; 149;

Deputado EVANDRO ROMAN

150;

Deputado EDINHO BEZ

151;

Deputado MARCUS PESTANA

152; 153; 154; 155;

Deputado RICARDO IZAR

164; 165; 166;

Deputado LINCOLN PORTELA

184; 185;

Deputado IZALCI
Deputado PAULO PIMENTA

186; 187; 188; 189; 190; 191;
192; 193;
194; 195; 196;

Deputado ALEXANDRE BALDY

197; 198; 199;

Deputado ALFREDO KAEFER

201; 202; 203; 204; 205; 206;
207; 208; 209; 210; 211; 212;
213; 214;
215;

Deputada RENATA ABREU

TOTAL DE EMENDAS:

215
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MPV 685
00001
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015
Autor

1. ____ Supressiva
Página

Nº do Prontuário

2.____ Substitutiva

3._x__Modificativa

Artigo

Parágrafo

4. __ Aditiva
Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Parágrafo único do art. 6º da Medida Provisória nº 685, de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional dispõem do prazo de um ano, contado da data de
apresentação do requerimento, para análise da quitação na forma do art. 2º.”
JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por objetivo reduzir de 5 anos para hum ano o prazo máximo
de análise, pela Receita Federal e pela PGFN, da quitação dos créditos tributários
incluídos no Programa de Redução de Litígios Tributários, prazo esse contado da
data na qual a pessoa jurídica apresentar seu requerimento de adesão.
Entendemos que não se justifica conceder um prazo tão longo, como prevê o texto
original da Medida Provisória, para que essa análise seja feita pelas autoridades
tributárias, o que compromete a segurança jurídica e o horizonte de planejamento
das empresas que venham a aderir ao Programa.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015
Autor

1. _x_ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

Nº do Prontuário

3.__Modificativa

4. __ Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 14 da Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho de 2015.

JUSTIFICAÇÃO
As perspectivas desalentadoras para o ano de 2015, com a combinação perversa de
recessão – estimativa de crescimento negativo do PIB que pode alcançar 2%, com inflação
crescente e sem controle, próxima de dois dígitos, recomendam austeridade nos gastos
públicos, e não aumento de encargos para empresas e trabalhadores. A Medida Provisória
em questão prevê, em seu artigo 14, que as taxas de fiscalização – exercício do poder de
polícia do Estado - de uma gama considerável de atividades, produção ou comercialização
de diversos bens e serviços poderão ser atualizadas monetariamente pelo Poder Executivo,
na forma de regulamento. Preliminarmente, cumpre salientar que as taxas devem ser
fixadas, no máximo, em níveis suficientes para cobrir o custo do serviço respectivo. Não
há, portanto, qualquer justificativa econômica para se autorizar a atualização monetária
das mesmas. Isso, sem contar o “pecado” maior de reinstituir formalmente a reindexação,
mecanismo realimentador da inflação. A se considerar as taxas que poderão ser
atualizadas monetariamente, haveremos de registrar aumentos superiores a 150% (cento e
cinquenta por cento) em relação aos níveis atualmente praticados. Não bastasse a
supressão da competência do Poder Legislativo para regular a matéria, a delegação para o
Poder Executivo retira a fundamental previsibilidade e impõe custos crescentes para os
agentes econômicos. Pelas razões apontadas, esperamos contar com o apoio de nossos
pares.

PARLAMENTAR
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Proposição

Data

Medida Provisória nº 685, de 2015
autor

Nº do prontuário

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4.

X Aditiva
Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o seguinte artigo:
Art. X. O art. 17 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 17 – (...)
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de
1995, o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31 de
dezembro de 2014, tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 1º de
janeiro de 1996, sendo-lhe aplicado o Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M a partir dessa data;
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, o
custo de aquisição dos bens e direitos poderá ser atualizado monetariamente
com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem como objetivo assegurar ao contribuinte pessoa física a
devida atualização do custo de aquisição de bens e direitos, a partir de 1º de janeiro de 1996,
com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, para fins de incidência
do Imposto de Renda.
O dispositivo legal ao qual se deseja alterar permitia a correção monetária do custo de
aquisição até o final de 1995, não se lhe aplicando qualquer atualização monetária a partir dessa
data.
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Acontece que essa impossibilidade, mantida nos últimos anos, tem provocado
evidente distorção entre o valor patrimonial declarado e o real valor patrimonial do bem,
gerando um ganho de capital fictício sobre o custo de aquisição que não fora atualizado.
Esse efeito mascara a efetiva valorização do bem, apenas sobre o qual deveria incidir
a tributação sobre o ganho de capital. Se assim não for, estaríamos tributando, por meio do
Imposto de Renda, não só a renda, mas o próprio patrimônio da pessoa.
Cabe destacar, ainda, que o período inflacionário pelo qual vivemos nos últimos anos
justifica a propositura ora exposta.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o benefício
fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação
desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
PARLAMENTAR
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Data

Medida Provisória nº 685, de 2015
autor

Nº do prontuário

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo
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4. X Aditiva
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5. Substitutiva global
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

2015:

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 685, de

Art.X A Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 8º...................................................................................................................
...............................................................................................................................
III – zero por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo reduzir de um por cento (1%) para zero
(0%) a alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incidente sobre as receitas
correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pelas pessoas
jurídicas de direito público interno.
O Pacto Federativo ou Federalismo Fiscal está definido na nossa Carta Magna
de 1988 e delimita as competências tributárias dos entes da Federação, bem como os
respectivos encargos e serviços pelos quais possuem responsabilidades privativas,
comuns ou concorrentes.
Devido ao Pacto Federativo, cada ente possui competências delimitadas na
geração de receitas, dotando-se de autonomia financeira e orçamentária. Além disso, é a
base para o mecanismo da repartição de tributos por eles arrecadados, como, por
exemplo, a sistemática dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios e os Fundos de incentivo ao desenvolvimento regional.
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Contudo, após anos de processos de desgastes econômicos e medidas
tributárias de desonerações pelo Governo Central, os Estados, DF e Municípios
amargaram um desequilíbrio nas suas contas. Como exemplo desse desgaste, podem-se
destacar as sucessivas desonerações do imposto sobre produtos industrializados (IPI),
que possui caráter extrafiscal, e que impactam diretamente nos repasses aos Estados e
Municípios. Nesse sentido, além da redução via desgastes econômicos (impactando as
receitas correntes arrecadadas), ainda arcam com a redução das transferências correntes
(FPE/FPM).
Trazendo o assunto para a emenda ora proposta, as receitas de PIS/Pasep
geradas pela incidência de 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas são exclusivamente da União, portanto,
não se sujeitam à repasses para os demais entes federados. Ora, mas parece que aqui a
lógica se inverteu. Por meio dessa tributação os entes menores estariam diante de uma
dificuldade ainda maior para sua geração própria de receitas, uma vez que os Estados,
DF e Municípios estariam repassando recursos para a União e que não serão
compartilhados posteriormente.
Dessa forma é notória a necessidade de se buscar medidas que possam reduzir
esse desequilíbrio crescente. Nesse sentido, propõe-se a presente emenda, como forma
de ajudar a desafogar as finanças dos demais entes.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 685, de 2015:
Art.X A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real ou do lucro presumido, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
...................................................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA
A subvenção para investimento pode ser entendida como uma destinação de recursos
públicos a entes privados com o objetivo de suportar gastos ou investimentos que originalmente
lhes caberiam, dado determinado interesse público no desenvolvimento dessa atividade privada.
Essa subvenção, quando a empresa é tributada com base no lucro real, não é tributada,
mas quando a empresa é tributada com base no lucro presumido, a verdade é diametralmente
oposta.
Acontece que diversos já foram os entendimentos em relação às subvenções para
investimentos. Seriam elas receitas? Esses entendimentos entendiam, até 2012, que não seriam
tributadas, entre 2012 e 2014 seriam tributáveis, nos casos de parcerias Públicos Privadas
(PPPs). A partir de 2014, essa subvenção, em que pese ainda ser considerada receita, não seria
mais tributável, desde que a empresa optasse pela tributação via lucro real.
Nesses termos, sugerimos às pessoas jurídicas sujeitas à apuração pelo lucro presumido,
a extensão do método contábil de não se computarem na apuração do lucro as subvenções para
investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, bem como as doações feitas pelo poder público.
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Se acatada, pretende-se apenas estipular método contábil único sobre o assunto,
deferindo o tratamento isonômico apropriado às empresas tributadas pelo lucro real e pelo lucro
presumido.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o benefício fiscal
proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 685, de 2015:
“Art.X Os montantes entregues pela União ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios
não poderão sofrer redução em função de desonerações temporárias dos
impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados.”
JUSTIFICATIVA

Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em
níveis satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade
econômica, é comum observarmos a redução temporária de impostos da União. É o que
ocorre com a redução temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores
considerados fundamentais para que os efeitos da crise sejam menos sentidos, como é o
caso, por exemplo, do setor automobilístico.
Não se discute, aqui, se a medida acima tem ou não eficácia, se deve ou não ser
adotada, mas de que maneira afeta as receitas dos Municípios, principalmente aqueles
com forte dependência de repasses, especialmente o Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos
os entes federativos, via queda de arrecadação tributária provocada por uma menor
atividade econômica. Junte-se a isso a diminuição dos repasses ocasionada pela redução
temporária de impostos, fruto de uma ação de política econômica tomada isoladamente
pelo governo central, sem qualquer consulta às prefeituras ou governos estaduais, e fica
criada situação de verdadeira penúria para boa parte dos Municípios brasileiros. Vale
lembrar que nossos Municípios já vêm sendo enormemente penalizados no pacto
federativo, haja vista a crescente participação das contribuições no ‘bolo’ arrecadatório.
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Diante do quadro acima, julga-se fundamental estabelecer que o Governo
Federal arque com o ônus de eventuais reduções temporárias dos impostos que
compartilha com os Municípios. Pretende-se, assim, que os montantes entregues pela
União aos Municípios, por força do disposto no art. 159 da Constituição Federal,
relativos à arrecadação do IPI e do IR, não sejam impactados por conta da redução
provisória desses impostos.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.
JUSTIFICATIVA

Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em
níveis satisfatórios. Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos
os contribuintes, via queda de renda provocada por uma menor atividade econômica.
O Brasil conta atualmente com uma carga tributária altíssima, representada pela
arrecadação de mais de 80 tributos distintos. Para atenuar tais encargos tributários, o
contribuinte se vale, de forma legal, do que chamamos de elisão fiscal (planejamento
tributário).
O art. 7º da referida medida provisória, traz no seu bojo uma interferência
direta no planejamento tributário das empresas, impondo regras para os casos de
operações que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo. Ou seja, no
ímpeto de elevar a arrecadação, a elisão fiscal está sendo mitigada. Alerta-se, não
estamos tratando de ilegalidade, se assim o fosse estaríamos diante de uma sonegação
fiscal.
Contudo, o art. 12 dispõe que o planejamento tributário seria passível de pena,
ou seja, aquele planejamento seria enquadrado como omissão dolosa do contribuinte ou
responsável tributário com o intuito de sonegação ou fraude. Destarte, alerta-se para
todas as consequências que a sonegação tributária implica, inclusive penal.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social e econômica de que se
reveste a supressão proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator
para a incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprimam-se os arts. 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015.
JUSTIFICATIVA

Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em
níveis satisfatórios. Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos
os contribuintes, via queda de renda provocada por uma menor atividade econômica.
O Brasil conta atualmente com uma carga tributária altíssima, representada pela
arrecadação de mais de 80 tributos distintos. Para atenuar tais encargos tributários, o
contribuinte se vale, de forma legal, do que chamamos de elisão fiscal (planejamento
tributário).
O art. 7º da referida medida provisória, traz no seu bojo uma interferência
direta no planejamento tributário das empresas, impondo regras para os casos de
operações que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo. Ou seja, no
ímpeto de elevar a arrecadação, a elisão fiscal está sendo mitigada. Alerta-se, não
estamos tratando de ilegalidade, se assim o fosse estaríamos diante de uma sonegação
fiscal.
Ademais, o art. 12 dispõe que o planejamento tributário seria passível de pena,
ou seja, aquele planejamento seria enquadrado como omissão dolosa do contribuinte ou
responsável tributário com o intuito de sonegação ou fraude. Destarte, alerta-se para
todas as consequências que a sonegação tributária implica, inclusive penal.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social e econômica de que se
reveste a supressão proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator
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para a incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta
Medida Provisória.
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PROPOSIÇÃO

MP 685/2015
AUTOR
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CLASSIFICAÇÃO

( ) SUBSTITUTIVA
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( ) AGLUTINATIVA ( ) MODIFICATIVA

PLENÁRIO

PARTIDO

--------------------

UF

PÁGINA

1/1
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. Os consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, com unidades fabris
em operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia
elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta e oito mil
quilovolts), independentemente de terem exercido ou não a opção prevista nos arts.
15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, tem direito à contratação de
fornecimento de energia na forma definida neste artigo.
§1º As concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob
controle federal, deverão, a partir da publicação desta lei, firmar, quando solicitado
pelo consumidor final de que trata o caput, contrato de fornecimento, com vigência
até 31 de dezembro de 2035, nas mesmas condições estabelecidas nos contratos
de fornecimento descritos no art. 22 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009,
incluindo tarifas, preços, critérios de reajuste e demais condições de fornecimento.
§ 2º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária
geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será
calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em
energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§ 3º O montante de energia referido no §2º deste artigo será composto pela
garantia física hidráulica complementada por parcela a ser retirada das cotas de
garantia física de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da
Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas
concessionárias de geração.
§ 4º A garantia física hidráulica, mencionada no §3º deste artigo
corresponderá àquelas vinculadas aos empreendimentos de geração de energia
hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em operação comercial
em 1º de junho de 2014, além da parcela de garantia física de que trata o § 10 do
art. 1º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
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§ 5º A parcela a ser retirada das cotas de garantia física hidráulica e de
potência de que trata o § 3º deste artigo deverá considerar, além do montante
necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma quantidade de
energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento
desses consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§6º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser
rescindidos ou ter seus montantes reduzidos caso o consumidor prescinda da
energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da autoprodução de
energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade
industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando,
porém, assegurado às concessionárias de geração a manutenção das respectivas
parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo.
§ 7º Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus
montantes contratuais reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço
público, inclusive as sob controle federal, tenham, respectivamente, suprimidas ou
reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §3º.
§ 8º Caberá à Aneel a regulamentação dos procedimentos de que tratam os
§§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo em um prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados
da publicação desta Lei.
§ 9º. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de
energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômicofinanceiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em operação comercial em 1º de
junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos
termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias,
não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas
vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física
de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013
§10 Na aplicação deste artigo, salvo as alterações necessárias para
constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas elétricos, as decorrentes
de dispositivos legais supervenientes e as livremente pactuadas pelas partes, é
vedado à concessionária e permissionária introduzir unilateralmente nos contratos
de fornecimento outras alterações.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de
emprego e renda na Região Nordeste. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os
preços no mercado livre de energia aumentaram, impedindo que as empresas que
possuem contratos celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público
os substituam por outros com preços condizentes com a normalidade do setor

491

492 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

elétrico. Entendemos, contudo, que são necessários ajustes para conferir maior
efetividade à medida, considerando que o citado cenário adverso engloba também o
polígono das secas - área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e
Espírito Santo), cujo fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com
unidades fabris em operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição
de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a 138Kv denota-se essencial
para, ao assegurar e preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e
suas plantas industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por
múltiplas carências nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração
de trabalho, renda, tributos e diminuição das desigualdades regionais

Brasília, 23 de Julho de 2015

Deputado Giacobo
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1/1
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. Os consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, com unidades fabris
em operação conectadas ao sistema de transmissão ou distribuição de energia
elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta e oito mil
quilovolts), tem direito à contratação de fornecimento de energia elétrica na forma
definida neste artigo.
§1º As concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob
controle federal, deverão, a partir da publicação desta lei, aditar os contratos de
fornecimento firmados com os consumidores finais de que trata o caput e que
estiveram vigentes até 31 de dezembro de 2014, para vigorarem até 31 de
dezembro de 2035, respeitando-se as mesmas condições estabelecidas nos
contratos originais, incluindo preços, tarifas, critérios de reajuste e demais condições
de fornecimento.
§ 2º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária
geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será
calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em
energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§ 3º O montante de energia referido no §2º será composto pela garantia física
hidráulica complementada por parcela a ser retirada das cotas de garantia física de
energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 12.783, de 11
de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas concessionárias de
geração.
§ 4º A garantia física hidráulica, a que se refere o §3º, corresponderá àquelas
vinculadas aos empreendimentos de geração de energia hidrelétrica da
concessionária geradora de serviço público em operação comercial em 1º de junho
de 2014, além da parcela de garantia física de que trata o § 10 do art. 1º da Lei
12.783, de 11 de janeiro de 2013.
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§ 5º A parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de
potência de que trata o § 4º deste artigo deverá considerar, além do montante
necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma quantidade de
energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento
desses consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§ 6º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser
rescindidos ou ter seus montantes reduzidos caso o consumidor prescinda da
energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da autoprodução de
energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade
industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando,
porém, assegurado às concessionárias de geração a manutenção das respectivas
parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo.
§7º Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus
montantes contratuais reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço
público, inclusive as sob controle federal, tenham, respectivamente, suprimidas ou
reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §3º.
§ 8º Caberá à Aneel regulamentar os procedimentos de que tratam os §§ 2º,
3º, 4º e 5º deste artigo, no prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da
publicação desta Lei.
§ 9. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de
energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômicofinanceiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em operação comercial em 1º de
junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos
termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias,
não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas
vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física
de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de
emprego e renda na Área da SUDENE, uma das áreas mais pobres e carentes do
Brasil. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os preços no mercado livre de
energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos
celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público os substituam por
outros com preços condizentes com a normalidade do setor elétrico. Entendemos,
contudo, que são necessários ajustes para conferir maior efetividade à medida,
considerando que o citado cenário adverso engloba também o polígono das secas área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
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SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em
operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica
com tensões iguais ou superiores a 138kV denota-se essencial para, ao assegurar e
preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e suas plantas
industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências
nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração de trabalho, renda,
tributos e diminuição das desigualdades regionais. Além da manutenção do emprego
e Renda.

Brasília, 23 de Julho de 2015

Deputado Giacobo
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PÁGINA

1/1
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, por meio de suas
subsidiarias, deverá, na forma definida neste artigo, firmar ou aditar, conforme o
caso, contrato de fornecimento de energia elétrica com os consumidores finais
instalados em regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, com unidades fabris em operação conectadas ao sistema de
transmissão ou distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a
138kV (cento e trinta e oito mil quilovolts).
§1º O contrato de fornecimento de energia elétrica a que se refere o caput
vigorará até 31 de dezembro de 2035, e terá como preço de energia inicial o mesmo
obtido para a UHE São Manoel no 2º Leilão de Energia A-5 realizado no ano de
2013.
§2º Incumbe às subsidiárias da ELETROBRAS a que se refere o art. 2º da Lei
5.899 de 05 de julho de 1973, firmar os respectivos contratos de fornecimento de
energia, observando-se as diretrizes estabelecidas neste artigo, podendo o
consumidor final, com receita bruta anual de exportação superior a
R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), optar pelo reajuste anual
vinculado ao IPCA ou à variação cambial, ficando, neste último caso, a
ELETROBRAS autorizada a utilizar cotas de energia provenientes da ITAIPU para
atendimento a estes consumidores.
§3º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária
geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será
calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em
energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§4º O montante de energia de que trata o §3º deste artigo será composto pela
garantia física hidráulica das cotas de energia da ITAIPU ou das cotas de garantia
física de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei
12.783, de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas
concessionárias de geração.
§ 5º A garantia física hidráulica, a que se refere o §4º deste artigo,
corresponderá àquelas vinculadas aos empreendimentos de geração de energia
hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em operação comercial
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em 1º de junho de 2014, da parcela de garantia física de que trata o §10 do art. 1º
da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, além das cotas de energia de ITAIPU.
§ 6º A parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de
potência de que trata o §4º deste artigo deverá considerar, além do montante
necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma quantidade de
energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento
desses consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§ 7º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser
rescindidos ou ter seus montantes reduzidos caso o consumidor prescinda da
energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da autoprodução de
energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade
industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando,
porém, assegurado às concessionárias de geração a manutenção das respectivas
parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 4º, 5º e 6º deste artigo.
§ 8º Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus
montantes contratuais reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço
público, inclusive as sob controle federal, tenham, respectivamente, suprimidas ou
reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §4º.
§ 9º Caberá à Aneel a definição dos procedimentos de que tratam os §§ 3º,
4º, 5º e 6º deste artigo em um prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da
publicação desta Lei.
§ 10. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de
energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômicofinanceiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em operação comercial em 1º de
junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos
termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias,
não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas
vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física
de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de
emprego e renda na Área da SUDENE, uma das áreas mais pobres e carentes do
Brasil. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os preços no mercado livre de
energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos
celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público os substituam por
outros com preços condizentes com a normalidade do setor elétrico. Entendemos,
contudo, que são necessários ajustes para conferir maior efetividade à medida,
considerando que o citado cenário adverso engloba também o polígono das secas área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo
fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em
operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica
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com tensões iguais ou superiores a 138kV denota-se essencial para, ao assegurar e
preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e suas plantas
industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências
nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração de trabalho, renda,
tributos e diminuição das desigualdades regionais. Além da manutenção do emprego
e Renda.
No que concerne às Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, a emenda
observa os limites de sua competência institucional definida pela Lei nº 5.899, de 5
de julho de 1973, que dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da
ITAIPU e dá outras providências, uma vez que a ELETROBRÁS configura órgão de
coordenação técnica, financeira e administrativa do setor de energia elétrica, ao qual
compete promover a construção e a respectiva operação, através de subsidiárias de
âmbito regional, de centrais elétricas de interesse supra-estadual e de sistemas de
transmissão em alta e extra-alta tensões, que visem a integração interestadual dos
sistemas elétricos, bem como dos sistemas de transmissão destinados ao transporte
da energia elétrica produzida em aproveitamentos energéticos binacionais.
Quanto à contratação de reajuste vinculado à variação cambial, oportuno esclarecer
que não há vedação legal para este tipo de contratação, desde que devidamente
autorizada por lei federal, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de
maio de 1994. Neste caso, a emenda, ainda, pretende conferir autorização legal
para esse tipo de contratação, notadamente essencial para se assegurar
competitividade às empresas exportadoras, que tem na energia elétrica um dos seus
principais insumos.

Brasília, 23

de Julho de 2015

Deputado Giacobo
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Data

Medida Provisória nº 685, de 2015
Nº do prontuário

autor

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
1

X Supressiva
Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4. Aditiva

Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 14 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.

JUSTIFICATIVA

Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em
níveis satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade
econômica, é comum observarmos a redução temporária de tributos da União. É o que
ocorre com a redução temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores
considerados fundamentais para que os efeitos da crise sejam menos sentidos.
Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos os
contribuintes, via queda de renda provocada por uma menor atividade econômica.
O art. 14 da referida medida provisória, na contramão do exposto e visando, a
qualquer custo, o incremento na arrecadação da união, autorizou o Poder Executivo a
atualizar monetariamente as taxas alí elencadas.
Ora, mas porque o governo apenas tende a atualizar monetariamente o que lhe
traz receitas? Por que não atualiza, por exemplo, o custo de aquisição de imóveis para a
data atual, de sorte a incidir menos imposto de renda (redução de ganho de capital)? A
sociedade não pode ser cada vez mais penalizada com o excesso de tributos.
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Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a
supressão proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

Data

Medida Provisória nº 685, de 2015
autor

Nº do prontuário

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. X Modificativa

Parágrafo

4. Aditiva

Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Modifique-se a redação do inciso I do art. 2º da Medida Provisória nº 685, de 21 de
julho de 2015, dando a seguinte redação:
“Art. 2º ...........................................................................................................................
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, trinta por cento do valor
consolidado dos débitos indicados para a quitação; e
...............................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em níveis
satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade econômica, é
comum observarmos a redução temporária de tributos da União. É o que ocorre com a redução
temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores considerados fundamentais para
que os efeitos da crise sejam menos sentidos, por exemplo.
Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos os contribuintes,
via queda de renda provocada por uma menor atividade econômica. Essa implicação afeta
também, diretamente, o setor produtivo, que se vê limitado a redução da produção, de custos e
de mão de obra no intuito de reequilibrar o caixa e a vida financeira da pessoa jurídica.
A proposta do governo instituiu o Programa de Redução de Litígios Tributários
(PRORELIT) que permite a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial por
meio de pagamento de uma parcela à vista (no mínimo 43%) e o restante valendo-se de créditos
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
Em que pese meritória a proposta, uma vez que a decisão ficará a cargo da empresa
que se encontra em litígio, propomos que a parcela para pagamento à vista, em espécie,
represente 30% ao invés de 43%, no mínimo. Essa redução se justifica para que as empresas
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consigam manter um certo fluxo de caixa condizente com a realidade do País, qual seja, de
recessão econômica, sem que o processo produtivo seja muito afetado.
Ademais, acreditamos que com essa redução, haja um maior interesse das empresas,
de sorte que a quantidade de participantes possa compensar uma possível queda inicial do
aporte à vista. Trata-se de pulverizar a medida.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a modificação
proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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Data

Medida Provisória nº 685, de 2015
Nº do prontuário

autor

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
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Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

4.

X Aditiva
Inciso

5. Substitutiva global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o seguinte artigo:
redação:

Art.X A Lei nº 10.996, de 16 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte
............................................................................................................................
.................................................................................................
Art. 5º A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP
incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços e da COFINS
devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior, prevista
nos arts. 14, § 1º, e 14-A da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, será
resolvida mediante a aplicação de alíquota 0 (zero), quando as mercadorias
importadas forem utilizadas em processo de fabricação de matérias-primas,
produtos industrializados finais, por estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus - ZFM, consoante projeto aprovado pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus –
SUFRAMA, ou quando forem objeto de obsolescência forçada ou destruição
física, em decorrência de alteração do processo produtivo básico-PPB, por
decisão do Governo Federal. (NR)

..................................................................................................................
...........................................................................................................
JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem como objetivo assegurar a igualdade de tratamento deferido
aos bens utilizados em processo de industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), aos
insumos industriais e às outras mercadorias importadas para integração ao citado processo, que
deixarem de sê-lo por alteração do processo produtivo básico, determinada pelos órgãos
competentes do Governo Federal.
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É imprescindível evitar a ocorrência de novos custos no processo industrial, cujos
projetos foram inicialmente aprovados, devido a atos estranhos à decisão empresarial. Trata-se
de garantir a segurança jurídica para o setor industrial, de forma que alterações posteriores
exigidas pelo Governo não impliquem em majoração de custos ou, ao menos, que o impacto
seja mitigado.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o benefício
fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação
desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
PARLAMENTAR
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autor

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
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alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o seguinte artigo:
Art.X Ficam reduzidas a 0% (zero) as alíquotas das contribuições para PIS/Pasep e
Cofins incidentes sobre as receitas de venda dos produtos classificados nos códigos 4011.40.00
e 4013.90.00 da TIPI.
Parágrafo Único. A redução a que se refere o caput aplica-se às receitas de venda
realizadas por pessoas jurídicas fabricantes que utilizarem no processo de industrialização, em
estabelecimentos implantados na Zona Franca de Manaus, de acordo com o processo produtivo
básico fixado em legislação específica, borracha natural produzida por extrativismo não
madeireiro na Região Norte.”

JUSTIFICATIVA
A Política de Desenvolvimento Socioeconômico da Zona Franca de Manaus representa a
principal estratégia do Governo Federal do Brasil, desde o ano de 1967, para o desenvolvimento
da Amazônia Ocidental brasileira, cuja economia estagnou a partir do fim do Ciclo da Borracha
em 1912.
Depois do ciclo econômico da borracha, produto resultante da extração do látex da
seringueira, no período dos anos 1870 até o ano de 1912, a economia da Amazônia, do estado
do Amazonas, e, consequentemente, também a economia de Manaus, conheceram um período
de estagnação de aproximadamente sessenta anos.
Somente em 1967 o Governo Brasileiro estabeleceu uma política de desenvolvimento
sócio-econômico regional para a Amazônia, denominada Zona Franca de Manaus, cujo objetivo
foi a construção do processo de desenvolvimento da Amazônia Ocidental.
Um dos fatores que promoveu a estagnação referida foi a nova forma de
aquisição/utilização da borracha natural. Metade do necessário para a indústria era importada e
a outra metade produzida por cultivo no Sul do País.
Para se ter uma idéia, a Amazônia, de onde a borracha é oriunda, representa cerca de 3%
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desse mercado.
Recentemente, o Sindicato interestadual da indústria de materiais e equipamentos
ferroviários e rodoviários (Simefre) apresentou ao Governo federal um projeto de
desenvolvimento de um polo produtivo de veículos, partes e peças de duas rodas, que tende a
promover o desenvolvimento acelerado e a geração de renda para a região Norte.
Para tanto, dependerá diretamente, na cadeia de produção, de pneus e câmaras para
motocicletas.
Nesse sentido, tendo em vista o número de famílias que poderiam se beneficiar de tal
medida, tanto por meio de aumento de renda própria como por vias de desenvolvimento da
região, este parlamentar pede o apoio nos nobres pares para a incorporação de tal emenda no
projeto de conversão, de modo que se promova a isonomia competitiva e se reestabeleça o
equilíbrio no mercado dessa indústria.

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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autor
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Modifique-se a redação do inciso I e do parágrafo 2º do art. 2º da Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015, dando a seguinte redação:
“Art. 2º ...........................................................................................................................
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, trinta por cento do valor
consolidado dos débitos indicados para a quitação; e
...............................................................................................................................” (NR)
§ 2º O valor em espécie a que se refere o caput deverá ser pago até o quinto dia útil
do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.
JUSTIFICATIVA
Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em níveis
satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade econômica, é
comum observarmos a redução temporária de tributos da União. É o que ocorre com a redução
temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores considerados fundamentais para
que os efeitos da crise sejam menos sentidos, por exemplo.
Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos os contribuintes,
via queda de renda provocada por uma menor atividade econômica. Essa implicação afeta
também, diretamente, o setor produtivo, que se vê limitado a redução da produção, de custos e
de mão de obra no intuito de reequilibrar o caixa e a vida financeira da pessoa jurídica.
A proposta do governo instituiu o Programa de Redução de Litígios Tributários
(PRORELIT) que permite a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial por
meio de pagamento de uma parcela à vista (no mínimo 43%) e o restante valendo-se de créditos
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
Em que pese meritória a proposta, uma vez que a decisão ficará a cargo da empresa
que se encontra em litígio, propomos que a parcela para pagamento à vista, em espécie,
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represente 30% ao invés de 43%, no mínimo. Essa redução se justifica para que as empresas
consigam manter um certo fluxo de caixa condizente com a realidade do País, qual seja, de
recessão econômica, sem que o processo produtivo seja muito afetado. Além disso, amplia-se o
prazo para pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.
Ademais, acreditamos que com essa redução, haja um maior interesse das empresas,
de sorte que a quantidade de participantes possa compensar uma possível queda inicial do
aporte à vista. Trata-se de pulverizar a medida.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a modificação
proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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autor
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Modifique-se a redação do parágrafo 2º do art. 2º da Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015, dando a seguinte redação:
“Art. 2º ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................” (NR)
§ 2º O valor em espécie a que se refere o caput deverá ser pago até o quinto dia útil
do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.
JUSTIFICATIVA
Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em níveis
satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade econômica, é
comum observarmos a redução temporária de tributos da União. É o que ocorre com a redução
temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores considerados fundamentais para
que os efeitos da crise sejam menos sentidos, por exemplo.
Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos os contribuintes,
via queda de renda provocada por uma menor atividade econômica. Essa implicação afeta
também, diretamente, o setor produtivo, que se vê limitado a redução da produção, de custos e
de mão de obra no intuito de reequilibrar o caixa e a vida financeira da pessoa jurídica.
A proposta do governo instituiu o Programa de Redução de Litígios Tributários
(PRORELIT) que permite a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial por
meio de pagamento de uma parcela à vista (no mínimo 43%) e o restante valendo-se de créditos
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. O valor em espécie deve ser pago
até o último dia útil do mês de apresentação do requerimento.
Em que pese meritória a proposta, propomos ampliar o prazo para pagamento até o
quinto dia útil do mês seguinte ao da apresentação do requerimento. Esse aumento de prazo se
justifica para que as empresas consigam manter um certo fluxo de caixa condizente com a
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realidade do País, qual seja, de recessão econômica, sem que o processo produtivo seja muito
afetado.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a modificação
proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Parágrafo único do art. 6º da Medida Provisória nº 685, de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional dispõem do prazo de um ano, contado da data de apresentação do
requerimento, para análise da quitação na forma do art. 2º.
JUSTIFICATIVA

A Emenda tem por objetivo reduzir de 5 anos para um ano o prazo máximo de
análise, pela Receita Federal e pela PGFN, da quitação dos créditos tributários incluídos
no Programa de Redução de Litígios Tributários, prazo esse contado da data na qual a
pessoa jurídica apresentar seu requerimento de adesão.
Entendemos que não se justifica conceder um prazo tão longo, como prevê o
texto original da Medida Provisória, para que essa análise seja feita pelas autoridades
tributárias, o que compromete a segurança jurídica e o horizonte de planejamento das
empresas que venham a aderir ao Programa.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a
supressão proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.

JUSTIFICATIVA

A MP 685/15 institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração tributária federal as operações
e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo.
Segundo o art. 12 da MP, é consequência do descumprimento do dever de
informar o planejamento tributário a caracterização de omissão dolosa do sujeito passivo
com intuito de sonegação ou fraude, tendo como resultado a aplicação da multa
agravada de 150% e a representação ao Ministério Público Federal para fins criminais.
Estabelecer a presunção de dolo para fins criminais e cominação de penalidades
administrativas agride as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, não
havendo que se falar que contribuintes que organizaram seus negócios licitamente
poderiam ser considerados sonegadores sem que se demonstrasse efetivamente o intuito
de evadir impostos.
Ademais, essa Medida Provisória exige que o contribuinte tome a iniciativa de
comunicar a existência de possíveis fragilidades nas operações por ele realizadas,
quando presentes o abuso de forma e a inexistência de propósito negocial ou qualquer
outro motivo que a Receita Federal resolva estabelecer. Tudo isso deixa o empresariado,
já em situação crítica na atual conjuntura econômica do País, preocupado quanto às
violações à segurança jurídica imposta por esta MP e vulnerável em sua relação com o
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Fisco.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a
supressão proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

Dep. Pauderney Avelino
Democratas/AM
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se do art. 7º ao art. 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de
julho de 2015.

JUSTIFICATIVA

A MP 685/15 institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração tributária federal as operações
e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo
e autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que
indica.
Os artigos 7º ao art. 12, que propomos suprimir por intermédio dessa Emenda,
dispõe sobre a Declaração de Planejamento Tributário. Segundo esses artigos, os
contribuintes deverão informar os atos e negócios jurídicos praticados no ano anterior
que acarretem a redução, eliminação ou diferimento do tributo sempre que: a) tais atos
não possuírem razões extratributárias relevantes; b) a forma adotada não for usual, ou se
trate de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que
parcialmente, os efeitos de um contrato típico; e c) sejam previstos em ato da Secretaria
da Receita Federal.
A exigência de apresentação da Declaração de Planejamento Tributário,
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entretanto, traz incerteza aos contribuintes. Ao invés de se servir de conceitos sobre
planejamento tributário estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência, a MP utiliza
conceitos novos e vagos, além de permitir que a Receita Federal, discricionariamente,
defina quais operações serão consideradas potencialmente elisivas.
Em caso de existência de tal declaração, ainda que a Receita Federal
desconsidere as operações praticadas pelo contribuinte para fins tributários, o tributo
será devido com a imposição de juros de mora, mas sem a aplicação de qualquer multa,
caso haja pagamento ou parcelamento no prazo de 30 dias da intimação ao sujeito
passivo.
Segundo o art. 12 da MP, é consequência do descumprimento do dever de
informar o planejamento tributário a caracterização de omissão dolosa do sujeito passivo
com intuito de sonegação ou fraude, tendo como resultado a aplicação da multa
agravada de 150% e a representação ao Ministério Público Federal para fins criminais.
Estabelecer a presunção de dolo para fins criminais e cominação de penalidades
administrativas agride as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, não
havendo que se falar que contribuintes que organizaram seus negócios licitamente
poderiam ser considerados sonegadores sem que se demonstrasse efetivamente o intuito
de evadir impostos.
Ademais, essa Medida Provisória exige que o contribuinte tome a iniciativa de
comunicar a existência de possíveis fragilidades nas operações por ele realizadas,
quando presentes o abuso de forma e a inexistência de propósito negocial ou qualquer
outro motivo que a Receita Federal resolva estabelecer. Tudo isso deixa o empresariado,
já em situação crítica na atual conjuntura econômica do País, preocupado quanto às
violações à segurança jurídica imposta por esta MP e vulnerável em sua relação com o
Fisco.
.
Ainda, questiona-se a constitucionalidade de tais artigos, na medida em que ao
tratar a desconsideração dos negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, sem a
presença dos elementos caracterizadores da elisão abusiva, acaba por se traduzir em
violação do princípio da legalidade previsto no artigo 150, I da CF. Da mesma forma
que agride o princípio da capacidade contributiva quando admite que manifestações de
riqueza sejam colhidas diretamente na realidade econômica, sem a filtragem que o
Direito Tributário estabelece por meio da definição legal da hipótese de incidência.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste a
supressão proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015
MEDIDA PROVISÓRIA NO 685, DE 2015
“Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo federal
a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica”.

EMENDA MODIFICATIVA
Altera a redação dada ao parágrafo único do Art. 6.º da Medida Provisória em
epígrafe, com a seguinte redação:
“Art. 6º ...
Parágrafo único: A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional dispõem do prazo de doze meses, contado da data de apresentação do
requerimento, para análise da quitação na forma do art. 2º.

Justificativa:
O prazo de cinco anos para analise da quitação após a apresentação do requerimento é
longo podendo a analise ser "extraviada" e o prazo para guarda dos documentos previsto na
Legislação é de 5 anos.

Sala da Comissão, em 27 de julho de 2015.

Arnaldo Faria de Sá
Deputado Federal - SP

517

518 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 685
00022

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015
MEDIDA PROVISÓRIA NO 685, DE 2015
“Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo federal
a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica”.

EMENDA ADITIVA

Dê-se nova redação ao §1.º da Medida Provisória em epígrafe, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art 1.º ..........
§1.º Poderão ser pagos à vista pelas Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas, os débitos
de qualquer natureza, tributários ou não tributários os débitos em discussão administrativa ou judicial
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso.
§único - à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 40%
(quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2014.

Justificativa:
Ter uma arrecadação imediata para fortalecer o caixa do governo e superar a crise em
investimentos com recurso próprios.

Sala da Comissão, em 27 de julho de 2015.

Arnaldo Faria de Sá
Deputado Federal - SP
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00023 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
27/07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO – PDT (CE)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 () ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se a seguinte redação ao artigo 2º da MP 685:
“Art. 2º .................................................................................................................
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, trinta por cento do valor
consolidado dos débitos indicados para a quitação; e
.............................................................................................................................
§ 6º O valor em espécie a que se refere o inciso I do caput poderá ser quitado em
até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo que a primeira parcela deverá ser
paga até o último dia útil do mês de apresentação do requerimento de que trata o §1º do
art. 1º.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O Inciso I do Art. 2º da Medida Provisória nº 685/2015 estabelece o pagamento em
espécie equivalente a, no mínimo, quarenta e três por cento do valor consolidado dos débitos
indicados para quitação. Por sua vez, o § 4º do art. 33 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de
2014, que reabriu o prazo de adesão ao parcelamento ordinário de débitos tributários (“Refis
2014”), estabelece o percentual de 30% de antecipação em espécie para os casos de quitação
do saldo do parcelamento.
No meu entendimento, a MP deveria, nesse ponto, dar tratamento isonômico no que
concerne ao sinal em espécie a ser pago no momento de adesão ao Programa de Redução de
Litígios Tributários – PRORELIT, com a aplicação do percentual de 30% proposto pela presente
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emenda.
Propomos também que o pagamento em espécie possa ser efetuado em até 04
(quatro) parcelas mensais e sucessivas, de setembro a dezembro de 2015, com o registro que
não haverá, portanto, alteração do ano em que se dará a arrecadação.
Esta a razão pela qual apresentamos a presente emenda.

ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

521

ETIQUETA
MPV 685
00024

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
27.07.2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO – PDT/CE
TIPO
1 () SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se ao texto da Medida Provisória 685, de 2015, o seguinte artigo, onde couber:
Art. Nos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, fica elevado para 50% (cinquenta por
cento) o limite máximo para compensação previsto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de
junho de 1995.
.............................................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.065, de 1995, impôs, desde 1º de janeiro de 1996, restrição no
aproveitamento de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores para o fim de abater o lucro
apurado no exercício corrente.
Por meio da chamada “trava dos 30%”, a pessoa jurídica foi autorizada a utilizar o
estoque de prejuízos acumulados para abater não mais do que 30% do lucro apurado no
exercício corrente, tendo, assim, que oferecer à tributação pelo menos 70% do lucro corrente.
A mesma trava na compensação foi imposta ao aproveitamento de base de cálculo negativa
da CSLL.
A emenda, para os anos-calendários de 2016, 2017 e 2018, autoriza o aproveitamento
do prejuízo fiscal para abater metade (50%, em vez do atual percentual de 30%) do lucro
apurado no exercício corrente, com o objetivo de proteger as empresas brasileiras dos efeitos
danosos da crise econômica que assola o País.
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É importante registrar que o “custo Brasil” continua elevado, prejudicando, por exemplo,
a competitividade dos produtos nacionais em relação aos fabricados no exterior, e que grande
parte desse desajuste se deve à nossa elevadíssima carga tributária. Qualquer movimento no
sentido da desoneração é bem-vindo, ainda que sob a forma de aceleração na compensação
de prejuízos.
Esta a razão pela qual apresentamos a presente emenda.

ASSINATURA

Brasília,

de

de 2015.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
28/07/2015

Proposição

Medida Provisória nº 685 / 2015
Autor

Nº Prontuário

Deputado MANOEL JUNIOR PMDB/PB
1

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

Artigos

3

Modificativa

Parágrafos

4.

*

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. A Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.3º.......................................
.............................................
§ 16. Caso na instrução do processo de novação
de créditos não seja demonstrado o pagamento dos
débitos de que tratam o inciso I do caput e os §§
14 e 15 deste artigo, o processo não será
interrompido, se as instituições financeiras
cedentes
em
regular
funcionamento
firmem
declaração de responsabilidade quanto a esses
débitos, autorizando o débito automático dos
valores
estimados
na
reserva
bancária
da
instituição financeira e a transferência imediata
para o Tesouro Nacional, exceto se, no prazo de
nove meses, conseguir comprovar o pagamento dos
referidos débitos.”
JUSTIFICAÇÃO
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A
proposta
aprimora
o
trâmite
do
processo de novação, em que o resultado implicará
em ganho fiscal para o Poder Executivo e a
consequente utilização de prejuízo fiscal para
amortização de parte desse ganho, na forma da
presente Medida Provisória.
Ante o exposto, solicito apoio
nobres pares na aprovação desta emenda.
ASSINATURA

DEPUTADO MANOEL JÚNIOR

dos
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
28/07/2015

Medida Provisória nº 685 de 2015
nº do prontuário

Autor
Deputado MANOEL JUNIOR– PMDB/PB
Página

Artigo
Parágrafo
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

alínea

Inclua-se onde couber:

Art. xx. A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 28. ........................................................................
.........................................................................................................
§ 4º-A. As saídas com alíquota zero a que se refere o
caput deste artigo não impedem a utilização dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS vinculados a essas
operações, para compensação com débitos próprios do contribuinte,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
§ 4º-B. Na impossibilidade da compensação aludida no
§4º-A, fica autorizada a transferência dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS a outras empresas qualificadas
como controladoras, controladas ou coligadas, diretas ou indiretas,
na forma da legislação em vigor, desde que a condição societária
das empresas, quanto grupo econômico, se verifique até 31 de
dezembro de 2014.
§4º-C. A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
disciplinar os procedimentos para a transferência de créditos na
forma prevista no § 4-B deste artigo.
..............................................................................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO

Visando beneficiar a classe de menor renda, o governo federal, por
meio da Lei nº 11.196/2005, instituiu o Programa de Inclusão Digital, que, entre
outros benefícios, reduziu a zero a alíquota da contribuição para o PIS-Pasep e da
Cofins incidente nas vendas de diversos bens de informática e telefones portáteis
que permitem o acesso à internet. Com a referida medida, o governo federal tem por
objetivo facilitar o acesso da população a este importante meio de comunicação e de
informação, aumentando, por outro lado, a produção de equipamentos de
informática, bem como a competitividade das empresas nacionais. Considerando
que para os dias atuais a finalidade social ensejadora da desoneração fiscal no ano
de 2005 permanece incólume, a Medida Provisória nº 656, de 7 de outubro de 2014,
prorrogou o referido benefício fiscal até o fim de 2018.
Acrescenta-se que, visando alcançar os anseios da Lei nº
11.196/2005, conforme pretendeu a MP nº 656/2014, deve ser garantida a
desoneração total da cadeia econômica relacionada aos citados bens, desde a
produção até o consumo. Deste modo, não se justifica que o contribuinte
beneficiado com alíquota zero da contribuição ao PIS/Pasep e a COFINS, sobre a
receita bruta das vendas dos bens elencados no art. 28, da Lei nº 11.196/2005,
suporte o ônus tributário decorrente do acúmulo e manutenção de crédito relativo às
referidas operações. Em razão do exposto, mister se faz reafirmar o direito à
compensação dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins com débitos próprios de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, assegurando, no caso de sua
impossibilidade, a realização de transferência de créditos a empresas integrantes do
mesmo grupo econômico.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR-PMDB/PB
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Proposição

Medida Provisória nº 685 / 2015

28/07/2015

Autor

Nº Prontuário

Deputado MANOEL JUNIOR PMDB/PB
1

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

Artigos

3

Modificativa

Parágrafos

4.

*

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.109 As pessoas jurídicas que se encontrem
inativas, desde o ano-calendário de 2009, ou que
estejam
em
regime
de
liquidação
ordinária,
judicial ou extrajudicial, ou em regime de
falência, poderão apurar o Imposto de Renda e a
CSLL sem a aplicação dos limites previstos nos
arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, durante o período em que estiverem no
referido regime.
§ 1º. A aplicação do disposto no caput se
restringirá a apuração do Imposto de Renda e CSLL
sobre as seguintes operações:
I – ganho de capital resultante da alienação
de bens ou direitos ou qualquer ato que enseje a
realização de ganho de capital;
II – reversão de provisões;

527

528 Quarta-feira 12

III
caixa;

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

–

resultado

IV – rendimentos
existentes.

de

aplicação

auferidos
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de

sobre

saldos
os

de

ativos

§ 2º Caso o regime previsto no caput seja
cessado, os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 2015, não sofrerão a aplicação dos
limites, desde que sua utilização não ultrapasse
o ano calendário de 2020.(NR)”
JUSTIFICAÇÃO

A proposta, a exemplo do proposto pelo
Executivo, disciplina a utilização do prejuízo
fiscal nas empresas inativas, aperfeiçoando o que
está disposto na Lei nº 12.973/2014.
Ante o exposto, solicito apoio
nobres pares na aprovação desta emenda.
ASSINATURA

DEPUTADO MANOEL JÚNIOR

dos

Agosto de 2015
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28/07/2015

Proposição

Medida Provisória nº 685 DE 2015
Autor

Nº Prontuário

DEPUTADO MANOEL JUNIOR- PMDB/PB
1

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3

Artigos

Modificativa

Parágrafos

4.X Aditiva

5.

Inciso

Substitutivo Global

Alínea

Inclua-se onde couber:

Art. XX - O sujeito passivo da obrigação referente a tributos de
competência da União, vencida até 31 de dezembro de 2013 poderá liquidar o
débito mediante compensação com créditos contra a União, de que for titular
originário ou por aquisição de terceiros, observado o seguinte:

I – a compensação, que extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados, bem como:

a) No caso de transferência de créditos de terceiros para compensação
de obrigações vencidas até 31 de dezembro de 2013 as declarações de
compensação de que trata esse inciso, para efeito de controle, deverão ser
acompanhados dos títulos de transferência de titularidade dos créditos, entre
cedentes e cessionários.

II – excetuando-se os créditos de que cogita a Lei nº 1.474, de 26 de
novembro de 1951, e a Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956, não
poderão ser objeto de compensação:
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a)

Os créditos representados por títulos públicos;

b)

O débito que já tenha sido objeto de compensação não

homologada, exceto se a compensação tiver sido efetuada com base
no previsto nesta Lei ou que venha a ser autorizada por força da
prerrogativa prevista no Art. 7º;
c)

O valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já

indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – SRFB, exceto se o pedido se referir a créditos, cuja
autorização de compensação esteja prevista nesta Lei ou que venha a
ser autorizada por força da prerrogativa prevista no Art. 7º;

III – poderão ser compensados os débitos relativos a tributos e
contribuições que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para a inscrição em Dívida Ativa da União;

IV – na hipótese do inciso anterior, caso a cobrança já tenha sido
ajuizada, a compensação somente poderá se efetuada se o contribuinte
suportar o pagamento da verba de sucumbência decorrente da extinção do
processo em virtude da compensação à razão de um por cento do valor do
débito consolidado, desde que o juízo não estabeleça outro montante;

V – Quaisquer créditos apurados por contribuintes que tenham optado
por Programas de Recuperação Fiscal ou que possuam dívidas submetidas a
parcelamento normal devem, primeiramente, ser compensados com dívidas
habilitadas nesses programas ou parceladas, vedada qualquer compensação
com tributos correntes e transferência para terceiros para efeito do disposto
no art. 1º, enquanto houver dívidas submetidas a regime especial de
pagamento, revogada qualquer disposição de lei em contrário.

§1º. Não se incluem entre as obrigações previstas no caput, as dívidas
do sujeito passivo relativas ao Imposto sobre Produtos Industrializados,
incidentes sobre bebidas e cigarros, bem com, o Imposto Sobre Operações
Financeiras (IOF) e as Contribuições no Domínio Econômico.
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§2º. Também não se incluem entre as obrigações previstas no caput,
as dívidas do sujeito passivo submetidas a multa agravada em decorrência da
prática de atos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de
novembro de 1964, até que a decisão administrativa ou judicial, transitada em
julgado, revogue sua imputação.

Art. XX - O deságio correspondente à diferença entre o valor do débito
e o custo de aquisição de direitos de creditos contra a União, referidos no Art.
1º, cedidos por terceiros e utilizados na compensação, não integrarão o lucro
real da pessoa jurídica, sujeitando-se à incidência do imposto sobre a renda à
alíquota de 15% (quinze por cento).

§1º. No caso de compensação efetuada por pessoa física, o deságio
ficará sujeito à incidência exclusiva do imposto sobre a renda à alíquota de
15% (quinze por cento).

§2º. Para efeito deste artigo, considera-se auferida a receita
correspondente ao deságio no mês em que ocorrer a homologação da
compensação.

Art. XX - O ganho ou a perda de capital decorrente da cessão dos
direitos de crédito contra a União, referidos no Art. 1º, não integrará o lucro
real da pessoa jurídica.

§1º. A perda de capital a que se refere o caput não poderá ser
compensada com nenhum tipo de receita, rendimento ou ganho de capital
auferido pelo contribuinte.

§2º. É vedado o pagamento do imposto de que trata este artigo
mediante compensação com os créditos a que se refere o Art. 1º e Art. 7º ou
qualquer outro, independentemente de sua procedência.

531

532 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Art. XX - O ganho de capital a que se refere o Art. 3º sujeitar-se-á à
incidência do imposto de forma exclusiva.
Art. XX - O imposto sobre a renda a que se referem os Arts. 2º e 3º
serão pagos em parcela única, até o último dia útil do mês subsequente
àquele em que ocorrer a homologação da compensação ato este praticado
sob condição resolutiva de comprovação de pagamento em DARF distinto e
separado dos demais tribunais a serem pagos pelo contribuinte.

§ Único – A Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB deverá
instituir códigos específicos para o pagamento dos tributos a que se refere o
caput.
Art. XX – O disposto nos Arts. 1º a 5º, a critério do Poder Executivo,
poderá ser aplicado, também, em relação aos débitos do contribuinte para
com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Art. XX - Além dos créditos de que cogita a Lei nº 1.474, de 26 de
novembro de 1951, e a Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956, previstos
nesta Lei para a compensação de dívidas tributárias vencidas até 31 de
dezembro de 2013, fica o Poder Executivo autorizado a estender, a qualquer
espécie de obrigação da União, poder liberatório para dividas tributárias de
sua competência, relativas a tributos e contribuições para o Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS, na forma que estabelecer e a seu critério.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem como objetivo permitir aos contribuintes,
com débitos relativos a tributos de competência da União, que possam liquida-los
ou amortiza-los, mediante compensação com créditos, contra a própria União, de
que sejam titulares originários ou por aquisição de terceiros.
Atualmente a legislação em vigor permite apenas a compensação de
débitos tributários, vencidos e vincendos, com créditos de titularidade do
contribuinte, entretanto veda a transferência de creditos para terceiros, como
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também veda sua utilização para compensação de dívidas submetidas a
parcelamentos especiais ou normais.
Essa vedação, contida na legislação em vigor, faz com que os
créditos a rigor, somente possam ser compensados com tributos correntes, o que
prejudica a realização orçamentária. Essa emenda resolve essa distorção, e, ao
mesmo tempo, garante que o Estado honre, perante os contribuintes, suas próprias
dívidas, sem reflexo na realização do orçamento.
Além disso, e mais importante, é que possibilita a realização de
receita extraordinária de imenso valor, que gerará recursos que poderão ser
utilizados a livre escolha do Poder Executivo, nas três esferas de governo, ao
mesmo tempo desafoga as empresas devedoras. Isso porque a autorização para
as transferências de creditos para terceiros, ocorrerão somente para compensar
débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013, o que inibe a utilização, desses
mesmos creditos com dividas correntes do cedente.
Importante ressaltar que essas transferências ocorrem sempre com
deságio, que favorece o cessionário, estabelecendo que essas diferenças de valor,
na pessoa do cessionário serão submentidas a tributação exclusiva e na pessoa do
cedente não produzirão nenhum reflexo na apuração do seu lucro real, regramento
esse que garante a realização da receita extraordinária, tanto para União, quanto
para as demais unidades federadas, visto que a tributação se dará pelo Imposto
sobre Renda, que possui regra constitucional de participação de estados e
municípios.
Essa proposta contempla ainda a utilização de créditos não
alcançados pela decadência cobrados como adicional restituível do IR, desde que
a compensação se faça com débitos de seu titular ou de terceiros vencidos até 31
de dezembro de 2013, ainda que submetidos ao Programa de Recuperação Fiscal
ou parcelamentos especiais, permitindo que o Governo, ao mesmo tempo que
honre dívidas passadas, gere receita adicional de impostos, sem comprometer a
realização do orçamento corrente.
Essa emenda visa, prioritariamente, permitir que os créditos
tributários sejam compensados com dívidas submetidas a parcelamentos
especiais. Isso porque atualmente só permite compensar com dívidas correntes e
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veda a compensação com dividas submetidas a parcelamento especiais o que se
constitui flagrante distorção do sistema.

Por outro lado essa vedação de créditos tributários com débitos
tributários de terceiros somente tem sentido quando se trata de tributos correntes,
isso porque o governo não paga ou deixa de receber. Entretanto, se o crédito de
terceiros é utilizado para compensar dívidas submetidas a parcelamentos
especiais, dado os prazos alongados para solver a dívida, sua utilização se mostra
bastante lúcida para a proteção do orçamento. Por estas razões, pedimos o apoio
dos nossos pares para aprovação dessa emenda.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR – PMDB/PB
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Insira-se o § ___ ao art. 1º da Medida Provisória n. 685, de 21 de julho de 2015, com a
seguinte redação:
“Art. 1º..............................................................................
§ ___. Não serão computados na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, eventuais efeitos
econômicos decorrentes da cessão entre pessoas jurídicas de créditos
de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL, a qualquer título, e da
utilização dos créditos de que trata este artigo.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através do
seu artigo 1º, a quitação de débitos em contencioso administrativo ou judicial, vencidos até
30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL próprios, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de
junho de 2015, desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 43% do
valor consolidado dos débitos indicados para quitação.
A referida Medida Provisória autorizou também a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, para os fins de quitação de débitos
objeto do contencioso administrativo e judicial, de pessoas jurídicas controladoras e
controladas, direta e indiretamente.
Em que pese tal autorização, nada foi disciplinado quanto aos efeitos
tributários da cessão/utilização de créditos pelas pessoas jurídicas. Em um cenário de normas
que visam incentivar os contribuintes a desistirem do contencioso administrativo e judicial de
débitos tributários e considerando também o contexto de crise econômica, é salutar que a
Medida Provisória expressamente neutralize os possíveis reflexos tributários decorrentes da
cessão e utilização destes créditos.
Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é reconhecer
que não existem reflexos tributários em decorrência de cessões e utilização de créditos de
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prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL entre empresas para fins de quitação de débitos
tributários na forma da referida Medida Provisória.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Altere-se o § 1º do art. 1º da Medida Provisória n. 685, de 21 de julho de 2015, passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º..............................................................................
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, inclusive
os previdenciários, vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão
administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá,
mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31
de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a
quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através do
seu artigo 1º, a quitação de débitos de natureza tributária em contencioso administrativo ou
judicial, vencidos até 30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e base negativa da CSLL próprios ou de empresas controladoras e
controladas, diretas ou indiretas, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de
junho de 2015, desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 43% do
valor consolidado dos débitos indicados para quitação.
Contudo, a legislação é dúbia a respeito da possibilidade de pagamento
especial de débitos de natureza previdenciária, considerado o fato de que essa dívida
(previdenciária) tem notória natureza tributária.
A fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto aos débitos beneficiados pelo
programa, a emenda ora proposta visa indicar expressamente que o Programa de Redução de
Litígios Tributários aplica-se também a débitos previdenciários.
Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é esclarecer
que os débitos previdenciários também poderão ser objeto de quitação nessa modalidade
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Exclua-se o § 4º do art. 2º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através do
seu artigo 1º, a quitação de débitos em contencioso administrativo ou judicial, vencidos até
30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL próprios ou de pessoas jurídicas controladoras e controladas, direta e
indiretamente, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015,
desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 43% do valor consolidado
dos débitos indicados para quitação.
Não obstante, a referida Medida Provisória excluiu do programa de
quitação de débitos aqueles decorrentes de desistência de impugnações, recursos
administrativos e ações judiciais que tenham sido incluídos em programas de parcelamento
anteriores, ainda que rescindidos.
A emenda ora proposta busca permitir que os débitos que já tenham sido
incluídos em programas de parcelamento também possam ser beneficiados pela quitação com
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL previstos na Medida Provisória.
Tal permissão se justifica pelo próprio intuito da norma que é reduzir o
contencioso administrativo e judicial, cujo contexto inclui débitos objeto de parcelamentos
rescindidos que eventualmente estejam sob discussão (judicial, especialmente). Além disso,
viola a razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, permitir forma de pagamento
privilegiada para determinados débitos tributários em detrimento de outros (débitos) apenas
pelo fato de estes (débitos) terem sido (ou não) objeto de parcelamento anterior.
Diante do exposto, com o intuito de incentivar a quitação dos débitos pelos
contribuintes em prol da finalidade do próprio programa instituído pelo Governo Federal, e
eliminar a distorção acima referida, em prejuízo da isonomia, razoabilidade e
proporcionalidade, propomos a exclusão § 4º do art. 2º da Medida Provisória nº 685/2015
para permitir a quitação de débitos que já foram objeto de parcelamento.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se na Medida Provisória nº 685/2015, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. ..... O parágrafo único do art.26 da Lei n.º 11.457, de 16 de março de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Parágrafo único. O disposto no art.74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica
às contribuições sociais previstas nas alíneas b e c do parágrafo único do art.11 da Lei n.º
8.212, de 24 de julho de 199
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei objetiva incluir no procedimento de compensação de iniciativa do contribuinte,
previsto no art.74 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as contribuições previdenciárias recolhidas
pelas empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, previstas na
alínea a do parágrafo único do art.11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991.
Atualmente, somente as contribuições previdenciárias incidentes sobre o lucro e a receita/faturamento estão
inseridas no procedimento de compensação previsto no art. 74 da Lei n.º 9.430. Com relação aos débitos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga pelas empresas aos segurados a seu serviço,
sua compensação com créditos relativos aos demais tributos e contribuições federais encontra-se injustamente
vedada pelo art.26, parágrafo único da Lei n.º 11.457, de 16 de março de 2007.
Não se justifica essa diferença de tratamento entre, de um lado, as contribuições sobre o lucro e sobre a
receita/faturamento, e, de outro lado, as contribuições sobre a remuneração paga ou creditada pelas empresas
aos segurados a seu serviço. De acordo com a doutrina pátria e com a jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal, essas contribuições têm a mesma natureza jurídica específica (contribuições sociais de
seguridade social), e por isso merecem ter o mesmo tratamento no que diz respeito ao procedimento que permite
ao contribuinte compensar com débitos próprios de tributos e contribuições federais os créditos relativos a
recolhimentos indevidos de tributos e contribuições aos cofres federais.
Ressalte-se que o caput do art.74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não faz qualquer restrição à
compensação acima referida, antes pelo contrário. Veja-se sua redação atual: “Art.74 O sujeito passivo que
apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão”.
Conforme se nota, a compensação ali regulada se dirige a todo e qualquer tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, órgão que, como é sabido, com a Lei n.º 11.457, de 16 de março de 2007,
passou a fiscalizar, administrar, arrecadar e cobrar as contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga
ou creditada pelas empresas aos segurados a seu serviço.
Por fim, note-se que o presente projeto de lei mantém intacta a impossibilidade de compensação, pelas
empresas, de débitos relativos às contribuições dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-decontribuição, previstos na alínea c do parágrafo único do art.11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, visto
que, nesse caso, não se trata de “débitos próprios” das empresas, nos termos do caput do art.74 da Lei
9.430/1996, e sim débitos próprios dos trabalhadores, que as empresas simplesmente retêm e recolhem aos
cofres públicos.
Em conclusão, com o presente projeto de lei se pretende corrigir uma injustiça e uma atecnia cometida pela
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atual redação do parágrafo único do art.26 da Lei n.º 11.457, de 16 de março de 2007, injustiça e atecnia que
vêm tornando cada vez mais lento e dificultoso o processo pelo qual as empresas conseguem obter do fisco
federal a efetiva devolução de tributos e contribuições recolhidos indevidamente ou com créditos acumulados
como o setor exportador.
Por todos esses motivos, propõe-se a adição do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do nobre Relator e dos
membros da Comissão Mista para sua aprovação.

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se na Medida Provisória nº 685/2015, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. ... A Lei nº 12.859, de 10 de setembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º .........................................
II – ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria e o artigo 3º-A desta
Lei.
Art. 3º-A Fica instituído procedimento especial para ressarcimento de créditos acumulados por
empresas produtoras de açúcar e de álcool, inclusive para fins carburantes, advindos da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da seguridade social
(COFINS).
§ 1º O disposto no “caput” deste artigo aplica-se somente aos créditos que, após o final de cada
trimestre do ano civil, não tenham sido utilizados para dedução do valor das referidas
contribuições a recolher, decorrentes das demais operações no mercado interno, ou não tenham
sido compensados e não sejam compensáveis com débitos próprios que não estejam com a
exigibilidade suspensa, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da data do Pedido de Ressarcimento dos créditos de que trata o “caput” deste artigo,
efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado por pessoa jurídica que
atenda, cumulativamente, às seguintes condições:
I - cumpra os requisitos de regularidade fiscal para o fornecimento de certidão negativa ou de
certidão positiva, com efeitos de negativa, de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
II - não tenha sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à apresentação do
pedido; e
III - esteja obrigada a manter Escrituração Fiscal Digital (EFD).
§ 3º Para efeito do pagamento do restante do valor solicitado no Pedido de Ressarcimento, a
autoridade competente deverá verificar a procedência da totalidade do crédito solicitado no
período.
§ 4º Constatada irregularidade nos créditos solicitados no Pedido de Ressarcimento, devem ser
adotados os seguintes procedimentos:
I - no caso de as irregularidades afetarem menos de 50% (cinquenta por cento) do valor do
ressarcimento solicitado, deverá ser efetuado o pagamento dos créditos reconhecidos, deduzido o
valor do pagamento efetuado na forma do § 2º deste artigo e das compensações efetuadas; ou
II - no caso de as irregularidades superarem 50% (cinquenta por cento) do valor do ressarcimento
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solicitado, deverá ser exigido o valor indevidamente ressarcido, sem prejuízo da aplicação, sobre
esse mesmo valor, da multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e de outras penalidades cabíveis.”
§ 5º Sem prejuízo dos créditos previsto nos incisos do Art. 3º da Lei 10.637,de 30 de dezembro de
2002, e do art. da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o produtor de açúcar e álcool poderá
apropriar créditos em relação as aquisições de bens, mercadorias e serviços destinados a
atividade industrial e agrícola; inclusive aquisição de serviços de transporte da matéria-prima e de
produto acabado para formação de lote ou armazenagem.
JUSTIFICAÇÃO
O setor sucroenergético passa por grandes dificuldades, devido a uma combinação de fatores: (i) manutenção de
preços artificialmente baixos para a gasolina, como medida de controle de inflação, que deprimiu os preços do
etanol combustível; (ii) excesso de oferta de açúcar no mercado internacional, diminuindo as cotações dessa
commodity; (iii) elevados investimentos realizados nos últimos anos, atendendo a incentivos do Governo
Federal. Assim, embora praticamente todas as empresas do País estejam sofrendo com as dificuldades
econômicas atuais, o setor sucroenergético está em situação ainda pior 1.
Ao mesmo tempo, as empresas do setor têm apresentado acúmulo de créditos de PIS e de COFINS. Isso ocorre
por variados fatores. O resultado é o efeito perverso em que os créditos de PIS/COFINS, que deveriam impedir
a não cumulatividade desses tributos e desonerar as exportações e o açúcar como produto da cesta básica,
tornam-se novo e elevado custo para o produtor.
Garantir a efetividade econômica dos créditos acumulados não é uma redução da carga fiscal sobre as empresas.
Os créditos detidos pelas empresas são um direito já existente dessas contra o Poder Público, que deve ser
verdadeiramente respeitado.
Uma possibilidade de dar efetividade a esses créditos acumulados seria dar maior abrangência ao procedimento
especial para ressarcimento de créditos, tratado na Portaria MF nº 348/2010, conhecido como “fast track” e que
atualmente é aplicável a hipóteses restritas.
Esse procedimento prevê o pagamento, no prazo máximo de 30 dias contado da data do Pedido de
Ressarcimento dos créditos, de 50% do valor pleiteado pela pessoa jurídica. Assim, a vantagem é garantir ao
contribuinte receber ao menos parte de seus créditos de forma medianamente célere, sem afetar os interesses da
Administração Fiscal, que não tem condições de analisar todos os pleitos de ressarcimento em prazo razoável.
Como o montante do ressarcimento é limitado a 50% do valor pleiteado, a Administração Fiscal está em
posição segura de que provavelmente não ressarcirá um montante de crédito que depois se demonstre incorreto.
A imposição de multa para aqueles que obtêm ressarcimentos de créditos inexistentes completa o quadro de
segurança, ao desestimular o pleito desse tipo de crédito sem base consistente.
A proposta é que seja incluída emenda à MP, possibilitando que créditos do setor sucroenergético tenham esse
tratamento.
Por todos esses motivos, propõe-se a adição do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do nobre Relator e dos
membros da Comissão Mista para sua aprovação.

PARLAMENTAR

1 Desde a crise financeira de 2008, mais de 80 usinas já foram extintas no Brasil. Em 2015, somente na Região Centro-Sul, 10 usinas
devem encerrar suas atividades. Além disso, 67 unidades produtoras estão em recuperação judicial. Cabe ressaltar igualmente que
a dívida líquida média das empresas do setor supera seu faturamento bruto anual. Apenas nos dois últimos anos, essa grave
situação levou à perda de 60 mil empregos diretos no setor produtivo.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se na Medida Provisória nº 685/2015, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. .... Para efeito de interpretação do artigo 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e do artigo 7º
da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, as contribuições previdenciárias tratadas nesses
dispositivos legais não incidem sobre as receitas decorrentes de exportações, entendendo-se como tais
inclusive a comercialização interna de produtos, com finalidade de exportação, a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora.
§ 1º Considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente
de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatemente anterior ao da aquisição, houver sido
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 2º A pessoa jurídica preponderantemente exportadora que, após adquirir produtos com finalidade de
exportação, der-lhes destinação diversa fica obrigada a recolher as contribuições não pagas pelo
vendedor, acrescida de juros e multa de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da
aquisição.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal veda que contribuições incidam sobre receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º,
I). Trata-se de imunidade, que deve ter “interpretação teológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior,
com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade” (STF, Pleno, RE 627.815). A despeito disso,
constam de normas infra-legais restrições a esse alcance correto da imunidade.
A contribuição previdenciária dos produtores rurais e de agroindústria incide sobre a receita advinda da
comercialização da produção e não sobre a folha de salários. Assim, ela não deve incidir quando tal receita
advém de exportação. Ocorre que a Instrução Normativa nº 971/2009, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, prevê a não incidência sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, exclusivamente quando a
produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. Estabelece igualmente que a
receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto. Com isso, a receita obtida com a venda de produtos para pessoa jurídica exportadora (empresa
trading), com destinação obrigatória ao exterior, é onerada, segundo entende a Receita.
Esse tratamento normativo infra-legal, além de acarretar a exportação de tributos, contrariamente ao que
pretende a determinação constitucional, termina por onerar justamente produtores menores, sem condições de
manter estruturas próprias de exportação e que por isso se utilizam de tradings. O entendimento da Receita
Federal acaba desestimulando justamente a cultura exportadora, o desenvolvimento de empresas menores que
miram o mercado externo.
O mesmo procedimento da Administração Fiscal vem sendo aplicado para a contribuição previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546/2011 e que substituiu a contribuição sobre a folha para
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alguns setores econômicos.
Este tema é objeto de disputas judiciais e encontra-se pendente de análise no STF na ADI 3.572 e no RE
759.244, com repercussão geral.
A alteração da legislação para reconhecer a imunidade das receitas de exportações indiretas, via empresas
trading, prestaria um grande serviço: (i) estimularia as exportações, (ii) afastaria tratamento discriminatório em
favor de grandes empresas e em prejuízo de pequenas empresas exportadora, (iii) finalizaria com custos, para os
contribuintes e para o Estado, em processos judiciais.
Por isso, opta-se por uma norma de caráter interpretativo, tal como consta na redação apresentada,
acrescentando-se normas que poderiam ser estabelecidas por legislação infra-legal, como a definição de
empresa preponderantemente exportadora, e a previsão de que a não realização da exportação acarretará a
obrigação de recolhimentos dos tributos devidos, com juros e multa de mora.
Por todos esses motivos, propõe-se a adição do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do nobre Relator e dos
membros da Comissão Mista para sua aprovação.

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se na Medida Provisória nº 685/2015, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Para efeito de interpretação das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do direito de descontar créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, as empresas qualificadas como agroindústria têm
direito a créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo inclusive na produção
de bens na parte agrícola de suas atividades.
JUSTIFICAÇÃO
A contribuição para o PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS são
dois tributos de grande complexidade, o que se agravou desde que passou a ser adotado parcialmente o regime
não-cumulativo. O objetivo desse regime era o de desonerar as atividades produtivas, de modo a que os insumos
utilizados gerariam créditos, impedindo que os tributos incidissem sobre si próprios, acarretando carga tributária
superior e desconhecida.
Ocorre que a Administração Fiscal, talvez premida pela necessidade crescente de arrecadar, desde o início
passou a adotar interpretação restritiva do direito ao crédito e à não-cumulatividade.
Entre aqueles que sofrem com essa interpretação equivocada da Receita Federal estão as agroindústrias. De
forma não razoável e desconectada da realidade, a Receita tem sustentado que essas empresas não teriam direito
a crédito sobre os insumos consumidos na produção de suas atividades rurais. Não importa o quão relevante
venha a ser o produto rural e os custos envolvidos em sua produção para se obter o produto final, entende-se
que o insumo consumido na área rural não seria um insumo utilizado na produção do produto final.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem apontado o equívoco desse entendimento em seus
julgados, como se percebe deste precedente: “COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. POSSIBILIDADE. Não existe previsão legal para
que a autoridade administrativa seccione o processo produtivo da empresa agroindustrial separando a produção
da matéria-prima (toras de eucalipto) da fabricação de celulose, com o fim de rejeitar os créditos apropriados na
produção ou fabricação de bens destinados a venda” (ac. 3301-002.270).
É necessário afastar essa interpretação, que onera o setor produtivo que mais tem colaborado com resultados
econômicos favoráveis no Brasil nos últimos anos. E isso deve ser feito de modo a ficar claro que não se trata
de direito a vigorar a partir da aprovação desta emenda, mas, sim, de algo que sempre vigorou.
Por isso, opta-se por uma norma de caráter interpretativo, tal como consta na redação apresentada.
Por todos esses motivos, propõe-se a adição do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do nobre Relator e dos
membros da Comissão Mista para sua aprovação.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 21 DE JULHO DE 2015.

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos
que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprima-se os artigos 7º a 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.
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JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, pretende instituir o Programa
de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT que visa reduzir os processos tributários em
trâmite na justiça e nos órgãos administrativos, mas na verdade, o objetivo principal do Governo é
aumentar a arrecadação, e rápido, em razão do grande problema relativo ao déficit fiscal.
O PRORELIT é oportunidade concedida para que contribuintes em débito com o
fisco com dívidas vencidas até 30/06/2015 possam quitar suas pendências, desde que o
pagamento seja efetuado em espécie, e no percentual mínimo de 43% (quarenta e três por cento)
do saldo devedor consolidado de cada processo.
Todavia, o Governo Federal embute de forma silenciosa e escamoteada, nos
artigos 7º a 12, a obrigação de informar à administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo.
Na prática, os contribuintes ficarão obrigados a entregar, até 30 de setembro de
cada ano, as informações referentes a operações e/ou atos ou negócios jurídicos (i) que não
possuam razões extratributárias relevantes; (ii) cuja forma adotada não seja “usual”, ou que se
utilizem de negócio jurídico indireto ou que contenha cláusula que desnature, ainda que
parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou (iii) que sejam especificados por ato próprio a
ser emitido pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Caso os atos ou negócios declarados relativos ao planejamento tributário ainda não
tenham sido praticados, a declaração seguirá o tratamento de uma consulta prévia à RFB. Já as
operações declaradas com as quais a administração tributária tenha entendimento diverso ao do
contribuinte estarão sujeitas ao pagamento integral dos tributos devidos, acrescidos de juros de
mora (art. 9º). A falta da entrega da declaração e a entrega com inconsistências ou omissões
serão consideradas omissão dolosa (art. 12º), com intuito de sonegação, sujeitando o contribuinte
à cobrança dos tributos devidos, cumulados com juros e, em princípio, com uma multa qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento).
É necessário frisar: o Governo Federal quer equiparar eventual omissão em
planejamento tributário à sonegação ou fraude, resultando em multa de 150% (cento e cinquenta
por cento).
É notório que a administração tributária federal é uma das mais modernas, e hoje já
possui um enorme volume de informações econômicas e fiscais dos contribuintes desde a
implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), onde se tornou possível o
rastreamento de operações sensíveis à arrecadação tributária, além das incontáveis obrigações
acessórias a que o contribuinte está sujeito, tornando no Brasil um dos países onde se mais gasta
tempo com a contabilidade, o que aumenta o custo dos nossos produtos, reduz a nossa
competitividade, e inibe investidores estrangeiros e o empreendedor nacional.
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Ademais disso, o tema é extremamente complexo e sequer deveria ser objeto de
Medida Provisória, e não pode ser discutido açodadamente no exíguo prazo constitucional,
sobretudo porque não se reveste de relevância e urgência, usurpando o debate com a sociedade
através do Congresso Nacional.
Diante deste quadro, apresento a presente emenda.

Sala das Sessões, em

de

Deputada CRISTIANE BRASIL
PTB/RJ

de 2015.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Art. 1. Suprimam-se artigos 7º ao 13 da Medida Provisória nº 685/15, de 22 de julho de
2015.
JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de MP n. 685/2015 que institui ao ordenamento jurídico três assuntos diversos, a saber:
i. institui o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT;
ii. cria a obrigação de informar à administração tributária federal sobre as operações e atos
ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo; e
iii. autoriza o Poder Executivo Federal em atualizar o valor das taxas que indica.
Embora o assunto tratado no item “ii” seja para adequar as ações acordadas na reunião do G20
em 2013, que previa proibir o planejamento tributário agressivo, verificamos diversos vícios
formais e materiais, que geram a dificuldade de aplicabilidade procedimental, insegurança
jurídica e livre arbítrio dos órgãos fiscalizadores do Poder Executivo.
Dispõe o art. 7° e seus incisos:
“ Art. 7°. O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolta
atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo
deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até
30 de setembro de cada ano, quando:
I – os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias
relevantes;
II – a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver
cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou
III – tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de
operações que estejam sob procedimento de fiscalização quando da apresentação da
declaração.”
Para melhor explanação, segue, em síntese, os principais argumentos de supressão destas
normas:
I – Vícios formais
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De acordo com nossa Carta Magna, um dos principais fundamentos de constituição do Estado
Democrático de Direito é a livre iniciativa, sejam das pessoas físicas ou das jurídicas (art. 1°,
V). Tal ideia coaduna com o fundamento da República, que consiste na garantia do
desenvolvimento nacional (art. 3°, II).
Para haver uma iniciativa social destas pessoas (físicas e jurídicas), é necessário a presença de
segurança jurídica. E para o exercício regular de um direito pela sociedade, é fundamental que
seus entes Federativos cumpram seu papel legislativo de forma transparente, regular e em
observância à nossa Constituição, a fim de manter sua união indissolúvel e evitar conflitos de
competência entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Nessa esteira, está
disciplinada em nossa Carta Magna:
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
E mais:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
II - disponham sobre:
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços
públicos e pessoal da administração dos Territórios;
Analisando os artigos acima, nos deparamos com o primeiro vício formal na criação da MP n.
685/2015: por se tratar de criação de obrigação acessória em matéria tributária, o instrumento
formal adequado é a lei, independentemente se de natureza complementar ou ordinária.
Seguindo a análise quanto ao aspecto formal da MP n. 685/2015, nos deparamos com o segundo
vício:
Art. 62, CF/88 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
III - reservada a lei complementar;
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (...)
Ou seja, a Medida Provisória, além de criar um ambiente de insegurança jurídica ao meio
produtivo, ainda está viciada quanto ao seu aspecto formal, haja vista que não poderia ter sido
introduzida no ambiente jurídico por este instrumento - MP, uma vez que sua matéria é
exclusiva de criação por lei.
E para ratificar o entendimento acima, citamos o Código Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos,
ou para outras infrações nela definidas;
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Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Face o exposto, podemos concluir que a presença dos vícios formais descritos, por si só
justificam a supressão dos arts. 7° a 13 da Medida Provisória n. 685/2015. Mas caso seja
concluído que estes poderiam ser sanados, ainda sim a MP não poderia vigorar em decorrência
dos vícios materiais a seguir expostos.
II – Vícios materiais
Verificando os incisos do art. 7° transcritos acima, nos deparamos com algumas expressões que
não estão regulamentadas pela Medida Provisória n. 685/2015, e que poderão ser interpretadas
pelo órgão de fiscalização de forma subjetiva. São elas:
a. “atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes”;
b. “Forma adotada não for usual;”
c. “utilizar-se de negócio jurídico indireto”;
d. “contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato
típico”;
e. “tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.”
Indaga-se: sem a definição dos conceitos trazidos por essas expressões, como o contribuinte
poderá identificar se o exercício de sua atividade econômica configura “supressão, redução ou
diferimento de tributo oriunda, p. ex., de uma forma não usual”, ao tentar instituir um
planejamento tributário que visa dar equidade entre a relação fisco e contribuinte?
Em verificação à CF/88:
Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
Em virtude da omissão legislativa da norma supra, poderia o contribuinte fazer uma verificação
em outras normas jurídicas para ver se é possível encontrar a resposta à pergunta acima.
O conceito do que é ato e negócio jurídico disposto no Código Civil se fundamenta:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública
ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo
efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.
Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que
couber, as disposições do Título anterior (título anterior: negócio jurídico).
A lei é genérica, o que dificulta ao empresário estabelecer se o planejamento tributário para
gerir a sua empresa trata-se de elisão ou evasão fiscal aos olhos da fiscalização.
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Em virtude da omissão trazida pela Medida Provisória, o Poder Executivo concede à
fiscalização uma interpretação subjetiva, o que é antagônico com a disciplina constitucional,
uma vez que:
Art. 37 – CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)
Traz ainda nosso Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da
sua aplicação.
Como poderá a Administração Pública exercer sua atividade vinculada, se a norma jurídica
tributária não conceitua o que deverá ser observado?
Corrobora lembrarmos que o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional ainda
não foi regulamentado, carecendo de tratamento legislativo específico para que o Direito confira
os contornos desses institutos, seus requisitos autorizadores e consequências jurídicas,
diminuindo-se a insegurança jurídica, haja vista que este é, atualmente, a maior demonstração
de interpretação subjetiva do fisco.
Face a complexidade do tema, deve ser suprimidos os artigos 7° a 13 disciplinados pela Medida
Provisória n. 685/2015, por seus vícios formais e materiais expostos.
PARLAMENTAR

BALEIA ROSSI
PMDB/SP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Art. 1. O artigo 14 da Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente, aplicando-se
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o valor das taxas instituídas:
I – no art. 17 da Lei n. 9.017, de 30 de março de 1995;
II – no art. 16 da Lei n. 10.357, de 27 de dezembro de 2001;
III – no art. 11 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
IV – no art. 1° da Lei n. 7.940, de 20 de dezembro de 1989;
V – no art. 23 da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999;
VI – no art. 18 da Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000;
VII – no art. 12 da Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
VIII – no art. 29 da Lei n. 11.182, de 27 de setembro de 2005;
IX – no inciso III do caput do art. 77 da Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001;
X – nos art. 3°-A e art. 11 da Lei n. 9.933, de 20 de dezembro de 1999; e
XI – no art. 48 da Lei n. 12.249, de 11 de junho de 2010.”
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685 autoriza o Poder Executivo a atualizar monetariamente diversas
taxas de fiscalização, a fim de proporcionar o equilíbrio do custeio de alguns serviços públicos
específicos.
Contudo, ao não prever o índice, a forma de aplicabilidade deste índice e o lapso temporal que
será objeto de atualização, cria um ambiente de insegurança jurídica num momento em que o
País passa por uma crise econômica, haja vista que não é possível saber qual será o impacto
financeiro da medida ao setor produtivo.
É fundamental que, ao transformar a mencionada Medida Provisória em lei, seja respeitado dois
princípios constitucionais:
i)
Princípio da capacidade contributiva, devendo esta Lei verificar o cenário econômico
das pessoas jurídicas – sujeitos passivos;
ii)
Princípio da não confiscatoriedade (art. 150, IV da CF/88), evitando-se que esta
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atualização monetária não gere a expropriação de bens privados, devendo esta Lei ser marcada
pelo equilíbrio, pela moderação e pela medida, para quantificação de um aumento justo.
Por estas razões, faz-se imperiosa sua modificação, propondo-se que se crie uma lei que preveja
uma atualização monetária justa ao setor produtivo, a fim de ser afastado o ambiente de
insegurança jurídica neste momento de crise econômica ao setor produtivo.
PARLAMENTAR

BALEIA ROSSI
PMDB/SP
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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Dê-se ao § 2º do art. 2º da Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015, a redação a seguir e incluam-se os §§ 6º e 7º no
mesmo artigo, com o seguinte conteúdo:
“Art. 2º .....................................................................................
.................................................................................................
..
§ 2º O valor em espécie a que se refere o caput poderá ser
parcelado em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais.
………………………………………………………………...
§ 6º O valor de cada prestação mensal a que se refere o § 2º
do caput, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema 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 do pagamento.
§ 7º A manutenção em aberto de 3 (três) parcelas,
consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as
demais, implicará, após comunicação ao sujeito passivo, imediata
exclusão do devedor do PRORELIT e o prosseguimento da
cobrança do saldo remanescente.”

JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos esta emenda com objetivo de estimular a
adesão ao Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT),
instituído pela Medida Provisória (MPV) nº 685, de 21 de julho de 2015.
A situação econômica atual das empresas impõe que seja
permitido o parcelamento da exigência em espécie do percentual
mínimo de 43% do valor consolidado dos débitos indicados para
quitação. Com isso, é provável que a adesão ao programa seja
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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

substancial, o que tornará possível atingir o objetivo de reduzir o
estoque de processos administrativos e judiciais que tenham por objeto
tributos federais.
Cabe registrar que não há prejuízo para o Estado, pois caso
o sujeito passivo se torne inadimplente, haverá exclusão do programa,
mediante prosseguimento da cobrança do saldo remanescente. Por
isso, esperamos a acolhida desta emenda pelos ilustres Pares.

Sala da Comissão, 05 de agosto de 2015

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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Etiqueta

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA:
05/08/2015

Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.
AUTOR
Senador Blairo Maggi

( X )Supressiva

( )Substitutiva

Nº do Prontuário

( ) Modificativa ( )Aditiva ( )Substitutivo
Global

Suprimam-se os artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12 da Medida Provisória nº 685, de
21 de julho de 2015.

JUSTIFICAÇÃO
Foi recepcionada pelo Congresso Nacional a Medida Provisória nº 685, de
21/07/2015, através da qual o Poder Executivo Federal propõe, nos artigos 1º a 6º, a
instituição do Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, cujas regras
permitem a quitação de débitos de natureza tributária perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e/ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 30 de
junho de 2015, em discussão administrativa ou judicial, mediante requerimento de
desistência do contencioso e com utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Adicionalmente ao PRORELIT, o Poder Executivo Federal propõe, no art. 7º da
MP, a obrigação de os contribuintes informarem ao fisco federal, até o dia 30 de
setembro do ano-calendário o conjunto de operações realizadas no ano-calendário
anterior que envolvam atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributos, quando (i) os atos ou negócios jurídicos praticados não
possuírem razões extra tributárias relevantes; (ii) a forma adotada não for usual,
utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que
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parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou (iii) tratar de atos ou negócios
jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O art. 12 da MP estipula que o descumprimento da obrigação de informar
prevista no art. 7º caracteriza omissão dolosa com intuito de sonegação ou fraude e
sujeita o contribuinte à cobrança do imposto devido, acrescido de juros de mora e de
multa agravada de 150%, nos termos do §1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Na Exposição de Motivos da Medida Provisória o Ministério da Fazenda
argumenta, em relação à instituição da obrigação prevista no art. 7º da MP, sobre a
necessidade de revelação de estratégias de planejamento tributário, com vistas a
aumentar a segurança jurídica no ambiente de negócios do país e gerar economia de
recursos públicos em litígios desnecessários e demorados.
O MF argumenta mais, que a ausência de informações completas e relevantes a
respeito das estratégias de planejamentos tributários nocivos é um dos principais
desafios enfrentados pelas administrações tributárias no mundo e que o acesso
tempestivo a tais informações oferece a oportunidade de responder rapidamente aos
riscos de perda de arrecadação tributária por meio de fiscalização ou de mudança na
legislação.
Referidos artigos 7º a 12 devem ser suprimidos liminarmente.
Primeiro, porque a despeito da sua relevância, a matéria encartada nesses artigos
não é urgente, em função do que o seu encaminhamento à apreciação do Congresso
Nacional pela via da Medida Provisória é absolutamente impertinente.
Em segundo lugar, mas não menos importante, preciso observar que os incisos I
a III do art. 7º encartam situações muito amplas, genéricas e subjetivas que não
permitem, aos contribuintes e também aos administradores fazendários, extrair
entendimento adequado sobre quais operações, atos e negócios jurídicos devem, ou
não, ser objeto da pretendida declaração instituída pelo art. 7º.
Ao contrário do argumento expedindo pelo Ministério da Fazenda, as normas
que, por hipótese, viessem a ser instituídas criariam ambiente propício para aumento
dos litígios e não para sua redução, exatamente pela insegurança jurídica decorrente da
falta de clareza e definição dos conceitos para que a norma fosse devidamente
compreendida, conforme o tema requer.
O conteúdo e o alcance do termo “razão extratributária relevante” causa (e
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sempre tem causado) grande perplexidade, pois contém uma carga de subjetividade
muito grande.
Em linha semelhante, as expressões “forma adotada não usual” e “negócio
jurídico indireto” são altamente complexas, o que demanda, antes de tudo, debate
aprofundado e mesmo de normatização. Deveras, esse debate aprofundado não pode
ser efetivado no escasso tempo de tramitação de um Projeto de Lei de Conversão de
Medida Provisória.
Em consonância com o princípio da estrita legalidade tributária e com o que se
discute há muito tempo em relação à norma antielisão (Lei Complementar nº 104/01),
e ainda com o que se discute no âmbito da OCDE em relação ao B.E.P.S., há
necessidade de estabelecimento de definições claras, procedimentos específicos e
critérios objetivos na presente questão.
Muito mais grave é o que está previsto, adicionalmente, no art. 12 da MP. O
simples descumprimento da obrigação de que trata o art. 7º ou a entrega com a
ocorrência de alguma das possibilidades previstas no art. 11, implicaria em omissão
dolosa que sujeitaria o contribuinte à aplicação de multa agravada em 150% do valor
do tributo, a partir da presunção de sonegação fiscal ou fraude tributária.
Essa determinação é altamente questionável. A melhor doutrina penal e a
jurisprudência dos tribunais são pacíficas no sentido da impossibilidade de presunção
de dolo em crime de resultado, como na presente questão, onde seria necessária as
devidas apuração e comprovação da supressão, redução ou diferimento de tributos para
sua materialização.
Com efeito, o art. 12 da MP acabou criando a figura do crime de natureza formal,
inaplicável em caso de não entrega de uma obrigação acessória.
De qualquer modo, as razões acima não representam tudo o que justifica a
supressão dos artigos 7º a 12 da MP.
Ora, a Administração Fazendária não precisa esperar até o dia 30 de setembro do
ano-calendário subsequente para, a partir de uma declaração inquirir o contribuinte
sobre operações realizadas.
De fato, qualquer operação, mercantil ou societária, chega ao conhecimento da
Administração Fazendária em muito menos tempo através do arsenal de ferramentas
utilizadas atualmente.
Os dados de todas as operações de saída e de entrada de mercadoria são

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

transmitidos, em tempo real, para as bases de dados das administrações federal e
estadual e também municipal, com quem podem ser compartilhados mediante
convênio, mediante o uso da ferramenta Nota Fiscal eletrônica (NF-e).
As transações financeiras são monitoradas através do sistema financeiro nacional,
um dos mais eficientes do mundo. As instituições financeiras estão obrigadas a
fornecer, e fornecem, detalhes de toda e qualquer transação.
Fusões, cisões e incorporações societárias são objeto de declarações no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da data do evento.
O SPED – Sistema Público de Escrituração Digital e seus desdobramentos (ECD
– SPED Contábil, FCont, EFD Social e outras tantas ferramentas) são fonte
inesgotável de dados para atuação da administração fazendária.
Deste modo, em nome da boa técnica legislativa, sugere-se a supressão dos artigos
7º ao 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.

PARLAMENTAR
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR – PDT (BA)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se na Medida Provisória nº 685, onde couber, o seguinte artigo, que altera o
art. 33 da Lei nº 13.043, de 13/11/2014:
“Art. O art. 33 da Lei nº 13.043, de 13/11/2014, passa vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 33. .......................................................................................................
§ 1º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e
controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas
direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação antecipada.
.............................................................................................................................
§ 5o ....................................................................................................................
I - 50% (cinquenta por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal e 15%
(quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a
VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;
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III – 50% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no
caso das demais pessoas jurídicas.
.......................................................................................................................
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 2 (dois) anos para análise dos créditos indicados
para a quitação.
...........................................................................................................................
§ 13 O pagamento em espécie de que trata o Inciso I do § 4º será dispensado
caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento do parcelamento que corresponda
a no mínimo:
a) 10% (dez por cento) do saldo do parcelamento na data de adesão à
quitação, se o valor apurado for menor ou igual a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais);
b) 15% (quinze por cento) do saldo do parcelamento na data de adesão à
quitação, se o valor apurado for maior que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e
menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
c) 20% (vinte por cento) do saldo do parcelamento na data de adesão à
quitação, se o valor apurado for maior que R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e
d) 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do parcelamento na data de adesão
à quitação, se o valor apurado for maior que R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais).
§ 14 Os débitos objeto de parcelamento nas modalidades previstas no art. 1º da
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho
de 2010 também poderão ser quitados com a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, na forma do § 5º do caput.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O art. 33 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2015, instituiu as condições para
que o contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN possa, mediante
requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014,
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para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
A MP 685/2015, por sua vez, estabelece que o sujeito passivo com débitos de
natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou
judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados
até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou
judicial.
Entendo, por uma questão de justiça fiscal, que as regras para aqueles que
aderiram ao parcelamento ordinário (“Refis”) devam ser mais consentâneas com aquelas
estabelecidas na MP para os débitos em litígio, em especial quanto às suas datas de
vencimento e apuração dos respectivos créditos tributários a serem utilizados, conforme
proposta na presente Emenda.
Outro ponto tratado na Emenda refere-se aos limites do crédito a ser utilizado para
a quitação dos débitos em litígio. Entendo que a trava apresentada na Lei poderia ser
alterada, de forma a estimular o maior número possível de adesões e aumento da
arrecadação de débitos que certamente demorarão longo período de tempo para serem
recuperados, ainda mais em um momento de queda na atividade econômica e de
dificuldade propagada em todo o sistema produtivo do País. A exceção seria para as
empresas do sistema financeiro, que teriam os percentuais de utilização até reduzidos,
haja vista que vêm tendo anualmente, de forma repetida, lucros cada vez maiores, na
contramão da situação vivenciada por todos os outros setores da economia.
Alteramos também o prazo a que a RFB dispõe para análise dos créditos indicados
para a quitação, de 5 (cinco) para 2 (dois) anos, por entendermos que não se justifica
conceder um prazo tão longo, para que essa avaliação seja efetuada pelas autoridades
tributárias, o que compromete a segurança jurídica e o horizonte de planejamento das
empresas.
Também a proposição estabelece que o pagamento em espécie de que trata o
Inciso I do § 4º será dispensado caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento
correspondente aos percentuais tratados no § 13º.
Por fim, incluímos o § 14 no art. 33 da Lei sob comento, de maneira a tornar clara e
incontestável a possibilidade de que os débitos objeto de parcelamento (“Refis 2014”) nas
modalidades previstas no art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 também poderão ser quitados com a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, na forma do § 5º do
caput.”
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ASSINATURA

Brasília, 04 de agosto de 2015.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR – PDT (BA)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 1º da MP 685:
“Art. 1º .................................................................................................................
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de
2015, inclusive aqueles em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até
30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos e, quando litigante, deverá apresentar na
forma da lei ou regulamento desistência do respectivo contencioso.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O § 1º do Art. 1º da MP 685 estabelece que o sujeito passivo com débitos de natureza
tributária, vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá,
mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a
quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial.
Entendemos que a MP traz uma grande injustiça com aqueles contribuintes que, ao invés
de terem litigado os seus débitos, vencidos até 30 de junho de 2015, perante a SRF e PGFN,
no âmbito administrativo ou judicial, respectivamente, vêm efetuando os pagamentos, ainda que
com grande dificuldade e mesmo com atraso.

Por essa razão, a presente Emenda objetiva dar tratamento isonômico ao permitir que
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todos os sujeitos passivos com débitos de natureza tributária, vencidos até a data retro
mencionada, possam utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos e, quando litigante, apresente
na forma da lei ou regulamento desistência do respectivo contencioso.”
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Esta a razão pela qual apresentamos a presente emenda.
ASSINATURA

Brasília, 04 de agosto de 2015.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR – PDT (BA)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 () ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se a seguinte redação ao artigo 2º da MP 685:
“Art. 2º O requerimento de que trata o § 1º do art. 1º deverá ser apresentado até 31
de dezembro de 2015, observadas as seguintes condições:
.................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O § 1º do Art. 1º da MP 685 estabelece que o sujeito passivo com débitos de
natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou
judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados
até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou
judicial.
De acordo com o caput do Art. 2º, o requerimento mencionado anteriormente
deverá ser apresentado até 30 de setembro de 2015. Em nosso entendimento, o prazo é
extremamente exíguo para que os sujeitos passivos possam se programar para
requererem a adesão ao programa, inclusive quanto ao pagamento a que se refere o

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

569

Inciso I do aludido artigo, razão pela qual apresentamos a presente Emenda com a
proposta de que o prazo seja estendido para 31 de dezembro de 2015, com o registro de
que a arrecadação ainda se dará no corrente ano.
Esta a razão pela qual apresentamos a presente emenda.
ASSINATURA

Brasília, 04 de agosto de 2015.
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DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR – PDT (BA)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se na Medida Provisória nº 685, onde couber, o seguinte artigo, que altera o
art. 33 da Lei nº 13.043, de 13/11/2014:

“Art. O art. 33 da Lei nº 13.043, de 13/11/2014, passa vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2014, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
§ 1º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e
controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas
direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação antecipada.
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.............................................................................................................................
§ 4º ....................................................................................................................
I - .............................................................................................................
a) 5% (cinco por cento), se o valor total do parcelamento for menor ou igual a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
b) 10% (dez por cento), se o valor total do parcelamento for maior que R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) e menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais);
c) 15% (quinze por cento), se o valor total do parcelamento for maior que R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais); e
d) 20% (vinte por cento), se o valor total do parcelamento for maior que R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
§ 5o ....................................................................................................................
I - 50% (cinquenta por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal e 15%
(quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a
VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;
e
III – 50% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no
caso das demais pessoas jurídicas.
.......................................................................................................................
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 2 (dois) anos para análise dos créditos indicados
para a quitação.
...........................................................................................................................
§ 13 Os débitos objeto de parcelamento nas modalidades previstas no art. 1º da
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho
de 2010 também poderão ser quitados com a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, na forma do § 5º do caput.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O art. 33 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2015, instituiu as condições para
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que o contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN possa, mediante
requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014,
para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
A MP 685/2015, por sua vez, estabelece que o sujeito passivo com débitos de
natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou
judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados
até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou
judicial.
Entendo, por uma questão de justiça fiscal, que as regras para aqueles que
aderiram ao parcelamento ordinário (“Refis”) devam ser mais consentâneas com aquelas
estabelecidas na MP para os débitos em litígio, em especial quanto às suas datas de
vencimento e apuração dos respectivos créditos tributários a serem utilizados, conforme
proposta na presente Emenda.
Também propomos alteração da Lei 13.043 no que concerne ao sinal em espécie a
ser pago no momento de adesão à quitação do “Refis”, de forma a permitir também 04
(quatro) faixas com os percentuais para o pagamento em espécie, exatamente iguais
àquelas estabelecidas no art. 34 daquele diploma quando da adesão ao parcelamento.
Outro ponto tratado na Emenda refere-se aos limites do crédito a ser utilizado para
a quitação dos débitos em litígio. Entendo que a trava apresentada na Lei poderia ser
alterada, de forma a estimular o maior número possível de adesões e aumento da
arrecadação de débitos que certamente demorarão longo período de tempo para serem
recuperados, ainda mais em um momento de queda na atividade econômica e de
dificuldade propagada em todo o sistema produtivo do País. A exceção seria para as
empresas do sistema financeiro, que teriam os percentuais de utilização até reduzidos,
haja vista que vêm tendo anualmente, de forma repetida, lucros cada vez maiores, na
contramão da situação vivenciada por todos os outros setores da economia.
Alteramos também o prazo a que a RFB dispõe para análise dos créditos indicados
para a quitação, de 5 (cinco) para 2 (dois) anos, por entendermos que não se justifica
conceder um prazo tão longo, para que essa avaliação seja efetuada pelas autoridades
tributárias, o que compromete a segurança jurídica e o horizonte de planejamento das
empresas.
Por fim, incluímos o § 13 no art. 33 da Lei sob comento, de maneira a tornar clara e
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incontestável a possibilidade de que os débitos objeto de parcelamento (“Refis 2014”) nas
modalidades previstas no art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 também poderão ser quitados com a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, na forma do § 5º do
caput.”

ASSINATURA

Brasília, 04 de agosto de 2015.
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR – PDT (BA)
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 () ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se a seguinte redação aos artigos 2º e 4º da MP 685:
“Art. 2º .................................................................................................................
I - do valor consolidado dos débitos indicados para a quitação deverá ser efetuado
pagamento em espécie equivalente a no mínimo:
a)
5% (cinco por cento), se o valor consolidado for menor ou igual a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);
b)
10% (dez por cento), se o valor consolidado for maior que R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) e menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
c)
15% (quinze por cento), se o valor consolidado for maior que R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais); e
d)
20% (vinte por cento), se o valor consolidado for maior que R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
............................................................................................................................
§ 6º O valor em espécie a que se refere o inciso I do caput poderá ser quitado em
até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo que a primeira parcela deverá ser
paga até o último dia útil do mês de apresentação do requerimento de que trata o §1º do
art. 1º.” (NR)
.....................................................................................................................” (NR)
“Art. 4º .............................................................................................................
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I – cinquenta por cento sobre o montante do prejuízo fiscal;
II – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal e 15% (quinze
por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas de
seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do
art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; e
III – cinquenta por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das
demais pessoas jurídicas.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O Inciso I do Art. 2º da Medida Provisória nº 685/2015 estabelece o pagamento em
espécie equivalente a, no mínimo, quarenta e três por cento do valor consolidado dos
débitos indicados para quitação. Por sua vez, a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de
2014, que reabriu o prazo de adesão ao parcelamento ordinário de débitos tributários,
instituiu 04 (quatro) faixas de antecipação de pagamento em relação ao montante da
dívida objeto do parcelamento, de acordo com o seu valor total.
Em nosso entendimento, a MP deveria, nesse ponto, dar tratamento isonômico no
que concerne ao sinal em espécie a ser pago no momento de adesão ao Programa de
Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, ao permitir, conforme apresentado na
presente Emenda, também 04 (quatro) faixas com os percentuais para o pagamento em
espécie, exatamente iguais àquelas estabelecidas na Lei mencionada anteriormente.
Adicionalmente, entendemos ser perfeitamente plausível, o parcelamento do pagamento
em espécie em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.
Outro ponto tratado na Emenda – Incisos de I a III do art. 4º da MP - refere-se aos
limites do crédito a ser utilizado para a quitação dos débitos em litígio. Entendo que a
trava apresentada na Medida Provisória poderia ser alterada, de forma a estimular o maior
número possível de adesões e aumento da arrecadação de débitos que certamente
demorarão longo período de tempo para serem recuperados, ainda mais em um momento
de queda na atividade econômica e de dificuldade propagada em todo o sistema produtivo
do País. A exceção seria para as empresas do sistema financeiro, que teriam os
percentuais de utilização até reduzidos, haja vista que vêm tendo anualmente, de forma
repetida, lucros cada vez maiores, na contramão da situação vivenciada por todos os
outros setores da economia.
Esta a razão pela qual apresentamos a presente emenda.

ASSINATURA

Brasília, 04 de agosto de 2015.
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MPV 685
00046 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, de 2015.

AUTOR

DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR – PDT-BA

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVOGLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescentem-se os seguintes artigos à Medida Provisória nº 685, de 2015, para alterar os
arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e os arts. 15 e 16 da Lei 9.065, de 20 de
junho de 1995:
Art. Os arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 42. A partir de 1º de janeiro de 2016, para efeito de determinar o lucro real, o
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação
do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em cem por cento. Parágrafo único. A parcela
dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 2014, não compensada em razão
do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos anos-calendário
subsequentes”.(NR)
....................................................................................................................................
“Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de
cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em cem por cento.
.....................................................................................................................” (NR)
Art. Os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano calendário de
2015 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31
de dezembro de 2014, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação do imposto de renda, observadas o limite máximo, para a compensação, de
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cem por cento do referido lucro líquido ajustado.” (NR)
............................................................................................................................................
“Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 2015, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 2014,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário subsequentes,
observado o limite máximo de redução de cem por cento, previsto no art. 58 da Lei nº
8.981, de 1995.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Criada no ano de 1995, a nova regra tributária passou a ser conhecida como “trava
de prejuízo”. À época, seu surgimento foi justificado pela necessidade de se fortalecer os
cofres públicos, em especial pelo fim de uma das principais fontes de financiamento do
Tesouro Nacional: o malfadado “imposto inflacionário”. Ocorre que, a então recente forma
de tributação passou a representar um caráter prejudicial à atividade econômica como um
todo, vez que limita a aferição de lucro das empresas ao permitir que apenas 30% dos
prejuízos sejam compensados. Assim, a ausência da desoneração pretendida provoca
verdadeiro desestímulo à decisão de investir, situação que afeta a geração de emprego e
aumento da renda dos trabalhadores.
Dados relativos à variação do Produto Interno Bruto – PIB confirmam a
necessidade de se estimular o crescimento econômico, seja pela redução da carga
tributária, da taxa de juros ou pelo aumento de recursos disponíveis para investimentos. O
que importa é somarmos esforços no sentido de criar um ambiente mais propício à
expansão das atividades econômicas, com o objetivo de alavancar a geração de emprego
e renda.
Nesse sentido, considera-se que o fim da “trava de 30%” dos prejuízos fiscais,
pode ter o condão de incentivar os empresários na decisão de investir nas mais diversas
atividades, o que importaria em ganhos para a sociedade como um todo.
Nessa ótica, o presente projeto de lei tem a intenção de contribuir para com o
crescimento do PIB e, por conseguinte com a recuperação da atividade econômica.
Pelos motivos expostos, contamos com o apoio dos nobres Pares no sentido de
apoiar essa iniciativa que pretende criar um estímulo maior para que o Brasil possa
enfrentar a ameaça de recessão e, superar os fatores que têm impedido o seu
crescimento.
ASSINATURA

Brasília, 04 de agosto de 2015.
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MPV 685
00047

MEDIDA PROVISÓRIA No 685, DE 2015
Institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo e autoriza o Poder Executivo federal a
atualizar monetariamente o valor das taxas que
indica.

EMENDA ADITIVA No
Inclua-se onde couber:
Art. ... O art. 11, caput, da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 O art. 1º da Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à
matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas
que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro
de 2023 para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados,
em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), terão direito à
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a
renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração.
........................................................................................” (NR)
Art. .... O art. 3º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º Sem prejuízo das demais normas em vigor sobre a matéria,
fica mantido, até 31 de dezembro de 2023, o percentual de trinta
por cento previsto no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.532, de 1997,
para aqueles empreendimentos dos setores da economia que
venham a ser considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional.” (NR)

Art. ..... O art. 31 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à
matéria, para bens adquiridos a partir do ano-calendário de 2006 e
até 31 de dezembro de 2023, as pessoas jurídicas que tenham
projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados
prioritários para o desenvolvimento regional, em microrregiões
menos desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação das
extintas Sudene e Sudam, terão direito:
......................................................................................................
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§ 2º A fruição do benefício previsto no caput fica condicionada à
fruição pela pessoa jurídica do benefício de que trata o art. 1º da
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, ainda
que o respectivo laudo constitutivo tenha sido concedido para
projetos implantados em local diferente daquele objeto do novo
investimento.
§ 3º A depreciação acelerada incentivada de que trata o caput
deste artigo consiste na depreciação integral, no próprio ano da
aquisição ou até o quarto ano subsequente à aquisição.
...........................................................................................”(NR)

Art. .... O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts.
5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o
montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual
acompanhará o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der após
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda altera o caput do art. 32 da Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005 para fixar novo prazo para a aprovação de projetos beneficiados com
redução do imposto de renda e adicionais nas áreas de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE.
O objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentado da economia
brasileira, mediante a obtenção de taxas médias de expansão do PIB em torno de 5% ao ano,
está intimamente associado ao fortalecimento das ações de consolidação do desenvolvimento
regional e ao combate às desigualdades regionais.
É esse o propósito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR), que além de propor reduzir as desigualdades, tem como meta ativar os potenciais de
desenvolvimento das regiões brasileiras, especialmente a Amazônia e o Nordeste.
Ao longo dos anos de vigência desse incentivo fiscal na área da
SUDAM, centenas de empreendimentos puderam ser implantados, promovendo a criação de
milhares de empregos e contribuindo, de forma importante, para o desenvolvimento econômico
e social da região. O mesmo pode-se afirmar em relação ao Nordeste.
Em relação à SUDAM, as empresas beneficiadas, instaladas em
vários estados da Amazônia, têm seus projetos aprovados pelo colegiado da Superintendência,
após serem submetidos à inspeção técnica, contábil e operacional. Nessa inspeção, a SUDAM
verifica o cumprimento de exigências legais, entre as quais o índice de produção satisfatório e
o índice operacional mínimo de 20% da capacidade instalada.
Ocorre que a limitação a 31 de dezembro de 2018, do prazo final de
fruição do benefício fiscal, preocupa os empresários daquelas duas importantes Regiões do
País, que temem ver seus projetos inviabilizados, com evidentes prejuízos à economia
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regional.
De acordo com a Lei nº 11.196, de 2005, a fruição do beneficio fiscal
“dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação,
ampliação, modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-calendário
subseqüente ao início da operação”.
Isso significa que, se um determinado projeto entrou em operação em
fevereiro de 2011, a fruição do benefício somente se dará a partir de abril de 2012, pois o
Ministério da Integração Nacional terá até o dia 31 de março daquele ano para emitir o laudo
respectivo. Mantido o prazo atual, os empreendedores disporiam de pouco tempo para aprovar
seus projetos perante a SUDAM.
A ampliação do prazo de vigência até 2023 teria também a vantagem
de igualar-se ao mesmo prazo do benefício fiscal que a Constituição já concede aos projetos
do âmbito da SUFRAMA, e daria aos empreendedores um tempo maior para desenvolver suas
iniciativas, eliminando a preocupação que já se reflete na redução do número de projetos
acolhidos pela SUDAM.

Sala da Comissão, em 05 de agosto de 2015.

Deputada GORETE PEREIRA
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

data

Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015

05-08-2015

autor

nº do prontuário
454

Dep. LUIZ CARLOS HAULY
1

Supressiva

Páginas 4

2.

Substitutiva

Artigo

3.

X Modificativa

4

Parágrafo

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Art. 1º. Dê-se a seguinte redação ao §5º do artigo 1º da Medida Provisória nº
685, de 22 de julho de 2015:
“Art. 1° - ...........................................................................................................................
§ 5º. Os créditos das pessoas jurídicas de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser
utilizados entre elas, independente da utilização total de seus créditos próprios.”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se justifica em virtude do cenário econômico que o país vem
enfrentando e objetiva auxiliar o Poder Público na busca do restabelecimento de suas finanças,
a retomada do crescimento da economia e a manutenção da atividade produtiva e,
consequentemente, da geração de emprego.
Assim, como forma de aplicabilidade da justiça social, visando equilibrar os
interesses das partes, propõe-se que os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL para liquidação dos débitos tributários objeto do art. 1° da MP nº 685/2015, poderão
ser utilizados de acordo com a possibilidade do contribuinte aderente ao PRORELIT, sem a
obrigatoriedade de se esgotar os créditos próprios para que isso se estenda as demais empresas
do mesmo grupo econômico.
Justifica-se a modificação legislativa a fim de incentivar os contribuintes em
aderir ao PRORELIT, haja vista que o pagamento será feito à vista e sem qualquer espécie de
redução nas multas e juros de mora previstos nos programas de parcelamentos anteriores.
assina

DEP. LUIZ| CARLOS HAULY
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

data

Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015

05-08-2015

autor

nº do prontuário
454

Dep. Luiz Carlos Hauly
1

Supressiva

2.

Substitutiva

Artigo

3.

Modificativa

4

X Aditiva

Parágrafo

Inciso

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO
Art. 1º. O artigo 1º, da Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015,
passa a vigorar acrescido da seguinte redação:
“Art. 1° - ........................................................................................
§ X Os montantes utilizados para liquidação dos débitos dispostos no
§1° do art. 1°, poderão ser compensados, sob qualquer forma ou a qualquer tempo, com
a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL, salvo no
caso de não efetivação do integral pagamento.”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se justifica em virtude do cenário econômico que o país vem
enfrentando e objetiva auxiliar o Poder Público na busca do restabelecimento de suas finanças,
a retomada do crescimento da economia e a manutenção da atividade produtiva e,
consequentemente, da geração de emprego.
Assim, como forma de aplicabilidade da justiça social, visando equilibrar os
interesses das partes, propõe-se que o montante utilizado para liquidação dos débitos tributários
objeto do art. 1° da MP nº 685/2015 poderão ser compensados, sob qualquer forma a qualquer
tempo, com a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL, haja
vista que, o pagamento será feito à vista e sem qualquer espécie de redução nas multas e juros
de mora previstos nos programas de parcelamentos anteriores.
assina

DEP. LUIZ| CARLOS HAULY
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

Emenda nº

Dê-se nova redação ao art. 1º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, na forma desta
Medida Provisória.
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de
2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante
requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho
de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial.
§ 2º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas controladora e controlada, de
forma direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas
no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela
quitação.
§ 3º Poderão ainda ser utilizados pela pessoa jurídica a que se refere o § 1º os
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSSL do responsável
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tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou
judicial.
§ 4º Para fins do disposto no § 2º, inclui-se também como controlada a sociedade na
qual a participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento, desde
que existente acordo de acionistas que assegure de modo permanente à sociedade
de controladora a preponderância individual ou comum nas deliberações sociais,
assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, busca, de acordo com sua exposição de motivos, “minorar as externalidades negativas
produzidas pelo contencioso tributário, com ganho tanto do sujeito passivo nessa situação quanto da
Fazenda Nacional.” Para tanto, criou a possibilidade de quitação de parte dos débitos tributários em
discussão administrativa ou judicial através da utilização de créditos provenientes de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL próprios da pessoa
jurídica bem como os de suas controladas diretas e indiretas ou entre pessoas jurídicas controladas
direta e indiretamente por uma mesma empresa e também os créditos do responsável tributário ou
corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial.
No entanto, o § 5º do art. 1º da referida Medida Provisória estabeleceu que os créditos
próprios devem ser totalmente utilizadas para, posteriormente, serem utilizados os créditos das demais
empresas.
É primordial que não haja esta limitação, ou seja, que não haja ordem para utilização
de tais créditos, evitando-se, assim, litígios similares àqueles que advieram de programas de
regularização e quitação de débitos tributários passados que tinham a mesma restrição. Ademais, esta
limitação pode provocar o desestímulo à adesão ao programa, ocorrendo um distanciamento dos seus
objetivos.
Portanto, a supressão do § 5º do art. 1º da MP 685/2015 visa viabilizar um maior
número de adesões por parte dos contribuintes, contribuindo com os objetivos do programa.

PARLAMENTAR
Dep. HUGO LEAL – PROS/RJ

Agosto de 2015
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

Emenda nº

Dê-se nova redação aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º da Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º (...)
§ 1º O valor em espécie a que se refere o caput deverá ser pago até o último dia útil
do mês de apresentação do requerimento.
§ 2º Somente após a efetiva consolidação pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil dos débitos no programa de que trata o art. 1º , o sujeito passivo deverá
comprovar no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação a desistência,
expressa e irrevogável das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações
judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a qualquer
alegação de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou
ações.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior importa na confissão irrevogável e irretratável
dos débitos indicados pelo sujeito passivo e configura confissão extrajudicial nos
termos dos art. 348, art. 353 e art. 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil.
(...)
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JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, criou a possibilidade de quitação de parte dos débitos tributários em discussão
administrativa ou judicial através da utilização de créditos provenientes de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL próprios da pessoa jurídica
bem como os de suas controladas diretas e indiretas ou entre pessoas jurídicas controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa e também os créditos do responsável tributário ou
corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial.
No entanto, o § 3º do art. 2º da referida Medida Provisória exige a comprovação da
desistência das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais como requisito para
adesão ao programa. Esta exigência traz grande insegurança jurídica aos contribuintes, uma vez que
exige a desistência irretratável sem a garantia de que haja efetiva adesão e consolidação dos débitos
no programa. Isto pode desestimular as adesões ao programa, prejudicando os objetivos de sua
criação.
Diante do exposto, a proposta de emenda tem como objetivo garantir segurança
jurídica ao contribuinte e por, essa razão, condiciona a desistência dos processos administrativos e
judicias à efetiva consolidação no programa. Tal medida visa evitar futura contencioso tributário e
aumentar a adesão ao PRORELIT.

PARLAMENTAR
Dep. HUGO LEAL – PROS/RJ

Agosto de 2015
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

Emenda nº

Inclua-se o §6º ao art. 1º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, com a
seguinte redação:
Art. 1º (...)
§ 6º Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, eventuais efeitos da cessão, a qualquer título, do
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL de que trata os §§ 2º e 3º do
art. 1º.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, busca, de acordo com sua exposição de motivos, “minorar as externalidades negativas
produzidas pelo contencioso tributário, com ganho tanto do sujeito passivo nessa situação quanto da
Fazenda Nacional”. Para tanto, criou a possibilidade de quitação de parte dos débitos tributários em
discussão administrativa ou judicial através da utilização de créditos provenientes de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL próprios da pessoa
jurídica bem como os de suas controladas diretas e indiretas ou entre pessoas jurídicas controladas
direta ou indiretamente por uma mesma empresa e também os créditos do responsável tributário ou
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corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial.
Ocorre que, a despeito de prescrever tal possibilidade, num contexto de normas
destinadas a beneficiar os contribuintes diante do cenário de crise econômica que ensejou o acúmulo
de tais créditos, a Medida Provisória deixou de expressamente neutralizar os possíveis reflexos
tributários decorrentes da cessão destes créditos.
Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é deixar claro que não
existem reflexos tributários nas cessões de créditos de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, para
se evitar interpretações contrárias.

PARLAMENTAR
Dep. HUGO LEAL – PROS/RJ

Agosto de 2015
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Autor
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ALCEU MOREIRA
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PMDB/RS
3. ____Modificativa

4. __X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na Medida Provisória nº 685, de 2015, onde couber o seguinte artigo:

“Art. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os produtos
classificados nas posições 9302.00.00, 9303, 9304.00.00 e 93.06 da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto 6.006, de 29
de dezembro de 2006, quando adquiridos diretamente na indústria, para uso pessoal,
dos integrantes das Forças Armadas e dos órgãos mencionados no art. 144 da
Constituição Federal.”

Justificativa
A legislação atual apena isenta de IPI os produtos comercializados diretamente às
Forças Armadas e órgão de segurança pública, mas a venda a seus integrantes não
contempla mencionado benefício.
Policiais estão em permanente serviço, mesmo fora de seu horário de trabalho, e
expostos aos mesmos riscos existentes durante a jornada de trabalho. Em muitos casos,
os riscos são ainda agravados, como demonstra o Relatório 15 anos da Ouvidoria da
Polícia de São Paulo.
Segundo o estudo, os policiais são vitimados majoritariamente quando estão fora
de serviço: 71,4% dos policiais militares e 63,1% dos policiais civis morreram em
ocorrências fora da escala de serviço. Considerando o período de 2001-2009, observa-se
que o risco de os policiais militares morrerem fora de serviço é 2,5 vezes superior ao de
morrer durante o serviço.
Atualmente no Brasil, um policial é assassinado a cada 32 horas no Brasil,
conforme levantamento feito pela Folha de São Paulo nas secretarias estaduais de
Segurança Pública.
Conforme a reportagem, os dados oficiais apontam que ao menos 229 policiais
civis e militares foram mortos neste ano no país, sendo que a maioria deles, 183 (79%),
estava de folga.
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Mesmo diante dos riscos a que estão constantemente expostos, estes
profissionais, muitas vezes, não recebem da respectiva instituição o treinamento
adequado e suficiente, tendo de arcar, por conta própria, com o devido aprimoramento,
o que geralmente é inviabilizado por conta da alta carga tributária incidente a estes
produtos.
Desta maneira, assim como ocorrem com os órgãos de segurança pública, é
primordial conceder a seus integrantes o referido benefício fiscal.
Sala de sessões, em 05 de agosto de 2015.

Deputado Alceu Moreira

Agosto de 2015
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Autor
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória nº 685, de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações.

artigos:

Art. A Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida dos seguintes

“Art. 24-A. A comercialização de armas de fogo, suas partes, componentes e acessórios,
munições, incluídos estojos, espoletas, pólvora e projéteis, só poderá ser efetuada em
estabelecimento registrado no Comando do Exército e cadastrado na Polícia Federal.

§ 1º A autorização para novas fábricas de armas de fogo e munições e respectivas partes,
inclusive estojos, projéteis, espoletas e pólvora no caso de munição, somente será concedida à
empresa que comprovar domínio técnico completo e capacidade efetiva de fabricação do
produto integral em território nacional, devendo ser apresentado um plano para a
nacionalização da produção, no caso de instalação de novas fábricas.
§ 2º Não será permitida a fabricação de partes, peças, componentes e insumos de armas
de fogo e munição, a exceção de espoleta e pólvora, por empresas que não produzam o produto
final completo, salvo se vinculada ao Título de Registro (TR) do fabricante mencionado no § 4º.
§ 3º O plano citado no § 4º deverá conter valores de instalação, geração de empregos,
prazos e metas de produção e de comercialização que serão avaliados pelo Comando do
Exército.
§ 4º A instalação de novas fábricas deverá ser negada se for demonstrado prejuízo às
Empresas Estratégicas de Defesa (EED) já existentes em território nacional.
§ 5º O domínio técnico e a capacidade efetiva de fabricação de que trata o § 4º deverão
ser comprovados por meio de visitas técnicas e avaliação do produto.” (NR)
"Art. 24-B. Fica proibida a importação de armas de fogo, suas peças e acessórios,
munições e suas partes, de uso restrito e permitido, exceto se autorizada pelo Comando do
Exército para os órgãos de segurança pública, fabricantes de armas e munições, empresário
individual ou sociedade empresária para pesquisa e desenvolvimento, representantes
comerciais, colecionadores, atiradores, caçadores, expositores e representações diplomáticas.
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§ 1º Os importadores de armas de fogo, suas peças e acessórios, munições e suas partes
ao preencherem a Licença de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior –
SISCOMEX, devem informar as características dos produtos objeto de importação, ficando o
desembaraço aduaneiro sujeito à satisfação desse requisito.
§ 2º A importação destinada a órgão de segurança pública, poderá ser autorizada quando
inexistir similar nacional ou o produto a ser importado, por questão de ordem técnica ou
operacional, devidamente justificada, apresentar especificações que não possam ser atendidas
pela indústria brasileira no prazo necessário para o recebimento do produto.
§ 3º A importação pelos fabricantes de armas e munições pode ser autorizada para a
realização de pesquisa, estudos e testes, ou em atendimento a plano de nacionalização aprovado
pelo Comando do Exército.
§ 4º A importação por empresário individual ou sociedade empresária poderá ser
autorizada, para comércio, caso seja considerada conveniente e somente para armas de uso
permitido sem similar nacional.
§ 5º Os representantes comerciais podem ser autorizados a importar, em caráter
temporário, as amostras necessárias para fins de demonstração ou mostruário, desde que
comprovem exercer efetivamente a representação comercial do fabricante estrangeiro em
território nacional, sendo-lhe vedada a importação do produto para outros fins.
§ 6º As importações realizadas por expositores são limitadas aos produtos necessários
para participação em feiras, exposições e eventos do gênero, desde que por período certo, de
acordo com a duração do evento que motivou a importação e, em todo caso, mediante
autorização prévia.
§ 7º Realizada a demonstração pelo representante comercial, ou terminado o evento do
qual tenha participado o expositor, os produtos importados para tais fins devem, a critério do
importador, ser reexportados ou doados a quem possa legitimamente adquiri-los, mediante
autorização do Comando do Exército.
§ 8º As importações solicitadas pelos colecionadores podem ser autorizadas quando se
tratar de produtos que guardem pertinência com a atividade realizada e desde que justificada a
sua conveniência, de acordo com normas editadas pelo Comando do Exército, sendo que a
importação por atiradores e caçadores, só será autorizada se inexistir similar nacional ou o
produto a ser importado, por questão de ordem técnica ou operacional, devidamente justificada,
apresentar especificações que não possam ser atendidas pela indústria brasileira no prazo
necessário para o recebimento do produto.
§ 9º As importações solicitadas pelas representações diplomáticas necessitam de parecer
favorável do Ministério das Relações Exteriores.
§ 10. As armas de fogo e munições importadas deverão receber, no país de origem, as
marcações previstas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 da Lei no 10.826, de 2003, e nas respectivas
regulamentações.
§ 11. A Empresa Estratégica de Defesa (EED) poderá importar armas de fogo e munições,
suas partes, peças e componentes, sem a determinação do § 10, desde que realize no território
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nacional todas as marcações necessárias antes de comercializar os produtos e que esteja
devidamente autorizada a fabricar integralmente o produto objeto da importação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fiscalizará a entrada e saída de produtos de
que trata este artigo.” (NR)
JUSTIFICATIVA
Um dos maiores problemas referentes à segurança nacional e à violência no território
brasileiro é a dificuldade de controlar o tráfico de armas e munições e a fabricação clandestina
destes produtos. Dados levantados pelo Ministério da Justiça revelaram que mais da metade das
armas de fogo que circulam no país é ilegal e oriunda do tráfico.
O Brasil ocupa o primeiro lugar da América Latina do triste ranking de tráfico de armas. A
fronteira brasileira tem 17 mil km de extensão, o que correspondem a 27% do território
brasileiro, e faz a divisa de 11 Estados com 10 países, um vasto território explorado por
traficantes de armas.
O tráfico de armas é a terceira maior atividade criminosa do mundo, perdendo apenas para o
narcotráfico e o tráfico humano, alerta as Nações Unidas. O tráfico ilegal de armas vem
transformando a América Latina em campo de batalha, onde ocorrem quatro em cada dez
assassinatos no mundo.
Já tivemos notícia inclusive, que determinadas armas de calibres inferiores podem ser
formalmente importadas de maneira legal, mas que na prática entram no País armas de calibres
restritos.
Por estas razões, a fabricação de armas e munições deve receber tratamento restritivo no
Brasil. Sua demanda deve observar apenas a necessidade de suprimento. A importação e
fabricação destes produtos não devem gerar uma oferta excessiva e sim apenas necessária,
principalmente para viabilizar e facilitar o controle, dificultando a extravio de armas e munições.
Ainda, é importante ressaltar que as restrições trazidas por esta proposta, estão de acordo
com a Estratégia Nacional de Defesa - END, aprovada pelo Decreto 6.703/2008, que pauta a
proteção e a reorganização da indústria de defesa na busca do desenvolvimento tecnológico
independente, fixando como uma das diretrizes a subordinação das considerações comerciais
aos imperativos estratégicos por meio de regime legal, regulatório e tributário que proporcione o
alcance desse objetivo. Bem como, através da dualidade de suas produções, que devem ser
distribuídas de forma equilibrada entre aplicações civis, militares e policias.
No mais, nosso País enfrenta outro grave problema que é a fabricação clandestina de armas e
munições. Nos últimos anos, 25 fábricas clandestinas de munição foram encontradas pela polícia,
em diversas cidades brasileiras, como por exemplo, Olímpia – Interior de SP, Rondonópolis –
Interior de SP, Barreiros/MG, Caldas Novas/GO, Carira/Interior de SE, Cubati/Interior da PB,
Macapá/AP, Tijucas/SC e São Francisco de Itabapoana/RJ. Uma delas, em Bauru/SP, com
produção mensal de 300 mil unidades. Outra em Caruaru/PE fabricava mais de 200 mil unidades
por mês.
Na medida em que o mercado brasileiro é infestado por produto contrabandeado ou mesmo
produzidos ilegalmente, em fábricas clandestinas, subverte-se completamente a lógica das
políticas públicas de segurança.
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Assim, é impossível pensar em garantia de segurança se não houver uma política eficiente de
combate a esse problema.
Estas são as razões pelas quais apresento a presente emenda.
Sala de sessões, em 05 de agosto de 2015.

Deputado Alceu Moreira
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MPV 685
00055
CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015.

Autor

Partido

ALCEU MOREIRA
1. __X__ Supressiva

2.____ Substitutiva

PMDB/RS
3. ____Modificativa

4. ____Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprime-se os artigos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Medida Provisória 685, de 2015.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória n.º 685, de 2015, com a redação posta nos artigos que ora se
suprime, não define em quais os casos haverá a presunção de simulação e também não
arrola os atos ou negócios jurídicos que seriam atingidos pela presunção de ocorrência de
dissimulação, requisito previsto expressamente no parágrafo único do artigo 116 do
Código Tributário Nacional, para que a autoridade administrativa possa desconsiderar os
atos ou negócios jurídicos praticados pelos particulares, conforme se vê in verbis:
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os
efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou
a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária.”
Já o artigo 7.º da MP 685/15 trata de operações que, em tese, não apresentam
nenhum ilícito e muito menos caracterizariam a dissimulação como finalidade, são
operações que envolvem atos ou negócios jurídicos que acarretam supressão, redução ou
diferimento de tributo, desde que (I) os atos ou negócios jurídicos praticados não possuam
razões extra tributárias relevantes; (ii) a forma adotada não seja usual, utilize-se de negócio
jurídico indireto ou contenha cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de
um contrato típico e (iii) trate-se de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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E o maior problema é a previsão do artigo 12, que considera a simples falta da
declaração ou sua desconsideração, por si só, como omissão dolosa do sujeito passivo com
intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos serão cobrados acrescidos dos juros de
mora e da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) prevista no § 1.º do art. 44 da Lei
n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em primeira análise, verificamos que a MP 685/15 não só aumenta sobremaneira e
de forma indefinida a discricionariedade e a possibilidade da autoridade administrativa
desconsiderar qualquer ato ou negócio jurídico praticado pelos particulares, como também
faz nascer uma obrigação acessória e esquizofrênica, obrigando os particulares a revisarem
cada ato ou negócio jurídico praticado, a fim de verificar se a intenção é realmente a de seu
objeto ou se visa apenas o resultado tributário mais vantajoso, se não há outro similar,
mais usual e, consultar os atos da RFB sobre a operação realizada, sob pena da possível
incursão em grave crime, sujeito a pesada pena pecuniária.
Poderíamos aqui citar inúmeros exemplos, como a emissão atrasada de Nota Fiscal
por serviço contratado e prestado, com a intenção de diferimento do tributo devido na
operação; a constituição de sociedade simples pura de profissionais regulamentados para
inclusão no simples nacional e assim reduzirem o tributo devido pelos profissionais que,
até então, recolhiam os tributos como autônomos; a forma usual da comissão recebida pela
venda de automóveis quando o revendedor repassa diretamente o veículo ao comprador
sem passar pela revenda ou a criação de holding familiar com a incorporação ao
patrimônio empresarial de imóveis e, ainda, a possibilidade de sua transferência posterior
aos herdeiros com supressão de tributos devidos.
Após a declaração prestada, a autoridade administrativa poderá não reconhecer os
efeitos tributários benéficos da operação e intimar o sujeito passivo para o recolhimento ou
parcelamento do tributo devido, ou entender que a declaração apresentada é ineficaz,
hipótese em que, de ofício, caracterizará o descumprimento da obrigação como omissão
dolosa do sujeito passivo com o intuito de sonegação ou fraude tributária.
A presunção imediata de omissão dolosa do sujeito passivo com o intuito de
sonegação ou fraude tributária se caracteriza a toda evidência como exacerbada, fora de
parâmetros mínimos de razoabilidade e flagrantemente não se alinha às garantias da não
autoincriminação e da presunção de inocência latu sensu considerada, previstas no artigo
5.º, incisos LXIII e LVII, da Constituição Federal e no artigo 8.º, parágrafo 2.º, alínea “g”,
do Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil e signatário.
É evidente que a utilização dos atos ou negócios jurídicos legalmente previstos,
ainda que para fins de planejamento tributário formulado nos limites estabelecidos pela
legislação em vigor não pode ser compreendido como omissão dolosa do sujeito passivo
com intuito de sonegação ou fraude.
A presunção de omissão dolosa e fraudulenta pelo sujeito passivo da obrigação
tributária deve ser compreendida como relativa, admitindo prova em contrário e não como
presunção absoluta de sonegação ou fraude pelo sujeito passivo, tal como previsto no
artigo 12 da MP 685/15.
Os postulados normativos da ampla defesa e o devido processo legal administrativo
estão sendo desrespeitados, pelo que, se verificada a omissão de declaração por algum ato
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ou negócio jurídico suspeito de ter ocorrido com o ilícito da dissimulação, tal como
previsto no parágrafo único do artigo 116, do CTN, deveria ocorrer a abertura de
procedimento fiscal, com a regular intimação para prestação de esclarecimentos prévios à
constituição de eventual crédito tributário apurado de ofício e lançamento de multa isolada
pela prática de ilícito.
A aplicação de multa de 150% por entender a falta de declaração como omissão
dolosa com intuito de sonegação é inconstitucional, pois fere o princípio constitucional da
presunção de inocência e cria uma situação que se enquadraria como crime de sonegação
fiscal, sendo que matéria de direito penal não pode ser tratada por medida provisória.
Além disso, a redação dos artigos que ora se suprimem afrontam a livre iniciativa,
adotada como fundamento da ordem econômica no art. 170, caput da CF/88 e da
República Federativa do Brasil no art. 1º, IV da CF/88, que em verdade se constitui em
princípio contido na Carta magna.
A flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos ora suprimidos levará,
indubitavelmente, à interposição de um sem número de medidas judiciais, aumentando a
demanda do já assoberbado Poder Judiciário e trazendo ainda mais insegurança jurídica
aos Contribuintes.
Ademais, tais artigos da MP 685/15 ao criarem uma nova obrigação tributária
acessória que se constitui em medida arbitrária e intervencionista, burocratiza ainda mais o
já emaranhado sistema tributário brasileiro e onera, ainda mais, os contribuintes, de vez
que, acaso não seja cumprida, ensejará multas, juros e correções.
Desta forma é que apresentamos a presente Emenda Supressiva e pleiteamos o apoio
dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala de sessões, em 05 de agosto de 2015.

Deputado Alceu Moreira
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MPV 685
00056
CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015.

Autor
ALCEU MOREIRA
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

Partido
PMDB/RS
3. ____Modificativa

4. __X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se artigos à Medida Provisória 685/15 com o seguinte teor:
" Art. 6-A É instituído o Programa de Recuperação Fiscal –
Refis, destinado a promover a regularização de créditos da União,
decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a
tributos e contribuições, administrados pela Secretaria da Receita
Federal, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e os
débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com vencimento até de 60 (sessenta) dias a partir da data de
publicação desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa
ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de
valores retidos.
Art. 6-B Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e
oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos previstos no
art. 1º e, inclusive, o saldo remanescente dos débitos consolidados
em outros Programas de Recuperação Fiscal – REFIS, em
Parcelamentos Especiais – PAES, em Parcelamentos Excepcionais
– PAEX, Parcelamentos Ordinários e em quaisquer outros
programas de parcelamentos da União, mesmo que tenham sido
excluídos dos respectivos programas e parcelamentos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou
não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo em fase
de execução fiscal já ajuizada.
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser
pagas ou parceladas as dívidas com vencimento até de 60
(sessenta) dias a partir da data de publicação desta Lei, de
pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo,
com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não em dívida
ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento
anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por
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falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de
IPI referido no caput deste artigo;
III – os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 3o Observado o disposto no art. 6-C desta Lei e os requisitos e
as condições estabelecidos em ato próprio do Poder Executivo, a
ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de
publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser
pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das
multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e
de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com
redução de 90% (noventa por cento) das multas de mora e de
ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de 40%
(quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com
redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de
ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas, de 35% (trinta e
cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais,
com redução de 70% (setenta por cento) das multas de mora e de
ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) das isoladas, de 30%
(trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais,
com redução de 60% (sessenta por cento) das multas de mora e de
ofício, de 20% (vinte por cento) das isoladas, de 25% (vinte e
cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
§ 4o O requerimento do parcelamento abrange os débitos de que
trata este artigo, incluídos a critério do optante, no âmbito de
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cada um dos órgãos.
§ 5o Observado o disposto no art. 6-D desta Lei, a dívida objeto
do parcelamento será consolidada na data do seu requerimento e
será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo
sujeito passivo, nos termos dos §§ 2o e 5o deste artigo, não
podendo cada prestação mensal ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de pessoa física; e
II – R$ 100,00 (cem reais), no caso de pessoa jurídica.
§ 6o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento
dos débitos nos termos deste artigo poderão liquidar os valores
correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros
moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida
ativa, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido próprios
§ 7o Na hipótese do § 6o deste artigo, o valor a ser utilizado será
determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de 25% (vinte e
cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
§ 8o A manutenção em aberto de 3 (três) parcelas, consecutivas
ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais,
implicará, após comunicação ao sujeito passivo, a imediata
rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento
da cobrança.
§ 9o As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias de atraso não
configurarão inadimplência para os fins previstos no § 8o deste
artigo.
§ 10. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste
artigo deverá indicar pormenorizadamente, no respectivo
requerimento de parcelamento, quais débitos deverão ser nele
incluídos.
§ 11. Na hipótese de rescisão do parcelamento com o
cancelamento dos benefícios concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original do débito, com a
incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo
as parcelas pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 12. A pessoa física responsabilizada pelo não pagamento ou
recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica poderá
efetuar, nos mesmos termos e condições previstos nesta Lei, em
relação à totalidade ou à parte determinada dos débitos:
I – pagamento;
II – parcelamento, desde que com anuência da pessoa jurídica,
nos termos a serem definidos em regulamento.
§ 13. Na hipótese do inciso II do § 12 deste artigo:
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I – a pessoa física que solicitar o parcelamento passará a ser
solidariamente responsável, juntamente com a pessoa jurídica, em
relação à dívida parcelada;
II – fica suspensa a exigibilidade de crédito tributário, aplicandose o disposto no art. 125 combinado com o inciso IV do parágrafo
único do art. 174, ambos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional;
III – é suspenso o julgamento na esfera administrativa.
§ 14. Na hipótese de rescisão do parcelamento previsto no inciso
II do § 12 deste artigo, a pessoa jurídica será intimada a pagar o
saldo remanescente calculado na forma do § 11 deste artigo.
Art. 6-C No caso de débitos que tenham sido objeto de
Parcelamento Ordinário, Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, de Parcelamento Especial – PAES, de Parcelamento
Excepcional – PAEX e quaisquer outros programas de
parcelamentos da União, observar-se-á o seguinte:
I – serão restabelecidos à data da solicitação do novo
parcelamento os valores correspondentes ao crédito originalmente
confessado e seus respectivos acréscimos legais, de acordo com a
legislação aplicável em cada caso, consolidado à época do
parcelamento anterior;
II – computadas as parcelas pagas, atualizadas pelos critérios
aplicados aos débitos, até a data da solicitação do novo
parcelamento, o pagamento ou parcelamento do saldo que houver
poderá ser liquidado pelo contribuinte na forma e condições
previstas neste artigo; e
III – a opção pelo pagamento ou parcelamento de que trata este
artigo importará desistência compulsória e definitiva do
parcelamento ordinário, REFIS, do PAES, do PAEX e de
quaisquer outros programas de parcelamentos da União.
§ 1o Relativamente aos débitos previstos neste artigo:
I – será observado como parcela mínima do parcelamento o
equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor da última
parcela devida no mês anterior ao da adesão ao parcelamento
desta Lei;
II – no caso dos débitos do Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, será observado como parcela mínima do parcelamento o
equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da média das 12
(doze) últimas parcelas devidas no Programa antes da adesão ao
parcelamento desta Lei;
III – caso tenha havido a exclusão ou rescisão do Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS em um período menor que 12 (doze)
meses, será observado como parcela mínima do parcelamento o
equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da média das
parcelas pagas no Programa antes da sua exclusão;
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IV – na hipótese em que os débitos do contribuinte tenham sido
objeto de reparcelamento na forma do Refis, do Paes, do Paex ou
outro parcelamento da União, para a aplicação das regras
previstas nesta Lei será levado em conta o primeiro desses
parcelamentos em que os débitos tenham sido incluídos.
§ 2o Serão observadas as seguintes reduções para os débitos
previstos neste artigo:
I – os débitos anteriormente incluídos no Refis terão redução de
40%(quarenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 40%
(quarenta por cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal;
II – os débitos anteriormente incluídos no Paes terão redução de
70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 40%
(quarenta por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
III – os débitos anteriormente incluídos no Paex terão redução de
80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 40%
(quarenta por cento) das isoladas, de 35% (trinta e cinco por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal; e
IV – os débitos anteriormente incluídos em qualquer outro
programa de parcelamento da União e que não sejam os referidos
nos incisos anteriores, terão redução de 100% (cem por cento) das
multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de
100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
Art. 6-D Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o
disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000,
no § 2o do art. 14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no
§ 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003.
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas,
juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 6-B e
6-C desta Lei.
Art. 6-E A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 6-F O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na
qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão
em outros parcelamentos ou em que cauciona, garante ou discute
o débito a que se pretende parcelar, deverá, como condição para
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valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva ação
judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual
se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção
do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do
caput do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil, até 30 (trinta) dias após a data de
ciência do deferimento do requerimento do parcelamento.
§ 1o Ficam dispensados os honorários advocatícios em razão da
extinção da ação na forma deste artigo.
§ 2o Para os fins de que trata este artigo, o saldo remanescente
será apurado de acordo com as regras estabelecidas no art. 6-C
desta Lei, adotando-se valores confessados e seus respectivos
acréscimos devidos na data da opção do respectivo parcelamento.
Art. 6-G A opção pelo pagamento a vista ou pelos parcelamentos
de débitos de que trata esta Lei deverá ser efetivada até o último
dia útil do 6o (sexto) mês subsequente ao da publicação desta Lei.
§ 1o As pessoas que se mantiverem ativas no parcelamento de que
trata o art. 2o desta Lei poderão amortizar seu saldo devedor com
as reduções de que trata o inciso I do § 3o do art. 6-B desta Lei,
mediante a antecipação no pagamento de parcelas.
§ 2o O montante de cada amortização de que trata o § 1o deste
artigo deverá ser equivalente, no mínimo, ao valor de 12 (doze)
parcelas.
§ 3o A amortização de que trata o § 1o deste artigo implicará
redução proporcional da quantidade de parcelas vincendas.
Art. 6-H A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata
esta Lei não implica novação de dívida.
Art. 6-I As reduções previstas nos arts. 6-B e 6-C desta Lei não
são cumulativas com outras previstas em lei e serão aplicadas
somente em relação aos saldos devedores dos débitos.
Parágrafo único. Na hipótese de anterior concessão de redução
de multa, de mora e de ofício, de juros de mora ou de encargos
legais em percentuais diversos dos estabelecidos nos arts. 6-B e 6C desta Lei, prevalecerão os percentuais nela referidos, aplicados
sobre os respectivos valores originais.
Art. 6-J Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem
pagos ou parcelados nos termos desta Lei serão automaticamente
convertidos em renda da União, após aplicação das reduções para
pagamento a vista ou parcelamento.
§ 1o Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor do
débito após a consolidação de que trata esta Lei, o saldo
remanescente será levantado pelo sujeito passivo.
§ 2o Tratando-se de depósito judicial, o disposto no caput somente
se aplica aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou
recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se
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funda a ação, para usufruir dos benefícios desta Lei.
Art. 6-K Os parcelamentos requeridos na forma e condições de
que tratam os arts. 6-B e 6-C desta Lei:
I – não dependem de apresentação de garantia ou de arrolamento
de bens, exceto quando já houver penhora em execução fiscal
ajuizada; e
II – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa da União,
abrangerão inclusive os encargos legais que forem devidos.
Art. 6-L O Poder Executivo, através de seus Órgãos competentes,
editará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
de publicação desta Lei, os atos necessários à execução dos
parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao
prazo para confissão dos débitos a serem parcelados.
Art. 6-M Aplicam-se, subsidiariamente, aos parcelamentos
previstos nos arts. 2o e 3o desta Lei as disposições do § 1o do art.
14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não se lhes
aplicando o disposto no art. 14 da mesma Lei.
Art. 6-N Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional,
inclusive aqueles com exigibilidade suspensa que, na data da
publicação desta Lei, estejam vencidos há 5 (cinco) anos ou mais
e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou
inferior a R$ 10.000,00(dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado
por sujeito passivo e, separadamente, em relação:
I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos;
II – aos demais débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no
âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
III – aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
IV – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será
apurado considerando a totalidade dos estabelecimentos da
pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias
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pagas.
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos débitos originários de
operações de crédito rural e do Programa Especial de Crédito
para a Reforma Agrária – PROCERA transferidas ao Tesouro
Nacional, renegociadas ou não com amparo em legislação
específica, inscritas na dívida ativa da União, inclusive aquelas
adquiridas ou desoneradas de risco pela União por força de
Medidas Provisórias e legislações específicas.
Art. 6-O A União, por seus órgãos competentes, deverá elaborar,
em até 60 dias da publicação desta Lei, a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro relativo à mesma, conforme previsto no
caput do artigo 108 e parágrafo 3º da Lei 13.080/2015.
Art. 6-P O Poder Executivo, em cumprimento ao disposto no
inciso II do art. 5º e nos artigos 14 e 17 da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, em até 60 dias da publicação desta
Lei, estimará o montante de renúncia da receita decorrente do
disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o
§ 6º do art. 165 da Constituição Federal, o qual acompanhará o
projeto de lei orçamentária, bem como incluirá a renúncia
mencionada nas propostas orçamentárias dos exercícios
seguintes.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Inicialmente, no que tange à competência desta Câmara dos Deputados para legislar sobre
a matéria contida nesta Emenda reportamo-nos ao art. 24, I da CF/88, bem como que a
mesma não está contida nas restrições elencadas no art. 84 da Carta Magna.
No mérito, são públicas e notórias as dificuldades por que passa o setor produtivo no
Brasil, atingido pela grave crise econômica que se abate sobre todos com a redução do
consumo e o aumento da inflação, em grande parte causada pela elevação do custo de
produção e de transporte acarretados pelo aumento dos insumos dos preços administrados
pelo governo, como a energia elétrica e os combustíveis.
Esta situação já vem causando graves prejuízos aos trabalhadores, sendo que quase 98 mil
empregos com carteira assinada foram cortados no país em abril, o que foi o pior resultado
para este mês em mais de duas décadas, conforme informações do Ministério do Trabalho
e Emprego em 22/05/151.
Além disso, a crise econômica que tem gerado dificuldades financeiras para as empresas
fez com que os pedidos de recuperações judiciais aumentassem em 30%2 ultimamente no
país.
Some-se a isto o fato de que a alta carga tributária e a voracidade fiscal da receita têm
contribuído sobremaneira para o agravamento da crise no setor produtivo e na famílias
brasileiras em face da perda de empregos.
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Por outro lado, os especialistas vêm apontando que a crise econômica no Brasil ainda
deverá perdurar por longo tempo e que a próxima deverá ser a cambial, que será detonada
no momento em que os fluxos de capital começarem a sair do Brasil, segundo o Professor
Rogério Mori da FGV3.
Além de todo o exposto, mais de 140 mil empresas tentaram e não conseguiram aderir ao
Simples, nos termos da LC 147/2014, tendo em vista seus débitos fiscais e por não terem
como refinancia-las, conforme informações do Ministro Guilherme Afif Domingos ao
jornal Valor Econômico4.
Nesse sentido é que se propõe a ampliação do alcance da MP 685/15 com a instituição de
um novo REFIS como forma de facilitar o pagamento das dívidas tributárias das empresas
e proporcionar um alívio no fluxo de caixa para as mesmas, tudo no intuito de tentar
amenizar os efeitos da crise, evitar o agravamento da perda de postos de trabalho e a
quebra de empresas, bem como permitir maior adesão ao Simples Nacional.
Para tanto, a presente Emenda tomou por base o texto da Lei 11.941, de 27 de Maio de
2009, a qual já havia instituído um REFIS no âmbito da União, mantendo as mesmas
diretrizes que à época foram propostos pelo próprio Poder Executivo e sem maiores
inovações, senão a necessidade de um novo programa no propósito de minimizar os efeitos
da crise econômica e preservar postos de trabalho.
Portanto, a presente emenda visa ampliar o alcance da MP 685 com a abertura da
possibilidade de novas negociações no âmbito das dívidas com a União, amenizando as
dificuldades por que passa o setor produtivo e os trabalhadores brasileiros e também
proporcionando o ingresso de Recursos no Tesouro, contribuindo para o ajuste fiscal
empreendido pelo Governo.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à proposta legislativa que ora se
apresenta.

Sala de sessões, em 05 de agosto de 2015.

Deputado Alceu Moreira

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

MPV 685
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Suprimam-se os arts. 7º ao 12 da Medida Provisória
(MPV) nº 685, de 21 de julho de 2015, renumerando-se os demais.

JUSTIFICAÇÃO
Os arts. 7º ao 12 da Medida Provisória (MPV) nº 685, de 21
de julho de 2015, cuidam da criação de obrigação tributária
acessória consistente na apresentação de declaração do conjunto
de atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes que
configurem planejamento tributário. Os referidos dispositivos tratam,
ainda, dos efeitos dessa declaração e da imposição de penalidades
aos contribuintes.
É evidente a ausência do requisito da urgência, previsto no
art. 62 da Constituição Federal (CF), para adoção de MPV com o
conteúdo em questão. A norma geral antielisiva foi inserida no
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional (CTN)
pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Portanto,
está há mais de 14 anos sem regulação.
Além disso, o Projeto de Lei (PL) nº 536, de 2007, enviado
pelo Poder Executivo para regular o mencionado dispositivo do
CTN, teve sua urgência cancelada, em 2007, a pedido do próprio
Poder Executivo. Revela-se, portanto, flagrante a ausência de
urgência para adoção de MPV com objetivo de tratar de atos de
planejamento tributário. A matéria, inclusive, deve ser discutida pelo
Congresso Nacional por meio de projeto de lei, de sorte a
possibilitar o amplo debate que a matéria requer.
A presente emenda visa, portanto, suprimir todas as regras
que disponham sobre a apresentação de declaração pelos

Ala Senador Alexandre Costa – Gabinete 21 – Anexo - Bloco A – Senado Federal – Brasília/DF
CEP 70165-900 - Telefone:(61) 3303-6439 e 6440 – Fax: (61) 3303-6445

607

608 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

contribuintes a respeito de atos ou negócios relativos a
planejamento tributário, em razão da ausência de urgência que
torna inconstitucional MPV com esse conteúdo.

Sala da Comissão,

de agosto de 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Dê-se ao art. 12 da Medida Provisória (MPV) nº 685, de
21 de julho de 2015, a seguinte redação:

“Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º
ou a ocorrência de alguma das situações previstas no
art. 11 ensejará a cobrança dos tributos devidos
acrescidos de juros de mora e de multa de ofício.
§ 1º Antes da lavratura do auto de infração, a
autoridade administrativa deverá intimar o sujeito
passivo para que preste esclarecimentos, no prazo de
trinta dias, acerca da inobservância do disposto no art.
7º ou da ocorrência de alguma das hipóteses previstas
no art. 11.
§ 2º No documento de intimação a que se refere
o § 1º do caput deste artigo, a autoridade administrativa
deverá relatar os motivos e instruir com os elementos de
prova eventualmente colhidos que demonstrem a
inobservância do art. 7º ou a ocorrência de alguma das
hipóteses previstas no art. 11.
§ 3º No prazo de esclarecimentos, o sujeito
passivo poderá apresentar todas as provas que julgar
necessárias.
§ 4º Findo o prazo de esclarecimentos do sujeito
passivo, caso a autoridade administrativa conclua, em
definitivo, pela inobservância do art. 7º ou pela
ocorrência de alguma das hipóteses do art. 11, deverá
ser prolatado despacho fundamentado que disponha
sobre as razões pelas quais será lavrado auto de
infração.
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§ 5º O despacho fundamento será peça
integrante do auto de infração de que trata o § 4º do
caput.”

JUSTIFICAÇÃO
Entendemos que os arts. 7º ao 12 da Medida Provisória (MPV) nº
685, de 21 de julho de 2015, merecem ser suprimidos. Caso esse
entendimento não prevaleça, propomos a presente emenda que visa a
estabelecer contraditório e a possibilitar ampla defesa ao contribuinte,
ante o reconhecimento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) de que houve descumprimento do dever de apresentar declaração
ou de que a declaração apresentada é ineficaz.
Com isso, prestigiamos as garantias constitucionais em questão e
buscamos impedir atos arbitrários dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil ao aplicarem as novas regras instituídas pelos arts. 7º
ao 12 da Medida Provisória (MPV) nº 685, de 2015.
A aprovação da presente emenda obrigará os agentes do Fisco a
justificarem a razão pela qual entenderam que a declaração deveria ter
sido apresentada ou a razão pela qual a declaração encaminhada pelo
sujeito passivo foi considerada ineficaz.
Reequilibra-se, assim, a relação entre o Fisco e os contribuintes,
de modo a que tenham obrigações recíprocas, seja de informação por
parte dos sujeitos passivos, seja de fundamentação prévia de atos que
impliquem penalidades aos contribuintes.

Sala da Comissão,

de agosto de 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Suprimam-se os arts. 9º ao 12 da Medida Provisória (MPV) nº
685, de 21 de julho de 2015, com renumeração dos demais, e dê-se
ao art. 7º da mesma MPV a seguinte redação:
“Art. 7º O conjunto de operações realizadas no anocalendário anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo
poderá, em caráter facultativo, ser declarado pelo sujeito
passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de
setembro de cada ano.
§ 1º O não reconhecimento, para fins tributários, das
operações declaradas na forma do caput impõe que o sujeito
passivo seja intimado a recolher ou a parcelar, no prazo de
trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas de juros de
mora.
§ 2º Para que seja considerada eficaz, a declaração
apresentada pelo sujeito passivo deve:
I – conter todos os dados essenciais para compreensão
dos atos ou negócios jurídicos praticados;
II – ser idônea, sem a identificação de hipótese de
falsidade material ou ideológica; e
III – não envolver interposição fraudulenta de pessoas.
§ 3º A não apresentação da declaração apenas sujeitará
o contribuinte à autuação caso sejam verificados pela
fiscalização:
I – atos ou negócios jurídicos que não possuam razões
extratributárias relevantes;
II – atos ou negócios jurídicos cuja forma adotada não
seja usual; ou
III – negócios jurídicos indiretos ou que contenham
cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de
um contrato típico.
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§ 4º O sujeito passivo apresentará uma declaração para
cada conjunto de operações executadas de forma interligada,
nos termos da regulamentação.”

JUSTIFICAÇÃO
Entendemos que os arts. 7º ao 12 da Medida Provisória
(MPV) nº 685, de 21 de julho de 2015, merecem ser suprimidos.
Entretanto, caso esse entendimento não prevaleça, apresentamos
proposta de que a declaração de atos ou negócios que configurem
planejamento tributário seja facultativa.
Essa facultatividade torna a declaração um instrumento
que, se bem utilizado, pode melhorar, de fato, o ambiente de
negócios. Isso porque os contribuintes terão acesso a um
instrumento que possibilitará a manifestação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) acerca dos atos e negócios
praticados, sem que sejam aplicadas penalidades. Caso a RFB
entenda que houve afastamento ou redução indevida de tributos, o
contribuinte teria oportunidade de recolher o montante, com
acréscimo apenas de juros de mora.
Na lógica que estabelecemos na emenda, apenas
aqueles contribuintes que optem por não informar à RFB sobre atos
e negócios praticados ficariam sujeitos a penalidades. Portanto, em
substituição a mais uma obrigação, seria estabelecido mecanismo
apto a promover relacionamento mais equilibrado entre o
contribuinte e o Fisco.

Sala da Comissão,

de agosto de 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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00060

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 685, de 2015)

Dê-se ao § 1º do art. 1º da Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015, a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................................
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária,
vencidos até a entrada em vigor desta Lei e em discussão
administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá,
mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurados
até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015,
para a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou
judicial.
..................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 685, de 2015, baseia-se no
louvável objetivo de estimular os devedores de créditos tributários a quitar
esses valores, renunciando a demandas judiciais ou a questionamentos
administrativos. Para isso, instituiu-se o Programa de Redução de Litígios
Tributários – PRORELIT.
Contudo, consideramos que o termo final estipulado para a
definição dos créditos que podem ser objeto do PRORELIT deve ser
ampliado. Fixou-se, na MPV, o dia de 30 de junho de 2015.
Deve-se fixar, porém, a entrada em vigor da Lei que resultar
da aprovação da MPV, até mesmo para ampliar o escopo benéfico da
legislação que ora se cria.
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A partir de nossa experiência como Relatora da Comissão
Parlamentar de Inquérito que investiga ilícitos no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CPICARF), percebemos que o grande problema que
suscita riscos no âmbito tributário é a falta de um tratamento isonômico
entre os devedores.
Com essa emenda, promove-se justamente uma equalização
entre os devedores cujos créditos já estão vencidos e aqueles que vencerão
até a data da conversão em Lei da MPV. Assim, realiza-se o princípio
constitucional da igualdade.

Sala da Comissão,
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

jf2015-07549

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

MPV 685
00061

EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º da Medida Provisória nº
685, de 21 de julho de 2015:
“Art. 2º ...................................................................................
I – para processos cujo valor consolidado do débito objeto da
lide seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais):
a) pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, vinte e
três por cento do valor consolidado dos débitos indicados para
quitação; e
b) quitação do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
II – para processos cujo valor consolidado do débito objeto
da lide seja igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
a) pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, trinta e
três por cento do valor consolidado dos débitos indicados para
quitação; e
b) quitação do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
III – para processos cujo valor consolidado do débito objeto
da lide seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) e inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais):
a) pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, quarenta
três por cento do valor consolidado dos débitos indicados para
quitação; e
b) quitação do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
IV – para processos cujo valor consolidado do débito objeto
da lide seja igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais):
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a) pagamento em espécie equivalente a, no mínimo,
cinquenta e três por cento do valor consolidado dos débitos
indicados para quitação; e
b) quitação do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
...............................................................................................
§ 6º Caso o devedor tenha apresentado requerimento antes da
conversão em Lei da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015, e cumprido condições diferentes da prevista no caput, deverá
apresentar novo requerimento, no prazo de 30 dias da publicação
desta Lei, para se adequar às novas condições, de modo a
complementar o valor pago em espécie ou receber restituição do
valor pago em excesso, conforme o caso, e ajustar a quitação do
saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva conferir efetividade à Medida
Provisória (MPV) nº 685, de 21 de julho de 2015, especificamente no que
diz respeito ao Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT),
cujo objetivo é, como o próprio nome do programa revela, diminuir a
quantidade de processos, administrativos ou judiciais, em que há discussão
sobre tributos federais.
De acordo com dados divulgados pelo Conselho
Administrativos de Recursos Fiscais (CARF), há 116.443 processos em
trâmite no referido órgão, que somam um total superior R$ 510 bilhões em
débitos fiscais.
Esse total de processos estaria segregado por faixas de valor
da seguinte forma:
Processos por faixa de valores
Processos acima de R$ 100 milhões
Processos entre R$ 100 milhões e R$ 15 milhões
Processos entre 15 milhões e R$ 100 mil
Processos abaixo de R$ 100 mil
Total geral

Quantidade
754
3.079
36.458
76.152
116.443

Valor
331.568.569.716,66
111.301.139.852,01
66.776.744.612,17
1.253.434.494,78
510.899.888.675,62
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Como se nota, a maior quantidade de processos está inserida
nas faixas de valor cujos montantes de débitos são inferiores a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). São 112.610 processos, que
representam, portanto, mais de 96% do total de processos em estoque no
âmbito do CARF. Justifica-se, assim, conferir tratamento diferenciado a
esses processos, de modo a estimular o encerramento desses litígios e
reduzir a quantidade de demandas que aguardam julgamento.
É provável que no âmbito dos processos judiciais existam
números parecidos, que revelem maior quantidade de processos com
valores de débitos menores. Por isso, o estímulo diferenciado ao
encerramento de litígios que envolvam débitos de menor valor também
favorecerá à diminuição dos processos que discutem créditos tributários e
que abarrotam o Poder Judiciário.
Destacamos, por fim, que, para os processos cujos débitos são
mais elevados, iguais ou superiores a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais), exigimos pagamento em espécie de, no mínimo, 53% (cinquenta e
três por cento). Essa exigência, mais gravosa do que a presente no texto
original da MPV, objetiva compensar a perda de arrecadação em espécie
que decorrerá da redução do montante exigido para os débitos inseridos nas
faixas de valor mais reduzido.
Entendemos que a presente emenda não viola o princípio da
isonomia ao estabelecer condições diferenciadas, pois aquele que deve
valores mais elevados pode ser obrigado a cumprir condições mais
gravosas para quitar seus débitos perante o Fisco.
Sala da Comissão,
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
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EMENDA

CONGRESSO NACIONAL
DATA
04/08/2015

Nº
_____________/______

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015
TIPO

[ ] SUPRESSIVA 2 [ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [X ] MODIFICATIVA
5 [ ] ADITIVA
1

AUTOR
DEPUTADO MILTON MONTI

PARTIDO

UF

PÁGINA

PR

SP

01/02

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA 685/2015
Dê-se o artigo 12º da MP 685/2015 a seguinte redação:
Art. 12º - O descumprimento do disposto no art. 7 ou a ocorrência
de alguma das situações previstas no art. 11 acarretará a cobrança dos tributos devidos
acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO
A norma proposta pelo Executivo Federal nasce com indícios de
inconstitucionalidade, especialmente no que se refere ao art. 12 da Medida Provisória.
O texto impõe a obrigação do contribuinte de encaminhar
previamente ao FISCO as informações quanto aos atos que acarrete supressão,
redução ou diferimento do tributo e trata como omissão dolosa e multa pesada caso haja
o descumprimento equiparando a fraudes tributárias.
Embora seja uma importante iniciativa, entendemos que o assunto
deve ser proposto através de discussões e proposta no Código Tributário Nacional
visando a regulamentação do tema.
Nesse sentido, sugerimos a modificação do art. 12 da MP
685/2015.
Pela importância desta iniciativa, esperamos tê-la aprovada pelos
ilustres Parlamentares.
Sala das sessões em,

de agosto de 2015.

Deputado MILTON MONTI
_/____/____
________________________________________________________________________________________
DATA
ASSINATURA
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Nº
_____________/______

CONGRESSO NACIONAL
DATA
04/08/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015
TIPO

[X] SUPRESSIVA 2 [ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA
5 [ ] ADITIVA
1

AUTOR
DEPUTADO MILTON MONTI

PARTIDO

UF

PÁGINA

PR

SP

01/02

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA 685/2015
Suprima-se o artigo 12º da MP 685/2015.

JUSTIFICAÇÃO
A norma proposta pelo Executivo Federal nasce com indícios de
inconstitucionalidade, especialmente no que se refere ao art. 12 da Medida Provisória.
O texto impõe a obrigação do contribuinte de encaminhar
previamente ao FISCO as informações quanto aos atos que acarrete supressão,
redução ou diferimento do tributo e trata como omissão dolosa e multa pesada caso haja
o descumprimento equiparando a fraudes tributárias.
Embora seja uma importante iniciativa, entendemos que o assunto
deve ser proposto através de discussões e proposta no Código Tributário Nacional
visando a regulamentação do tema.
Nesse sentido, sugerimos a supressão do art. 12 da MP 685/2015
Pela importância desta iniciativa, esperamos tê-la aprovada pelos
ilustres Parlamentares.
Sala das sessões em,

de agosto de 2015.

Deputado MILTON MONTI

_/____/____
________________________________________________________________________________________
DATA
ASSINATURA

619

620 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL

Agosto de 2015

MPV 685
00064
1

ETIQUETA
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MEDIDA PROVISÓRIA nº 685 de 2015
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AUTOR
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N. PRONTUÁRIO

RICARDO BARROS
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SUBSTITUTIVA

ARTIGO
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MODIFICATIVA

PARÁGRAFO

4-

INCISO

ADITIVA
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SUBSTITUTIVO
GLOBAL
ALÍNEA

TEXTO
EMENDA SUPRESSIVA
Revoga o art. 1º da Lei nº 13.097, de 2015
Art.
Ficam revogados os incisos XL do parágrafo 12, do art 8º e o inciso XXXVII art. 28 da Lei
n° 10.865, de 2004 , com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.097, de 2015.
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda vem excluir o texto incorporado pela Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que
trata da questão do PIS/COFINS em relação ao setor na energia eólica.
Atualmente, a energia eólica tem contribuído para o crescimento da capacidade instalada desta fonte,
com um aumento exponencial tanto na capacidade instalada de geração de energia com a produção de
pás, quanto na geração de empregos diretos e indiretos e investimentos nos últimos anos.
Entretanto, a redação atual do referido art. 1º , não tem contemplado de modo adequado o setor
eólico, essencial para o aumento da produção de energia no país sobretudo neste momento crítico para o
setor energético.
A redação ora em vigor tem provocado um grande acúmulo de créditos de PIS/COFINS na cadeia
produtiva, sem que os mesmos possam ser direcionados sob a forma de investimento, comprometendo a
continuidade das empresas do setor.
Cabe destacar que medidas análogas já contemplaram em Medidas Provisórias, anteriormente
aprovadas nesta Casa, diversos setores da área de produção e geração de energia.
Assim, é de suma importância a alteração da redação ora em vigor, nos termos ora proposto.

DEPUTADO RICARDO BARROS – PP/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015.
(Do Poder Executivo)

Institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento
de tributo e autoriza o Poder Executivo federal
a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o
seguinte artigo:

“Art. As renúncias fiscais de ICMS efetuadas pelos Estados e
pelo Distrito Federal, no âmbito de suas competências,
inclusive na forma de isenção, crédito presumido, incentivo
fiscal, benefício fiscal ou financeiro-fiscal não se sujeitam à
incidência do IRPJ e adicional, à CSLL, à Contribuição ao
PIS e à COFINS.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive aos
incentivos fiscais de ICMS firmados unilateralmente pelos
Estados e Distrito Federal, sem deliberação do CONFAZ.”

1
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JUSTIFICAÇÃO

Como é cediço, na busca pelo crescimento econômico, os
Estados e o Distrito Federal socorreram-se de isenções, créditos
presumidos, incentivos fiscais, benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em prol
da atração de atividades de indústria ou comércio, e nem sempre amparados
por aprovação no CONFAZ
Tendo em vista que tais incentivos

nada mais são de que

renúncias fiscais de renda desses entes federativos, encontram-se
abrangidos pela imunidade recíproca do artigo 150, inciso IV, alínea “a”,
Constituição Federal.
Contudo, a União tem entendido de forma diversa e tributado as
referidas renúncias fiscais estaduais pelos tributos federais – IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e a COFINS. Tais lavraturas de autos de infração são
objeto de diversos litígios na esfera administrativa e judicial.
A tributação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS,
respectivamente, às alíquotas de 25%, 9%, 1,65% e 7,6%, ou seja, no total
de 43,25%, sobre tais benefícios, incentivos estes de importância
fundamental para o desenvolvimento regional, reduz sobremaneira as
renúncias fiscais conferidas e arcadas pelos Estados e pelo Distrito Federal.
É desarrazoado que os Estados e o Distrito Federal esforcem-se
por meio de renúncias fiscais para auxiliar no crescimento/manutenção de
2
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investimentos

e

empregos

regionalmente

e

a

União

absorva

aproximadamente metade de tais benefícios econômicos concedidos para a
indústria e o comércio, tributando-os em 43,25%.
Atente-se que a decisão pela instalação de dado investimento em
uma região muitas vezes está atrelada diretamente à viabilidade econômica
decorrente do benefício conferido pelo Estado ou Distrito Federal, que se
frustra com a controvertida tributação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS.
A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso IV, alínea “a”, é
clara no sentido de ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.
Assim, busca-se com a emenda aditiva impedir que a União viole
o princípio constitucional da imunidade recíproca, mediante tributação pelo
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, dos benefícios/renúncias fiscais
concedidos pelos Estados e do Distrito Federal.
Soma-se

à

necessidade

de

observância

do

princípio

constitucional da imunidade recíproca o impacto econômico negativo às
empresas de eventual tributação de renúncias fiscais estaduais.
Considerando que o objetivo desta emenda aditiva é pacificar/
solucionar os efeitos colaterais gerados pela guerra fiscal entre Estados e
Distrito Federal, é de suma relevância que seja também esclarecida a
questão da tributação federal sobre estes mesmos valores. A Segurança
Jurídica precisa ser restabelecida, sob pena de violação constitucional
irreparável, além de sobrecarga do Judiciário com discussões que proliferam
3
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pelo Brasil inteiro.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para
a aprovação da emenda aditiva.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2015.

Deputado Alex Canziani
PTB/PR
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Medida Provisória nº 685/2015
Autor

Nº do prontuário

Deputado ANDRE MOURA
Supressiva

Página

Substitutiva

Artigo

Modificativa

x

Aditiva

Parágrafo

Substitutivo global

Inciso

Alínea

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

O artigo 2º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, passa a ser
acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 2º ........................................................................................
....................................................................................................
§ 6º 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 a renúncia e o pedido de
conversão dos depósitos judiciais em renda da União sejam
protocolizados até 30 de setembro de 2015.”

JUSTIFICATIVA

Em tempos de crise o Programa de Redução de Litígios
Tributários – PRORELIT, mas, é mister a inclusão de regra para o não
pagamento de honorários de sucumbência em caso de desistência da ação e
da renuncia ao direito sobre que ela se funda.
CÓDIGO
174

NOME DO PARLAMENTAR
Deputado ANDRE MOURA

UF

PARTIDO

SE

PSC
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Deputado ANDRE MOURA
Supressiva

Página

Substitutiva

Modificativa
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

O artigo 4º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O valor do crédito a ser utilizado para a quitação de que
trata o inciso II do caput do art. 2o será determinado mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I - vinte e cinco por cento sobre o montante do prejuízo fiscal;
II - quinze por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL,
no caso das pessoas jurídicas; e
III - dez por cento sobre o total de precatórios judiciais federais
expedidos em favor das próprias pessoas jurídicas.”

JUSTIFICATIVA

A mudança na redação da Medida Provisória visa permitir a
compensação tributária por meio de precatórios judiciais das próprias
empresas.
CÓDIGO
174
DATA

NOME DO PARLAMENTAR
Deputado ANDRE MOURA
ASSINATURA

UF

PARTIDO

SE

PSC

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

MPV 685
00068
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015
autor

1

X

Supressiva

Páginas 2

2.

Substitutiva

Artigo

nº do prontuário

3.

Modificativa

4

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo global
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Suprimam-se os arts. 7º ao 12, renumerando-se os demais da Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015.
JUSTIFICAÇÃO
A norma geral anti elisiva, que visa combater planejamentos tributários abusivos
e que nunca chegou a ser de fato editada, atribui à “autoridade administrativa” o poder-dever de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
conforme os procedimentos a serem estabelecidos pela lei ordinária. Isso é o que se extrai do
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional – CTN, incluído pela Lei
Complementar nº 104/2001.
Não é possível enxergar, nos arts. 7º ao 12 da Medida Provisória nº 685, de 2015,
normas que atribuam à autoridade administrativa esse poder-dever porque as obrigações ali
impostas destinam-se ao próprio contribuinte: o dever de declarar.
Nesse sentido, é de se concluir que os artigos em questão da Medida Provisória
nº 685 não correspondem à lei ordinária a que alude o parágrafo único do art. 116 do CTN.
Portanto, primeiramente, vemos que tais artigos não estão em conformidade com
o Código Tributário Nacional, violando o disposto no art. 146, III, “b” da Constituição, que
atribui à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.
Ademais, a declaração imposta ao contribuinte, de informar qualquer negócio
jurídico que porventura possa ser interpretado como planejamento tributário abusivo, faculta à
autoridade competente desconstituir a operação ao seu alvedrio e exigir os tributos que sejam
supostamente devidos. Porém, faltam balizas legais para que o Fisco possa conduzir suas
atividades no sentido previsto pela MP e descaracterizar ações legais promovidas pelo
contribuinte.
É dizer, a criação de conceitos demasiadamente subjetivos e indetermináveis
juntamente com a delegação de previsão de situações passíveis de serem tidas como abusivas
por órgão distinto do Legislativo, como forma de justificar a avaliação e invalidação de atos
supostamente prejudiciais ao Fisco, viola a um só tempo um impressionante rol de princípios e
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garantias constitucionais e legais.
Entre eles, a MP viola o princípio constitucional do não confisco. Isso porque a
punição prevista pela MP estipula, dentre outras hipóteses, multa qualificada por presunção de
omissão dolosa, subvertendo a lógica de todo o sistema jurídico pátrio em que a boa-fé é
presumida e a má-fé deve ser comprovada. Não por acaso, o próprio CTN, em seus arts. 108,
IV e 112, prevê que a dúvida quanto a um fato deve ser interpretado de forma favorável ao
contribuinte, sobretudo quando há imposição de sanções.
Nos termos do art. 12 da MP, a presunção para qualificação da multa tributária
terá reflexos imediatos, inclusive, na esfera penal, pois que a conduta tida como irregular pelo
agente fiscal implicará no reconhecimento de sonegação ou fraude, o que, segundo, a Lei nº
8.137, de 1990, configura crime contra a ordem tributária.
Além disso, a MP desconsidera precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal
em que o poder sancionador da fiscalização tributária deva ser limitado, quando muito, ao valor
da obrigação principal, ou seja, o próprio tributo.
Talvez o mais perigoso aspecto destes malsinados dispositivos seja o fato de que
a MP não observa o requisito de urgência exigido pelo caput do art. 62 da Constituição Federal,
trata de matéria penal, vedada ao manejo de medidas provisórias, como dispõe a alínea “b” do
inciso II do mesmo artigo, bem como desconsidera o inciso III do § 1º do mesmo dispositivo
constitucional, uma vez que a matéria tratada pela MP (dever de declarar a hipótese de
operação praticada mediante a supressão de tributo), por não se tratar do conteúdo normativo da
regra geral anti elisiva prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN, conforme já exposto, e
por tratar de obrigação tributária, somente poderia ser instituída por meio de lei complementar.
Provavelmente, nunca antes na história desse País houve a tentativa de criação de
lei (arts. 7º ao 12 da Medida Provisória nº 685/2015) que conseguisse violar simultaneamente
tantas garantias constitucionalmente asseguradas aos contribuintes, princípios legais e decisões
do STF, como, por exemplo:
1. segurança jurídica;
2. legalidade;
3. livre iniciativa;
4. não-surpresa tributária;
5. vedação ao confisco;
6. presunção da inocência (in dubio pro contribuinte);
7. contraditório e ampla defesa;
8. devido processo legal; e
9. boa-fé objetiva.
Assim, a presente emenda propõe suprimir os arts. 7º ao 12, da Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015, pois que flagrantemente inconstitucionais e ilegais.
PARLAMENTAR
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 685, de 2015)

Inclua-se, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o seguinte artigo:
Art. .... Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente, na forma do
regulamento, os valores das multas e da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica - CONDECINE , fixados em reais pela Medida Provisória nº 2.219, de 4
de setembro de 2001.

JUSTIFICAÇÃO

A regulação da indústria cinematográfica e audiovisual pela ANCINE , criada pela
Medida Provisória nº 2.219, de 2001, representa um grande avanço para a valorização e
incentivo à produção audiovisual brasileira e para a disciplina desse mercado. Contudo, os
valores da CONDECINE fixados em Reais pela referida norma legal, assim como os
valores de multas em caso de descumprimento das normas estabelecidas para o setor,
acham-se extremamente defasados, não tendo sido reajustados desde 2001. Em 2012, a Lei
nº 12.599, que instituiu o Programa Cinema Perto de Você e o Regime Especial de
Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica – RECINE,
ajustaram alguns desses valores, mas de forma apenas parcial e limitada. Assim, para que
seja assegurada a plena eficácia da ação reguladoras e fiscalizadora da Agência, propomos
que seja igualmente autorizada a atualização dos valores, por ato do Poder Executivo.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 685, de 2015)
Inclua-se, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o seguinte artigo:
Art. ... Serão atualizados mediante ato do Ministro do Trabalho e Emprego, no
prazo de trinta dias a contar da publicação desta Lei, mediante a aplicação da variação
acumulada do índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, aplicada sobre os valores
estabelecidos originalmente, os valores das multas incidentes sobre as infrações à
legislação trabalhista de que tratam os seguintes dispositivos legais:
I – art. 3º e 4º da Lei 7855, de 24 de outubro de 1989;
II – art. 18 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 7.855, de 1989, e a Lei nº 5.889, de 1973, estabelecem valores em reais
para multas relativas a infrações à legislação trabalhista. Esses valores foram reajustados,
pela última vez, em dezembro de 2001, no caso da Lei nº 5.899, que trata do trabalho rural,
enquanto as multas previstas na Lei 7.855, fixadas em BTN, tem acumulado defasagens
desde a extinção desse índice. Como resultado, grande parte dos valores das multas
aplicadas em decorrência do descumprimento da legislação trabalhista acha-se abaixo do
limite mínimo para execução fiscal (R$ 10 mil), e caso não recolhidas espontaneamente,
jamais virão a ser executadas.
Essa seria uma das possíveis razões pelas quais a média de recolhimento
espontâneo de multas trabalhistas situe-se na faixa de apenas 30%, prejudicando a maior
efetividade da ação fiscalizadora.
Em virtude desse fato, propomos que, de forma semelhante à que foi proposta para
as taxas, que os valores sejam reajustados pela variação acumulada do IPCA, desde a sua
fixação.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

MPV 685
00071

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 685, de 2015)

Inclua-se, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o seguinte artigo:
Art. ... O art. 12 da Lei no 605, de 5 de janeiro de 1949, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12. As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas, com multa de
R$ 50,82 (cinquenta reais e oitenta e dois centavos) a R$ 5.082,00 (cinco
mil e oitenta e dois reais), segundo a natureza da infração, sua extensão e
a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de
reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Lei 605, de 1949, fixa os valores em reais de infrações à legislação
trabalhista. Esses valores foram reajustados, pela última vez, em dezembro de 2011, pela
Lei nº 12.544.
Como resultado, grande parte dos valores das multas aplicadas em
decorrência do descumprimento da legislação trabalhista acha-se abaixo do limite mínimo
para execução fiscal (R$ 10 mil), e caso não recolhidas espontaneamente, jamais virão a
ser executadas. Essa seria uma das possíveis razões pelas quais a média de recolhimento
espontâneo de multas trabalhistas situe-se na faixa de apenas 30%, prejudicando a maior
efetividade da ação fiscalizadora.
A defasagem acumulada reclama correção dos valores de cerca de 25%, que
propomos na forma da presente emenda.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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EMENDA Nº
(à Medida Provisória Nº 685, de 2015)

Acrescente-se à Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, onde
couber, o seguinte artigo:
“Art. Dê-se ao Art. 16 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, a
seguinte redação:
Art. 16. Os beneficiários do Reporto descritos no art. 15 desta Lei
ficam acrescidos das empresas de dragagem, definidas na Lei nº
11.610, de 12 de dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de
zona secundária e dos centros de treinamento profissional de que
trata o art. 32 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos
Portos), e poderão efetuar aquisições e importações amparadas
pelo Reporto até 31 de dezembro de 2020.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Neste momento decisivo para o desenvolvimento do Brasil, os
setores responsáveis pela infraestrutura e operação do transporte estão
diante do desafio de atender à crescente demanda gerada pelo aumento
da produção nacional e pelas perspectivas de maior participação no
mercado mundial. Com o Programa de Infraestrutura e Logística (PIL), as
ferrovias voltam a ter destaque no cenário nacional de transportes, com
perspectivas de expansão da malha para até 40 mil quilômetros até
2025. Trata-se de um importante incremento para a movimentação de
cargas e para a busca do equilíbrio da matriz logística de transportes do
País, com o qual as concessionárias de ferrovias de carga querem
contribuir, em parceria com o governo.
Após as publicações da lei e do respectivo decreto em 2004, o
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária - REPORTO sofreu duas alterações importantes: a
primeira, por meio da Lei no 11.726/2008 e, a segunda, por meio da Lei
n° 11.774/2008, tendo o Decreto n° 6.582/2008 regulamentado ambas as
mudanças. Em um primeiro momento, alterou-se o formato original do
regime, ampliando sua vigência, seu escopo e seus beneficiários, todos
1
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para utilização exclusiva do incentivo em portos. No segundo momento,
mudou-se novamente seu formato original, ampliando seu escopo e
estendendo a utilização dos incentivos às concessionárias de
ferrovias de carga.
Dessa forma, a União, além de arrecadar recursos, repassou ao
setor privado, a partir de 1996, a responsabilidade de realizar os
investimentos necessários para a manutenção do sistema, com a
concessão das malhas ferroviárias existentes. Como consequência, a
eficiência do transporte ferroviário aumentou e os números de acidentes
diminuíram consideravelmente, contribuindo para a redução de custos e
ao desenvolvimento do transporte de cargas no Brasil.
Ressaltamos, ainda, que somente em 2014, as concessionárias
ferroviárias de carga investiram R$ 5,8 bilhões de reais em suas malhas.
Ao longo dos últimos anos, mais de R$ 44 bilhões de reais foram
investidos em via permanente, veículos e equipamentos ferroviários,
entre outros investimentos, visando ao aprimoramento da qualidade,
competitividade e pontualidade dos serviços prestados às milhares de
empresas brasileiras que dependem do modal ferroviário.
Considerando a importância fundamental do REPORTO para o
desenvolvimento do setor ferroviário brasileiro, é fundamental a
prorrogação do prazo de vigência do benefício, instituído pela Lei
11.033 (REPORTO), que permite que os investimentos em infraestrutura
sejam desonerados do Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS, de
modo que os contribuintes que se dediquem a essa atividade - que exige
elevados dispêndios - continuem sendo beneficiados.
Caso a renovação do REPORTO não ocorra, o setor ferroviário
sofrerá grandes impactos, os quais poderão inviabilizar, inclusive, a
continuidade de empreendimentos que são de vital importância para a
melhoria da infraestrutura de transporte e logística nacional.
Assim, por meio desta emenda, solicita-se a prorrogação do
prazo de vigência do REPORTO para até 31 de dezembro de 2020.

Sala das Sessões,

Senador WELLINGTON FAGUNDES

2
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Supressiva
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Aditiva
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EMENDA MODIFICATIVA

O parágrafo 9º, da medida provisória em tela passa a vigorar
com o seguinte texto.
“Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal
do Brasil não reconhecer, para fins tributários, as
operações declaradas nos termos do art. 7º, a decisão
será fundamentada e o contribuinte terá o prazo de
quinze dias para adequar o planejamento. Caso, não
ocora e o sujeito passivo será intimado a recolher ou a
parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos devidos
acrescidos apenas de juros de mora.”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda modifica parte do artigo 9º, devendo a
Receita

Federal

fundamentar

a

decisão

de

não

homologação

do

planejamento tributário.

Tal emenda modificativa, possibilita que o contribuinte
compreenda os critérios e limites adotado para realização do planejamento
tributário (Art. 7º), possibilitando que sejam efetuados os ajustes no prazo de
quinze dias.
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Caso a Medida Provisória não possibilite que sejam
efetuados os ajustes necessários no planejamento tributário, não estará
sendo observado o objetivo da MP que é a redução dos litígios, vai estar
somente contribuindo para o aumento desses.

Assinatura:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº685 DE 21 DE JULHO DE 2015.

Autor:

Nº do Prontuário

Deputado JERÔNIMO GOERGEN - PP/RS

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Modificativa

Parágrafo:

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se o parágrafo primeiro, ao artigo 11 da medida provisória em tela
passa a vigorar com o seguinte texto.
“Art. 11. A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a
retificadora ou a complementar, será ineficaz quando:
I - apresentada por quem não for o sujeito passivo das
obrigações tributárias eventualmente resultantes das
operações referentes aos atos ou negócios jurídicos
declarados;
II - omissa em relação a dados essenciais para a
compreensão do ato ou negócio jurídico;
III - contiver hipótese de falsidade material ou
ideológica; e
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas..
Parágrafo primeiro. Configurada as hipóteses dos
incisos anteriores, poderá o contribuinte no prazo de
dez dias apresentar defesa prévio em atenção ao
contraditório e ampla defesa.”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda inclui o parágrafo único, ao artigo 11º,
possibilitando a ampla defesa e contraditório do contribuinte, antes de
aplicadas as sanções previstas.

Assinatura:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685 de 2015

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à
administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução
ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo
federal a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os artigos 7º a 12 da Medida Provisória nº 685 de 2015.

JUSTIFICAÇÃO

Os artigos 7º a 12 da Medida Provisória estabelecem nova obrigação de declaração dos
contribuintes à Secretaria da Receita Federal do Brasil, agora relativos a negócios ou operações
envolvendo planejamento tributário, também conhecido como elisão fiscal.
Em síntese, os artigos referidos da MP estabelecem a obrigação de os contribuintes
informarem atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo, quando (i) tais atos ou negócios não possuam razões extratributárias relevantes; (ii) a
forma adotada não for usual, for negócio indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda
que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; (iii) tratar de atos ou negócios jurídicos
específicos previstos em ato da Receita Federal. A Receita Federal poderá, então, não
reconhecer as operações para fins tributários, acarretando a obrigação de o contribuinte
recolher tributo que ela, Receita, entender devido, acrescido de juros de mora.
Trata-se, como se vê, de normas que partem da premissa de o contribuinte não ter liberdade
para dispor de seus negócios da forma como melhor lhe parecer, inclusive para reduzir seus
custos tributários. Ora, como bem se sabe, é obrigação de toda empresa procurar reduzir seus
custos, para com isso gerar melhores resultados, que incentivarão novos investimentos,
favoráveis ao País. Entre os custos mais relevantes de qualquer organização estão os
tributários. Assim, o chamado planejamento tributário é protegido constitucionalmente pela
liberdade de as pessoas organizarem suas atividades da forma que melhor lhes parecer, desde
que sem contrariar as normas vigentes. A MP vai contra isso.
A MP também peca por contrariar ou, no mínimo, reduzir o alcance do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, da Constituição), que busca garantir a segurança jurídica na órbita
tributária. Com efeito, de forma subliminar, pretende-se com a MP que o tributo incida não
somente sobre as hipóteses previstas na legislação, mas também em outras situações, quando
os atos realizados não tiverem as referidas razões tributárias relevantes ou quando a forma
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adotada não for usual. O problema é que essas outras situações não estarão previstas em lei.
Haverá, assim, tributo sobre fato gerador sem previsão legal.
Ainda há mais. Os conceitos utilizados nos artigos referidos são vagos, de conteúdo incerto (p.
ex., não se sabe o que seria uma razão extratributária relevantes ou uma forma não usual).
Com isso, a MP 685/2015, nesta parte, trará insuportável insegurança jurídica.
Por fim, não fossem as demais razões já apresentadas, o tema do planejamento fiscal e dos
limites a ele nada tem de novo. É debatido há décadas. Por isso, não há qualquer fato novo
que tenha tornado este assunto urgente, para merecer ser tratado em medida provisória. O
Executivo tem urgência, sim, em buscar obter recursos para perseguir o desejado superávit
primário. No entanto, é inaceitável pretender fazer isso via desconsideração de atos e
negócios jurídicos legitimamente praticados pelos contribuintes.
O tema do planejamento fiscal e seus limites é dos mais complexos no sistema tributário. Ele
deve ser regulado após cuidadosos e longos debates no Congresso Nacional, ouvindo-se
especialistas, representantes das empresas e dos contribuintes em geral, integrantes da
Administração Fiscal. O ritmo breve e célere da medida provisória é totalmente inadequado
para tanto.
Por essa última razão, independentemente de se concordar ou não com o mérito das regras
contidas na MP, parece inquestionável que a medida provisória não é o meio adequado.
Por todos esses motivos, propõe-se a supressão dos dispositivos referidos, pedindo-se o apoio
do nobre Relator e dos membros da Comissão Mista para sua aprovação.

Sérgio Souza
Deputado Federal
PMDB/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685 de 2015

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à
administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução
ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo
federal a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica.

EMENDA MODIFICATIVA

Inclua-se na Medida Provisória nº 685/2015, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. ..... O artigo 24 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 24. O crédito referido no art. 22 somente poderá ser:
I – compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive as contribuições sociais referidas no parágrafo único do artigo
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1981, observada a legislação específica;
ou
II – ressarcido em espécie, observada a legislação específica.
Paragráfo único – O valor correspondente à compensação de débitos relativos
a contribuições previdenciárias será repassado ao Fundo do Regime Geral da
Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que for
apresentada a declaração de que trata o artigo 74 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.”

JUSTIFICAÇÃO

O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários – REINTEGRA é importante
programa para que os produtos brasileiros sejam mais competitivos no exterior, favorecendo a
balança comercial e gerando empregos no Brasil. Não se trata propriamente de incentivar as
exportações, mas evitar seu desestímulo, que pode ocorrer quando o produto exportado
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carrega consigo custos tributários. O REINTEGRA tem o objetivo de devolver, parcial ou
integralmente, o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados.
Para que esse regime alcance seu objetivo de retirar a carga tributária que acompanha o
produto a ser exportado, é imprescindível que os créditos sejam passíveis de utilização com
rapidez pelos contribuintes. Ocorre que empresas exportadoras muitas vezes já possuem
muitos créditos tributários acumulados, que são utilizados para compensar outros tributos
federais eventualmente devidos. Com isso, a opção prevista atualmente na legislação de
compensar os créditos do REINTEGRA com outros débitos tributários, com exceção de
contribuições previdenciárias, acaba sendo meramente teórica, mas não factível. Resta
aguardar o moroso processo de análise dos créditos pela Receita Federal, seguido do
ressarcimento em espécie. Tudo isso tem o efeito de reduzir o impacto que o REINTEGRA
deveria e pode ter.
É conveniente, assim, o aperfeiçoamento desse regime.
Uma maneira de possibilitar que os créditos do REINTEGRA possam beneficiar de modo rápido
as empresas exportadoras é permitir que os contribuintes possam compensá-los com débitos
previdenciários.
Com efeito, não existe nenhum motivo razoável para não permitir essa compensação. Já faz
alguns anos que as contribuições previdenciárias são arrecadadas pela Receita Federal.
Portanto, basta desenvolver sistemas, sem maior complexidade, que possibilitarão que o
Tesouro Nacional ressarça a Previdenciária com o valor da contribuição previdenciária não
recolhido em pecúnia em razão da compensação. Para evitar qualquer prejuízo à Previdência,
é acrescido o parágrafo único, determinando-se o repasse ao Fundo do Regime Geral da
Previdência Social no prazo de dois dias úteis após a apresentação da declaração de
compensação.
Por todos esses motivos, propõe-se a adição do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do
nobre Relator e dos membros da Comissão Mista para sua aprovação.

Sérgio Souza
Deputado Federal
PMDB/PR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho de 2015
Autor

Nº do Prontuário

Deputado Paulo Teixeira (PT-SP)
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

3. ____Modificativa 4. __X__Aditiva
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5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na Medida Provisória no 685, de 21 de julho de 2015, os seguintes artigos:
“ Art... Ficam reduzidas a zero (0) as alíquotas para a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PIS/PASEP, para a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social — COFINS e para o Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI incidentes sobre dispositivo de retenção para transporte de criança em veículos (posição
9401.20.00 da Tabela de Incidência Imposta sobre Produtos Industrializados - TIPI).
Parágrafo único. O benefício tributário previsto no caput obedecerá ao prazo que consta do §1º do art.
91 da Lei 12.708, de 17 de agosto de 2012.
Art... Esta Lei entra em vigor trinta (30) dias a partir da data de sua publicação. “

JUSTIFICAÇÃO
A Resolução n.º 277, de 2008, do Conselho Nacional de Transito – Contran estabeleceu normas de
segurança para transporte de crianças em veículos, exigindo o uso de dispositivos de retenção (bebêconforto, cadeirinha ou assento de elevação). Essa resolução passou a vigorar em 1º de setembro de
2010.
De acordo com essa Resolução, para transitar em veículos automotores, menores de dez anos de
idade devem ser transportados nos bancos traseiros, usando individualmente – e obrigatoriamente –
cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente. As crianças com até um ano devem utilizar o
bebê-conforto ou conversível, aquelas com idade superior a um ano e inferior ou igual a quatro anos,
a cadeirinha, e as crianças com idade superior a quatro anos e inferior ou igual a sete anos e meio, o
assento de elevação. O cinto de segurança do veículo deverá ser usado por aquelas com idade
superior a sete anos e meio e igual ou inferior a dez anos, sempre no banco de trás do veículo.
Em razão do elevado número de acidentes de trânsito, a Organização das Nações Unidas - ONU
lançou a primeira “Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020” com o objetivo de
combater a ocorrência desses eventos. Em decorrência dessa ação, a ONU e a Organização Mundial
da Saúde – OMS propuseram um plano de ação global com objetivo de reduzir acidentes de trânsito,
com a recomendação de que os países membros elaborassem planos nacionais para guiar suas
ações. Em junho de 2010, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, lançou o Projeto
‘Vida no Trânsito’ com o objetivo de reduzir lesões e óbitos no trânsito nos seguintes municípios:
Teresina-PI; Palmas -TO; Campo Grande - MS; Belo Horizonte - MG; e Curitiba-PR.
As crianças constituem um dos grupos mais vulnerável aos acidentes de automóveis. Esse tipo de
evento representa uma das principais causas de mortes e incapacidades nesse segmento da
população. Para 2015, estima-se que as lesões decorrentes de acidentes de transporte serão a
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principal carga de doença em crianças. Além disso, esse tipo de acidente gera um custo elevado para
os sistemas de saúde, especialmente nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, adoção da Resolução n.º 277 do Contran segue a regulação já vigente desde década
de 1980 em outros países. A eficácia da obrigatoriedade do uso de dispositivos de retenção infantil foi
confirmada por estudos desenvolvidos nesses países, que demonstraram que a vigência dessas leis
foi associada a uma redução na ocorrência de óbitos e lesões graves entre crianças.
Segundo o estudo do IPEA,1 no Brasil, entre 1º de setembro de 2005 e 31 de agosto de 2011, foram
registrados 1.566 óbitos de crianças menores de dez anos por acidentes de transporte, quando estas
estavam na condição de ocupantes de automóvel ou caminhonete. A frequência desses óbitos foi
maior entre as crianças do sexo masculino (55,4%), com idade menor ou igual a dois anos (32,1%), e
entre aquelas de cor branca ou amarela (63,8%). A causa básica de morte mais frequentemente
notificada para esses eventos foi “ocupante (qualquer) de um automóvel (carro), traumatizado em um
acidente de trânsito não especificado” (40,2%).
O estudo supracitado verificou que, após a vigência da Lei da Cadeirinha, houve redução do número
absoluto de óbitos de crianças menores de dez anos por acidentes de transporte, quando estas
estavam na condição de ocupantes de automóveis e caminhonetes. Ocorreu uma queda de 23%
nestes óbitos no período de um ano depois que a Lei da Cadeirinha entrou em vigor, em comparação
com o período de um ano antes. Essas mortes passaram de 296 no período entre setembro de 2009
e agosto de 2010, para 227 entre os mesmos meses de 2010 e 2011. De setembro de 2005 a agosto
de 2011, foram registrados 1.556 óbitos de crianças até 10 anos, ou 267,9 crianças mortas no trânsito
em média por ano, dentro de veículos envolvidos em acidentes, bem acima dos 227 computados no
ano de vigência da lei.
Desta forma, mesmo considerando o curto período de vigência da obrigatoriedade do dispositivo de
retenção infantil, o estudo do IPEA constatou a redução no número absoluto de óbitos de crianças na
condição de ocupantes de automóveis ou caminhonetes, a partir da vigência da chamada da “Lei da
Cadeirinha”. Essa redução equivaleu a um óbito a menos por semana. Esses resultados do estudo do
IPEA apoiam a implementação de medidas que objetivem aumentar a adesão à Lei da Cadeirinha.
Nesse sentido, a redução do preço dos dispositivos de retenção infantil para uso em veículos é uma
medida que incentiva a adesão ao uso desses dispositivos, e se alinha a medidas recentes adotadas
pelo Governo Federal visando melhorar a segurança dos veículos no País. Uma dessas medidas é
adoção de IPI reduzido (alíquota de 5%) para equipamentos de segurança como cintos de segurança
e as bolsas infláveis de segurança, aprovada pelo Decreto n.º 6006, de 2006. Para lembrar, a alíquota
do IPI incidente sobre os dispositivos de retenção de criança para o uso em veículos é de 18%.
Deve ser lembrado, que o Governo Federal tem incentivado a indústria automotiva brasileira com
reduções do IPI, portanto, é coerente que haja redução da carga tributária sobre dispositivos de
segurança para ocupantes de veículos, principalmente aqueles destinados a proteger as crianças
brasileiras. Em razão do exposto, peço o apoio de meus nobres pares para o projeto aqui
apresentado, que desonera o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI incidente sobre esse equipamento de
segurança vital para a proteção de nossas crianças.
Pelas razões apresentadas, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da proposição
aqui apresentada.

Sala da Comissão, em

de

de 2015.

Deputado PAULO TEIXEIRA
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 685, de 21 julho.
Autor

Nº do Prontuário

Deputado Paulo Teixeira (PT-SP)
1. ____ Supressiva 2.__x Substitutiva
Página

Artigo

3. _Modificativa

4. ____Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Substituam-se os artigos 7º a 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, pela seguinte
redação:
“Art. 7º É direito do contribuinte pagar apenas os tributos exigidos em lei, exercendo sua atividade sob
a tutela e a proteção dos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da certeza do direito, da não
surpresa, da irretroatividade, da confiança legítima e do tratamento isonômico, de modo a garantir a
livre concorrência, a livre iniciativa e um ambiente adequado de relacionamento com a administração
tributária, pautado pelo princípio da moralidade pública a que se refere o art. 37 da Constituição
Federal.
Art. 8º. É facultado ao contribuinte apresentar, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, Declaração
de Registro de Operações (DRO) informando atos e negócios jurídicos realizados nos exercícios
anteriores que impliquem supressão, redução ou diferimento de tributo.
§ 1º A entrega da DRO assegura ao contribuinte a não incidência de quaisquer multas, nos termos
estabelecidos neste artigo.
§ 2º Será apresentada uma DRO para cada conjunto de operações executadas de forma interligada,
nos termos do regulamento.
§ 3º A DRO deverá conter, cumulativamente:
I - descrição dos fatos suficientes para a compreensão integral da operação;
II - fundamentação jurídica e justificação da operação perante o direito vigente.
§ 4º A entrega da DRO que atenda objetivamente os requisitos do parágrafo anterior terá eficácia
jurídica imediata e garantirá ao contribuinte o direito de pagar apenas os tributos devidos, acrescidos
de juros de mora, no prazo de 90 dias, em caso de rejeição da operação pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 5º A rejeição de operação discriminada em DRO, nos termos do parágrafo anterior, somente poderá
ser feita através de decisão de órgão colegiado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, segundo
critérios estabelecidos em regulamento.
§ 6º A DRO poderá ser declarada ineficaz pela Secretaria da Receita Federal exclusivamente se:
I – for apresentada por quem não seja o contribuinte de direito da obrigação tributária eventualmente
resultante das operações referentes aos atos ou negócios jurídicos declarados;
II – for omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou negócio jurídico;
III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; ou
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas.
§ 7º Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, o contribuinte será notificado para, no prazo de 30
(trinta) dias, suprir a omissão identificada.
§ 8º Os efeitos e garantias da entrega da DRO não se aplicam às operações:
I - que estejam sob procedimento de fiscalização quando da apresentação da declaração;
II – claramente identificadas no Cadastro de Operações Rejeitadas pela Administração Tributária
(CORAT), de que trata o art. 10.
Art. 9º A declaração do contribuinte que relatar atos ou negócios jurídicos ainda não ocorridos será
tratada como consulta à legislação tributária, nos termos dos art. 46 a art. 58 do Decreto nº 70.235, de
6 de março de 1972.
Art. 10. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil constituir Cadastro de Operações
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Rejeitadas pela Administração Tributária (CORAT), contendo a relação das operações que não são
reconhecidas por esta Secretaria para fins tributários.
§ 1º A inclusão de operações no CORAT se fará por Parecer Normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil contendo a descrição completa da operação, vedada a identificação de contribuintes
e partes envolvidas, setor de atividade, localização, valores envolvidos e demais informações
protegidas por sigilo nos termos da legislação em vigor.
§ 2º O procedimento para inclusão de operações no CORAT, bem como para sua alteração ou
supressão, observará o seguinte:
I – a proposta de Parecer Normativo será submetida a consulta pública, para que os interessados se
manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, apresentando formalmente suas razões de fato e de direito;
II – uma vez encerrado o prazo previsto no inciso anterior, órgão colegiado formado por auditores
fiscais com notória reputação, experiência e conhecimento jurídico deliberará, em sessão aberta ao
público, sobre a inclusão de operações no CORAT, bem como sobre a alteração ou exclusão de
operações constantes desse Cadastro
§ 3º A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manifestar-se-á obrigatoriamente no processo de
consulta pública de que trata o inciso I do parágrafo anterior.
§ 4º Publicado o Parecer Normativo incluindo nova operação no CORAT ou alterando operação já
constante desse Cadastro, o contribuinte que tiver realizado ato ou negócio jurídico análogo ao
descrito no Parecer Normativo mas não tiver apresentado DRO relativa a esta operação, poderá, no
prazo de 90 (noventa) dias, declarar a operação para obter os mesmos efeitos previstos no art. 8º.
Art. 11. A forma, o prazo e as condições de apresentação da Declaração de que trata o art. 8º, bem
como os critérios de elaboração dos Pareceres Normativos de que trata o parágrafo 1º do art. 10
desta lei, serão disciplinados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observado procedimento
de consulta pública, em conformidade aos objetivos e princípios de direito expressos no art. 7º desta
lei.
Art. 12. (Excluído)”
JUSTIFICATIVA
O objetivo desta emenda é manter os aspectos positivos da proposta apresentada nos artigos 7º a 12
da Medida Provisória nº 685, eliminando seus aspectos negativos. Trata-se de uma contribuição que
tem como objetivo a redução do contencioso tributário e a criação de um novo paradigma de
segurança jurídica para o fisco e para o contribuinte, mediante a criação de procedimento fundado na
transparência.
Para tanto, propõe-se a substituição da obrigatoriedade de apresentação, pelo contribuinte, de
declaração de operações que resultem na redução dos tributos devidos (art. 7º da MP) pela criação da
faculdade de que o contribuinte apresente esta declaração (art. 8º do texto proposto).
Há uma diferença relevante entre o texto da MP e o texto proposto. De fato, o texto do art. 7º da MP
tem como objetivo uma forma de autoincriminação dos contribuintes, que são obrigados a declarar
operações que “não possuírem razões extratributárias relevantes” ou em que a forma adotada não for
usual. Já o texto proposto reconhece que há situações em que existem divergências legítimas de
interpretação da legislação tributária entre os contribuintes e o fisco, criando um mecanismo em que
os contribuintes poderão declarar estas operações voluntariamente, ficando dispensados da
incidência de multas no caso de rejeição da operação pelo fisco.
O mecanismo proposto não abre, no entanto, brechas para o acobertamento de operações ilegais dos
contribuintes, uma vez que o parágrafo 6º do art. 8º da redação proposta prevê a possibilidade de
declaração de ineficácia da declaração apresentada pelo contribuinte em casos que caracterizem
simulação, em termos semelhantes aos propostos no art. 11 da MP.
Outra mudança importante é a exclusão do art. 12 do texto da Medida Provisória, que prevê a
aplicação de multa qualificada (de 150%) nos casos em que o contribuinte deixe de apresentar a
declaração ou em que esta seja declarada ineficaz. Além de ter constitucionalidade duvidosa, este
artigo cria uma punição extremamente rigorosa com base em parâmetros claramente subjetivos,
como a identificação do que são “razões extratributárias relevantes” (que obrigam a apresentação da
declaração) ou do que são “dados essenciais para a compreensão do ato ou negócio jurídico” (cuja
omissão leva à ineficácia da declaração).
O texto proposto inova ao propor, em seu art. 10, um mecanismo transparente e democrático de
criação de um Cadastro de Operações Rejeitadas pela Administração Tributária (CORAT). Este
Cadastro contribuirá para reduzir a insegurança jurídica dos contribuintes, bem como para reduzir o
grau de litígio em matéria tributárias, ao apresentar, de forma detalhada, as operações que, na visão
do fisco, não são admissíveis. A existência deste Cadastro não impede que a interpretação do fisco
seja discutida nas esferas administrativa ou judicial, mas certamente contribuirá para maior
transparência e para que os contribuintes conheçam a posição da Receita Federal ao realizarem suas
operações.
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Em suma, esta emenda tem como objetivo contribuir para a criação de um ambiente mais
transparente e de maior confiança na relação entre o fisco e os contribuintes. Este objetivo é inclusive
incorporado de forma explícita no art. 7º do texto proposto, o qual enuncia os princípios que justificam
as demais mudanças propostas. Tais mudanças, se implementadas, certamente contribuirão para
uma redução do grau de litígio entre os contribuintes e o fisco, com efeitos positivos sobre o ambiente
de negócios e a eficiência econômica.

Sala da Comissão, em

de

de 2015.

Deputado PAULO TEIXEIRA

PARLAMENTAR
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Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Insira-se o § 4º no art. 1º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 1º..............................................................................
§ 4º Sem prejuízo do disposto nos §§ 2º e 3º, a pessoa jurídica
também poderá utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSLL provenientes de terceiros.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através do
seu artigo 1º, a quitação de débitos em contencioso administrativo ou judicial, vencidos até
30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL próprios, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de
junho de 2015, desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 43% do
valor consolidado dos débitos indicados para quitação.
A referida Medida Provisória autorizou também a utilização de créditos
de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, para os fins de quitação de débitos
objeto do contencioso administrativo e judicial, de pessoas jurídicas controladoras e
controladas, direta e indiretamente.
Em que pese tal autorização, nada foi disciplinado quanto à utilização de
créditos apurados por terceiros, ou seja, pessoas jurídicas que não sejam controladas ou
coligadas, diretas ou indiretas.
A emenda ora proposta visa autorizar expressamente a utilização de
créditos de terceiros uma vez que o intuito da norma é incentivar a desistência por parte
dos contribuintes de recursos apresentados em processos administrativos e judiciais,
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visando, assim, reduzir o contencioso administrativo. Neste contexto, a ampliação das
hipóteses de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base negativa implicará maior
adesão dos contribuintes ao Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT.
Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é
reconhecer a possibilidade de utilização de créditos de pessoas jurídicas que não sejam
responsáveis solidários ou controladas ou coligadas, direta ou indiretamente, para fins de
quitação de débitos tributários na forma da referida Medida Provisória.
Os demais parágrafos deverão ser renumerados após a inserção do texto
acima sugerido.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 22 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 22. ..............................................................................
.............................................................................................
§ 8º Na hipótese de exportações realizadas por empresas
exportadoras devidamente habilitadas nos programas de parcelamento
incentivado de que tratam as Leis nº 9.964, de 10 de abril de 2000, nº
10.684, de 30 de maio de 2003, nº 11.941, de 27 de maio de 2009, nº
12.973, de 13 de maio de 2014, nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e
nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, e a Medida Provisória nº 303,
de 29 de junho de 2006, na análise de deferimento dos créditos
resultantes de que trata este artigo, não se aplicará a compensação em
procedimento de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
suspensa.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de junho de 2014, o Governo Federal reconheceu a
necessidade de equacionar o problema da acumulação de resíduos tributários
no custo de exportação por meio da edição da Medida Provisória (MPV) nº
651, que reinstituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA.
Pelo regime, a pessoa jurídica exportadora pode apurar crédito,
mediante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
A MPV nº 651/2014 foi regulamentada inicialmente pelo
Decreto nº 8.304, de 12 de setembro de 2014, e pela Portaria do Ministério da
Fazenda nº 428, de 1º de outubro de 2014.
Com a conversão da MPV nº 651, de 2014, na Lei nº 13.043, de
13 de novembro de 2014, tornou-se necessária a edição de um novo decreto
regulamentador, de forma a compatibilizar o ordenamento infralegal às
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diversas emendas legislativas incorporadas ao texto original da referida
Medida Provisória.
Foi, então, editado o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de
2015. Ocorre que o novo decreto não tratou de um grave problema relativo à
garantia de liquidez dos créditos atribuídos pelo Reintegra, especialmente
para as empresas exportadoras brasileiras que, porventura, em passado
recente, também aderiram aos programas de parcelamento incentivado de
débitos tributários federais (comumente denominados de “REFIS”).
Estamos falando da compensação de ofício entre os créditos
obtidos pelas empresas exportadoras no âmbito do Reintegra com débitos cuja
exigibilidade está suspensa, pois estão incluídos em parcelamento, de acordo
com o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. O procedimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) está previsto no
art. 61 da Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Todavia, a aplicação da compensação de ofício, no caso do
Reintegra, é não apenas ilegal, por ampliar o cabimento da compensação de
ofício mediante mera Instrução Normativa, exorbitando sua função
meramente regulamentar, mas também descabida, pois desvia a finalidade
precípua do Reintegra, qual seja, de promover e estimular as exportações
brasileiras, a partir do aumento da sua competitividade e rentabilidade. Ao se
permitir a compensação de ofício inclusive com parcelas vincendas de
parcelamentos, não haverá, como consequência, nenhum efeito positivo de
caixa para as empresas exportadoras a curto prazo.
Obviamente, caberia tal compensação de ofício sobre parcelas do
Refis já vencidas e ainda não liquidadas, mas jamais sobre parcelas
vincendas, que tenham sido fruto de acordo voluntário de parcelamento entre
a RFB e os contribuintes exportadores.
Diante deste diagnóstico, justifica-se o urgente aprimoramento
do arcabouço jurídico que regula o Reintegra. Para isso, propomos a presente
emenda à Medida Provisória nº 671, de 2015, a fim de vedar a compensação
de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade suspensa, na análise
de deferimento dos créditos resultantes do Reintegra.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ____ A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 32-A:
‘Art.32-A. Todos os hospitais públicos, bem como aqueles que
tenham contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ficam obrigados a comunicar à operadora de plano privado de
assistência à saúde, no caso de procedimentos eletivos, em até
quarenta e oito horas, e nos casos de urgência ou emergência, nas
primeiras doze horas, sobre o agendamento ou a realização de
qualquer procedimento eletivo ou emergencial à seu beneficiário, na
rede pública de saúde.
§ 1º A referida comunicação poderá ser feita por meio
eletrônico ou para o call center da operadora, devendo ser gerado
protocolo que permita a comprovação da comunicação à operadora de
plano de saúde.
§ 2º Ficará a cargo da operadora de plano de saúde o contato
com o paciente, com vistas à sua transferência para a rede própria ou
credenciada, respeitados os limites contratuais existentes entre o
beneficiário e a operadora de plano de saúde.
§ 3º Nos casos de agendamento de procedimentos eletivos,
tratamentos ambulatoriais e outros atendimentos, fica a operadora de
plano de saúde responsável por comunicar à unidade de saúde
correspondente sobre a transferência do paciente para a sua rede de
serviços, também por meio eletrônico.
§ 4º Caso a operadora de plano de saúde, devidamente
notificada quanto à existência de paciente que está sendo ou será
atendido na rede pública, proceder a transferência do beneficiário, não
serão devidos quaisquer valores a título de ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS), sendo certo que a operadora de plano de saúde
que nada fizer para promover a realocação do paciente, respeitados os
limites contratuais, ficará obrigada a ressarcir o Sistema Único de
Saúde (SUS).
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§ 5º O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) não
será devido nos casos que, por vontade expressa do paciente, familiar
ou responsável, tendo sido devidamente contatados pela operadora de
plano de saúde, dentro do prazo estabelecido, optarem por continuar
na rede pública de saúde.’”

JUSTIFICAÇÃO
Propomos a presente emenda com o intuito primordial de
redução das despesas da máquina pública. Isso porque, atualmente, há um
duplo gasto. De fato, o art. 32 da Lei nº 9.659, de 3 de junho de 1998, prevê a
cobrança do ressarcimento ao SUS, que nada mais é do que cobrar das
operadoras de planos privados de assistência à saúde todos os valores gastos
com procedimentos realizados em pacientes beneficiários de plano privado de
assistência à saúde.
Atualmente, tais valores correspondem, segundo dados da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cerca de um bilhão de
reais. No entanto, a máquina pública não dispõe do contingente de pessoas
necessário, nem do aparato tecnológico que consiga tornar efetiva tal
cobrança.
Assim, a presente emenda visa reduzir gastos, tanto na realização
do procedimento, como na efetivação da cobrança, pois cria uma obrigação de
comunicação às operadoras de planos de saúde, por parte dos hospitais
públicos, de forma que essas empresas possam relocar seus pacientes desses
hospitais para outros privados.
Caso a operadora seja notificada do agendamento ou da
realização de algum tipo de procedimento em seu beneficiário, poderá entrar
em contato com ele, buscando oferecer-lhe uma opção dentro da rede
contratada ou conveniada, evitando tanto a realização do procedimento na
rede pública, como o gasto que haveria para a efetivação da cobrança de tais
valores.
De fato, cerca de 60% dos atendimentos realizados em
beneficiários de planos de saúde, na rede pública, são eletivos. Assim, com a
aprovação da medida que esta emenda institui, haveria uma grande redução de
custos para a saúde pública e, consequentemente, a abertura de vagas para o
atendimento daqueles que não possuem planos privados de saúde.
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Assim, a presente emenda é de suma importância para o Brasil,
pois visa reduzir gastos e, ao mesmo tempo, melhorar o acesso da população a
um dos serviços mais essenciais e precários que temos no Brasil: a saúde.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art.___. Fica autorizada a concessão de subvenção com a
finalidade de promover a equalização de juros para as empresas
industriais exportadores, visando a manter a competitividade da
indústria de exportação brasileira de produtos manufaturados, que
necessitam de capital intensivo.
§ 1º Somente poderão se habilitar à subvenção as empresas
industriais, predominantemente exportadoras, com, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) de exportação da sua produção total e cujo
faturamento anual seja de, no máximo, 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente.
§ 2º A referida subvenção limitar-se-á à diferença convertida em
reais entre os juros pagos e a taxa LIBOR interbancária, quando
financiamento em moeda estrangeira, ou a diferença entre os juros
pagos e a taxa TJLP, quando o financiamento for em moeda nacional.
§ 3º Eventuais receitas financeiras, obtidas com aplicação de
sobras de caixa, serão deduzidas da subvenção na mesma razão do
disposto no § 2º.
§ 4º Os custos incorridos com hedge cambial, poderão ser
computados na referida subvenção, limitados ao fluxo de pagamento
de juros e amortizações do exercício corrente.
§ 5º A referida subvenção não será computada na base de
cálculo da apuração do lucro real e nem base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, constituindo-se uma
receita não tributável.
§ 6º O limite anual de dispêndio do Tesouro Nacional, para o
cumprimento do disposto neste artigo, será estabelecido pela Lei
Orçamentária, sendo que no exercício de 2015 será limitado a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões) de reais.
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§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento
definindo os parâmetros e limites da respectiva subvenção, dentro dos
parâmetros deste artigo.”

Justificativa
A alteração proposta na presente Medida Provisória tem como objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil. Visa conceder incentivo, na forma de subvenção
econômica, para as empresas industriais exportadoras brasileiras, promovendo a
equalização de juros com o fim de garantir a competitividade.
A modificação proposta é fundamental no presente momento, uma vez que
indústria apresenta quadro negativo. Os indicadores mostram uma estagnação do setor
industrial brasileiro, que vem apresentando taxas de crescimento modestas e até negativas.
Contribuem para isso os elevados custos dos insumos, como energia elétrica e mão de
obra, e a infraestrutura sabidamente deficiente no Brasil. Reverter o quadro é urgente para
arrecadação de impostos, manutenção de empregos e desenvolvimento do país.
A proposta também é relevante se consideramos os problemas do setor externo
brasileiro. O balanço de pagamentos do país tem se deteriorado de forma preocupante, com
o aumento do déficit em transações correntes, especialmente se tomado como proporção do
PIB. Para isso, tem contribuído a redução do saldo da balança comercial, com a expansão
das importações sem o correspondente incremento das exportações.
O benefício será concedido às empresas industriais, preponderantemente
exportadoras, que tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de exportação da sua
produção total, e cujo faturamento anual seja de no máximo 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente. Garante-se, com isso, que o benefício seja direcionado efetivamente a
indústrias exportadoras, permitindo-lhes financiar-se a um custo menor, mais próximo
daqueles suportados por seus concorrentes estrangeiros. A emenda traz outras salvaguardas
para que o referido objetivo seja alcançado com o menor custo possível. Em primeiro
lugar, limita-se o montante da subvenção: quando se tratar de empréstimo internacional, o
limite será a diferença entre os juros pagos e a taxa LIBOR; quando nacional, a diferença
entre a taxa de juros e a TJLP. Além disso, eventuais receitas financeiras obtidas com
aplicação de sobras de caixa serão deduzidas da subvenção.
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Por outro lado, a subvenção não será considerada rendimento tributável para fins de
imposto de renda, nem integrará a base de cálculo da CSLL. Se não fosse assim, o
benefício terminaria por ser devolvido em parte para a própria Tesouro Nacional,
responsável pelo benefício, reduzindo-se seu alcance.
Por fim, há um limite global para o benefício de R$ 400.000.000,00 para 2015,
suficiente para alcançar os resultados esperados, mas que não coloca em risco a
responsabilidade fiscal. Inclusive, sempre atento a seguir as normas legais, ressalto que o
recurso orçamentário para a presente medida se encontra no Orçamento da União, na
funcional

28.846.0909.00OB.0001,

ação

AUXÍLIO

À

CONTA

DE

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (LEIS NºS 10.438, DE 26/04/2002, E 12.783, DE
11/01/2013) – NACIONAL.
Assim, a modificação proposta é relevante e oportuna tanto por dinamizar a
combalida indústria brasileira, quanto por promover uma melhoria das contas externas do
país.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
Art. XX. Para efeito de interpretação do disposto no art. 3º da Lei
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no art. 23, caput e § 1º, da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a incorporação de ações
ou quotas nas operações de substituição de ações mediante
integralização de capital, considerando sua natureza de permuta,
somente se sujeita à apuração do ganho de capital, nas hipóteses de
a pessoa física subscritora:
I – optar por lançar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas
recebidas por valor superior ao das ações ou quotas transferidas a
título de integralização; ou
II – receber torna, assim entendida como a percepção adicional de
qualquer valor, em espécie, bens ou direitos distintos das ações ou
quotas representativas do capital da pessoa jurídica objeto da
integralização.
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, o ganho de capital será
apurado apenas em relação à torna.
§ 2º A condição de permuta não se altera ainda que o valor pelo
qual as ações ou quotas entregues pela pessoa física tenham
ingressado no patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência da
avaliação estabelecida pela legislação societária, por valor superior
ao constante da declaração de bens da pessoa física.
§ 3º Relativamente às operações de que trata este artigo, realizadas
até 31 de dezembro de 2015, inclusive em relação ao ágio
constituído sob a égide do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, a dedutibilidade do ágio observará, tãosomente, as normas estabelecidas na legislação aplicável à pessoa
jurídica, ainda que a pessoa física subscritora haja adotado o
tratamento de permuta previsto no § 1º do art. 23 da Lei nº 9.249,
de 1995.
Art. YY. Para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica, a
partir de 1º de janeiro de 2016, do ágio por rentabilidade futura
(goodwill), que tiver sido apurado em operações de substituição de
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ações ou quotas de participação societária de que trata o art. XX,
somente poderá ser excluído na forma de que trata o art. 22 da Lei
nº 12.973, de 13 de maio de 2014, na hipótese de a pessoa física
subscritora não optar por lançar, em sua declaração de bens, as
ações ou quotas recebidas pelo mesmo valor das ações ou quotas
dadas em substituição.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, a pessoa física subscritora
deverá comunicar sua opção à pessoa jurídica objeto da
integralização no momento da incorporação de suas ações ou
quotas.
§ 2º A comunicação de que trata o § 1º será também efetuada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, na forma e prazo
por ela estabelecidos.
§ 3º A comunicação efetuada nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo
será irretratável e implica, para a pessoa física subscritora, opção
tácita pelo tratamento de apuração de ganho de capital previsto no
§ 2º do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, independentemente da
natureza de permuta das operações de que trata o art. XX.

Justificação
Nas últimas duas décadas, graças, principalmente, à estabilidade econômica
alcançada pelo Brasil e à consequente melhoria do ambiente de negócios para as empresas
nacionais, diversas operações de reorganização societária resultaram na formação de
conglomerados empresariais fortalecidos e eficientes, gerando, inclusive, maior
contribuição aos cofres públicos.
Tal evolução implicou profunda revisão no modelo de gestão empresarial no
País, impondo o profissionalismo e a concentração decisória, mas descentralizando e
especializando as atividades fins, mediante, principalmente, a instituição de holdings,
fazendo de nossas empresas organismos mais consistentes para o enfrentamento da forte
concorrência de uma economia globalizada e competitiva.
Em muitos casos, para a efetivação das reorganizações societárias,
especialmente nas incorporações de empresas, fez-se necessário que pessoas físicas, na
maioria das vezes de famílias de empreendedores históricos do Brasil, detentoras de
significativas participações societárias nas empresas envolvidas no processo, se vissem na
contingência de, até para salvaguardar seu patrimônio, integralizar o capital de outras
empresas, mediante o aporte de suas participações. O art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995,
guarda perfeita consonância com uma correta política de estímulo à capitalização das
empresas nacionais, dando-lhe o correto tratamento de permuta.
Porém, diante da intensidade das operações, do elevado porte das empresas e
das grandes quantias envolvidas acabaram por despertar a atenção da RFB, que
desencadeou diversas ações de fiscalização, das quais resultaram autuações que envolvem
valores simplesmente impagáveis sob o argumento de um pretenso ganho de capital.
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Assim, para preservar os legítimos interesses da Administração Tributária
Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes, a presente
proposta elucida as situações pelas quais se faz a adequada apuração do ganho de capital
de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que
dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
A suposta legitimidade para tributar pessoas físicas em operações de
incorporação de ações ignora a legislação vigente, considerando como renda fatos em que
inexiste qualquer acréscimo patrimonial. De acordo com a lei tributária brasileira, a pessoa
física deve observar o regime de caixa, tributando-a à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos. Assim, somente no momento da efetiva alienação das ações é
que deve ocorrer a apuração e, se for o caso, a tributação dos possíveis ganhos de capital
da pessoa física.
Neste sentido, processos de reorganização empresarial que não produzam
qualquer ganho ou variação patrimonial para os titulares (pessoas físicas) das ações,
capitalizam o investidor, elevam a competitividade de nossa economia, induzem o
investimento produtivo e, principalmente, promovem o crescimento e a modernização das
estruturas empresariais.
Desta forma, para preservar os legítimos interesses da Administração
Tributária Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes,
sobretudo no mercado de capitais, a presente proposta elucida as situações pelas quais se
faz a adequada apuração do ganho de capital de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da
Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
Destaque-se que o dispositivo interpretativo ora proposto não gera qualquer
renúncia de receita e tampouco perda de arrecadação, pois tem como intuito deixar claro
aquilo que já previsto em lei há mais de 20 anos, buscando a adequada interpretação do
texto legal.
Por fim, e de forma a harmonizar o tratamento conferido às pessoas físicas àquele
dispensado às pessoas jurídicas, a emenda introduz artigo prevendo que a exclusão do
ágio na apuração do lucro real das pessoas jurídicas em virtude de operações de
incorporação, fusão ou cisão somente poderá ser realizado, nas hipóteses em que
houver incorporação de ações das pessoas físicas envolvidas, quando esta optar por
não constar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas recebidas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

O caput do art. 9º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do
Brasil não reconhecer, para fins tributários, as operações
declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será
intimado a recolher ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os
tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora, sob pena
de se proceder a lançamento de ofício dos valores não
recolhidos.

JUSTIFICATIVA
Trata-se de proposta de alteração do art. 9º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015, para que reste consignado, em sua redação, que os valores não recolhidos pelos
contribuintes, dentro do prazo de 30 dias da data da intimação, serão objeto de lançamento
de ofício.
Isso porque o texto atual do art. 9º não deixa claro se esses valores não recolhidos serão
lançados pela autoridade competente, através de auto de infração, ou se serão
automaticamente inscritos em dívida ativa da União, considerando-se constituído
definitivamente o crédito tributário.
A ausência de lançamento de ofício vai de encontro ao disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional, eis que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional da autoridade administrativa.
Além disso, e ainda mais importante, é que, ante a ausência de lançamento tributário, não é
oportunizado ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrado no art.
5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual preconiza como direito fundamental que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

659

660 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ
Por todo o exposto, forçosa a alteração do art. 9º da Medida Provisória nº 685, de 21 de
julho de 2015, como proposto nesta sugestão de emenda.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 685, de 22 de julho de 2015:
Art.____O Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa
a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º:
“Art. 17. ...............................................................................................
..............................................................................................................
§ 4º Os lucros obtidos por instituição financeira serão oferecidos à
tributação, quando se tratar de instituição controlada por holding
financeira de propósito específico, deduzidos os juros e outros
encargos associados ao empréstimo contraído pelo controlador com
destinação específica de aumento de capital para saneamento de
passivos e viabilização de planos de negócios desenvolvidos pela
instituição financeira adquirida, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido de
que trata a Lei nº 7.989, de 15 de dezembro de 1988, mediante ajuste
na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, os juros e outros encargos
associados ao empréstimo deverão ser contabilizados pela holding
financeira de propósito especifico como custo de aquisição da
instituição financeira receptora dos recursos captados mediante o
empréstimo. ” (NR).

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de emenda com objetivo permitir uma adequação contábil
incentivadora de operações societárias entre entidades financeiras. Pretende-se
possibilitar a exclusão do lucro líquido de instituição financeira receptora dos
juros e encargos associados ao empréstimo contraído por holding financeira, com
o propósito específico de aumentar o capital para sanear passivo e viabilizar plano
de negócios para instituição financeira adquirida. No mesmo sentido, sugere-se a
previsão de contabilização dos referidos encargos do empréstimo como custo de
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aquisição, pela holding financeira, da instituição financeira receptora dos recursos
obtidos.
Cumpre esclarecer que a proposição não causa prejuízo algum ao erário
público ou não se tratar de renúncia fiscal, mas sim de equilíbrio entre receitas e
as despesas necessárias a sua produção.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Suprima-se os artigos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da Medida
Provisória (MPV) nº 685, de 22 de julho de 2015.
JUSTIFICAÇÃO
Os dispositivos a serem suprimidos violam princípios basilares de nosso
ordenamento jurídico como a legalidade, a capacidade contributiva e a livre iniciativa,
prevendo uma autorização legal em branco para que o fisco casuisticamente determine, em
caso de atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo, o que sejam razões extra tributárias relevantes, formas não usuais de negócios do
contribuinte, além de permitir que a Fazenda Pública inclua discricionariamente casos em
que a exigência será efetivada. Além do mais, a ocorrência de qualquer dos pressupostos
estabelecidos pelo artigo 7º, isoladamente considerados, é insuficiente para a
caracterização de abuso de direito e desconsideração dos atos ou negócios praticados pelo
contribuinte, como quer o legislador.
Ao invés de regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do CTN,
determinando procedimentos em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa em
casos de indícios de abuso de direito, esses dispositivos buscaram unicamente a
simplificação administrativa, em detrimento de princípios constitucionais

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 685, de 2015)

2015.

Exclua-se o § 5º do art. 1º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através do
seu artigo 1º, a quitação de débitos em contencioso administrativo ou judicial, vencidos até
30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL próprios ou de pessoas jurídicas controladoras e controladas, direta e
indiretamente, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015,
desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 43% do valor consolidado
dos débitos indicados para quitação.
Para aproveitamento dos créditos de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL de empresas controladoras ou controladas, direta ou indiretamente, o § 5º , do
artigo 1º da referida Medida Provisória nº 685/2015 exige que o contribuinte,
primeiramente, utilize integralmente os próprios créditos.
A emenda ora proposta busca permitir que o contribuinte utilize os
créditos autorizados por lei na ordem que lhe for mais conveniente, na medida em que,
uma vez autorizada pela norma a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
de pessoas jurídicas controladoras ou controladas, direta ou indiretamente, os saldos de
créditos passam a ser tratados de forma consolidada e não mais de forma individual.
Tal permissão se justifica pelo fato de que não há sentido econômico ou
jurídico estabelecer ordem de compensação dos créditos, pois não há mais como tratar de
forma individualizada a utilização dos créditos.
Diante do exposto, com o intuito de incentivar a quitação dos débitos
pelos contribuintes, propomos a exclusão § 5º do art. 1º da Medida Provisória nº 685/2015
para permitir a utilização dos créditos próprios e de pessoas jurídicas controladoras e
controladas em qualquer ordem.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou 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 09 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 120 (cento
e vinte) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e
cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal e
honorários advocatícios, observados os termos dispostos neste artigo.
...............................................................................
§ 1º-A A adesão ao parcelamento descrito no caput ocorrerá
mediante a antecipação de até 20% (vinte por cento) do montante da
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções previstas
no caput, conforme plano de recuperação aprovado pelo juiz
responsável pela recuperação judicial.
§ 1º-B Para os fins do disposto no § 1º-A, o juiz deverá
considerar o montante da dívida a ser parcelada nos termos deste
artigo, a capacidade econômica do contribuinte e a repercussão do
valor da antecipação na viabilidade do plano de recuperação judicial.
§ 1º-C A antecipação a que se refere o § 1º-A deverá ser paga
em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho do juiz que definir
seu valor, nos termos do § 1º-B.
§ 1º-D O valor de cada parcela será calculado observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada, descontadas as reduções previstas no caput e a
antecipação a que se refere o § 1º-A:
I – da 1ª à 24ª prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
II – da 25ª à 48ª prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
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III – da 49ª à 119ª prestação: 1,0% (um por cento); e
IV – 120ª prestação: saldo devedor remanescente.
§ 1º-E O vencimento da primeira parcela dar-se-á após 12 (doze)
meses contados da data de vencimento do pagamento da antecipação a
que se refere o § 1º-A.
...............................................................................
§ 8º O empresário ou a sociedade empresária de que trata o
caput poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até
31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados de que trata este artigo.
§ 9º As sociedades empresárias referidas no caput que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício
previsto no artigo 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que
tenham sido excluídas do referido programa pelo inadimplemento das
antecipações exigidas pelo § 2º do artigo 2º da mesma lei poderão
utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para
pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada, nos termos do § 8º deste artigo.
§ 10. O pagamento das antecipações previstas no § 2º do art. 2º
da Lei nº 12.996, de 2014, nos termos do § 9º, restabelece a adesão ao
parcelamento respectivo.
§ 11. A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL para pagar débitos parcelados nos termos deste
artigo não possui efeitos fiscais para fins de determinação da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.’ (NR)”

JUSTIFICATIVA
Propomos emenda para alongar os prazos do refinanciamento de
débitos tributários, previsto na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, das
empresas em recuperação judicial, bem como permitir a utilização de créditos
próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
Muito embora a reabertura dos programas de parcelamento de
débitos federais previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (“REFIS
da Crise”), e nº 12.249, de 11 de junho de 2010 (“REFIS-Autarquias”), tenha
representado importante medida para auxiliar a recuperação de empresas em
estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfeiçoamento desses programas,
com o alongamento dos prazos de refinanciamento para as empresas em
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recuperação judicial, de forma a manter as empresas em operação e preservar
a geração de empregos.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Incluam-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão (PLV)
da Medida Provisória (MPV) nº 685, de 22 de julho de 2015, os seguintes
artigos, renumerando-se os demais:
“Art.___ O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou 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 União, inclusive os constituídos
posteriormente ao processamento da recuperação judicial, em cento e
vinte parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,5%
(cinco décimos por cento);
II - da 25ª (vigésima quinta) à 48ª (quadragésima oitava)
prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
III - da 49ª (quadragésima nona) à 119ª (centésima décima nona)
prestação: 1% (um por cento); e
IV - 120ª (centésima vigésima) prestação: saldo devedor
remanescente.
.......................................................................................’(NR)”

“Art.___ O empresário ou 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, que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício previsto
no art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que tenham sido
excluídos do referido programa pelo inadimplemento das antecipações
exigidas no § 2º do art. 2º da mesma Lei, poderão utilizar-se dos prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa para pagamento destes valores, sem prejuízo
da sua utilização para quitação antecipada.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no §
2º do art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, nos termos do caput,
restabelece a adesão ao parcelamento respectivo.”
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JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda resgata texto já aprovado pelo Congresso Nacional,
mas que restou vetado pela Presidência da República. Trata-se de emenda que
favorece o parcelamento de dívidas com a Fazenda Nacional por empresário
ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da
recuperação judicial.
As condições que apresentamos são mais propícias à recuperação
das empresas do que as atualmente em vigor, de sorte a permitir que se
reestruturem e mantenham sua atividade produtiva. Com isso, entendemos
que os beneficiários dessa proposta extrapolam a pessoa do empresário ou da
sociedade empresária que venha a aderir ao parcelamento, pois a medida
beneficia também os trabalhadores, que verão seus empregos mantidos, e a
própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação, uma vez que
haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e contribuinte.
Propomos, ainda, a previsão de que o empresário ou a sociedade
empresária que tiver pleiteado ou deferido o processamento da recuperação
judicial e que tenha efetuado pedido de parcelamento, tempestivamente, no
âmbito do Refis, possa, caso tenha sido excluído por falta de pagamento das
antecipações exigidas pela lei, utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa para pagamento das referidas antecipações. Esse pagamento
restabeleceria a adesão ao parcelamento, medida que beneficiaria as empresas
e o Fisco, que receberia os recursos no âmbito do referido programa de
parcelamento.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ___ O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei
será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que
ela for promovida de ofício ou for
apresentada a declaração de que trata o § 1º do art. 74 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.’ (NR)”

Justificativa
Trata-se de emenda para alterar a Lei nº 11.457, de 2007, objetivando
autorizar a compensação dos débitos relativos a contribuições previdenciárias com créditos
de outros tributos federais.
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na nova Secretaria
da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas entre a Secretaria da Receita
Federal e o INSS. Por opção do legislador, a Lei nº 11.457/07 expressamente afastou a
aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previdenciárias, sendo, por isso,
impossível a compensação de outros tributos com as contribuições previdenciárias
vincendas.
Considerando a conjuntura em que se encontra atualmente a economia
brasileira, necessitando urgente de medidas que a impulsionem, proponho a revisão do
tema da compensação tributária de créditos previdenciários com débitos tributários, de
forma que os créditos tributários acumulados pelos exportadores possam ser regularmente
utilizados para liquidação dos débitos previdenciários a cargo da indústria. Essa medida,
não incorre em qualquer renuncia fiscal que venha a afetar a meta de superávit primário
prevista pelo Ministério da Fazenda para o corrente exercício.
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Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente iniciativa,
uma vez que de grande significado para industria brasileira.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art. ___ O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal, dos Municípios e em cargo de direção de Serviço
Social Autônomo, nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou
entidades dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou para
Serviço Social Autônomo, o ônus da remuneração será do órgão ou
entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais
casos.
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública,
sociedade de economia mista ou serviço social autônomo, nos
termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo
efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de
percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade
cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão
ou entidade de origem.
...................................................................... ' (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta trata da alteração, na Lei nº 8.112, 11 de dezembro
de 1990, para incluir entidades do Serviço Social Autônomo como entes passíveis de
receber a cessão de servidores públicos regidos pelo diploma legal.
Os Serviços Sociais Autônomos são aqueles instituídos por lei com
personalidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, porém de cooperação com o
Poder Público para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos
profissionais, e, ainda que não sejam consideradas integrantes da Administração
Indireta, administram verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozam de uma
série de privilégios próprios dos entes públicos, assim, estão sujeitas a normas
semelhantes às da Administração Pública sob vários aspectos.
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A definição, os princípios e o escopo dos Serviços Sociais Autônomos,
portanto, permitem sua inclusão como entes receptores de funcionários públicos
federais, e, a presente alteração dá a mesma segurança jurídica a esses funcionários
cedidos aos Serviços Sociais às demais cessões aos órgãos ou entidades dos Poderes da
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios.
Para evitar qualquer distorção, propomos limitar essa cessão para cargos
de direção dessas entidades e prever que o procedimento será sempre feito sem ônus
para a União.
Assim, cumpre registrar que a medida proposta não acarretará aumento
de despesas, e apenas possibilitará que funcionários públicos federais possam
contribuir, ainda mais, com os trabalhos realizados por esses serviços de cooperação
com o Poder Público, todavia, sem perderem seus direitos adquiridos advindos da
contratação por concurso público.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015
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(à MPV nº 685, de 2015)

Suprimam-se os arts. 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015 e, ainda, inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, a seguinte redação:
Art.___ A declaração do sujeito passivo de que trata o art. 7º
da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015,
eventualmente apresentada até 30 de setembro de 2015, não
produzirá quaisquer efeitos, sejam eles tributários ou
extratributários.

JUSTIFICATIVA
Trata-se, inicialmente, de proposta de supressão dos artigos 7º ao art. 12 da Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, os quais pretendem introduzir no ordenamento
jurídico uma nova obrigação acessória, qual seja a Declaração de Planejamento Tributário.
Por conseguinte, em razão da supressão dos referidos artigos e tendo em vista que a
conversão da Medida Provisória em Lei Ordinária se dará em momento posterior à data
limite para a entrega, pelo sujeito passivo da obrigação, da Declaração de Planejamento
Tributário, prevista no art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015, sugere-se a inclusão de
dispositivo legal, no texto do Projeto de Lei de conversão, que torne ineficaz, para
quaisquer fins, eventual Declaração apresentada até 30 de setembro de 2015.
A disposição contida no art. 7º da referida Medida Provisória consiste, então, em nova
obrigação acessória imposta às empresas que, até 30 de setembro de cada ano, ficam
obrigadas a declarar à Receita Federal do Brasil os atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos.
A obrigação de entrega dessa declaração se dá quando o contribuinte, alternativamente, (i)
pratica ato ou negócio que não apresentar uma razão extratributária relevante; ou (ii) a
forma adotada não seja usual; ou, ainda, (iii) o ato ou negócio estiver previamente
contemplado em ato a ser expedido pela Receita Federal do Brasil.
Se o Fisco não reconhecer, para fins tributários, os atos e negócios praticados pela pessoa
jurídica, esta será automaticamente intimada a pagar ou parcelar os tributos que deixaram
de ser recolhidos, acrescidos dos juros de mora. Se, por outro lado, a declaração não for
apresentada ou, ainda, caso seja considerada ineficaz, os tributos serão exigidos acrescidos,
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além dos juros de mora, da multa punitiva agravada de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Ou seja, no caso de mero descumprimento de obrigação acessória, seja pela não entrega da
Declaração de Planejamento Tributário ou por sua entrega em desacordo com as regras
contidas na Medida Provisória, restará caracterizada a omissão dolosa, aplicando-se ao
contribuinte as sanções impostas como se fraude fiscal fosse.
Como se vê, o verdadeiro objetivo dessa norma é evitar os denominados planejamentos
tributários abusivos, por meio dos quais o Fisco reputa inexistente qualquer propósito
negocial na celebração dos atos e negócios jurídicos pelas empresas, quando se tenha por
objetivo apenas a redução de tributos.
Primeiramente, as disposições sobre a Declaração de Planejamento Tributário trazidas no
bojo da Medida Provisória nº 685/2015 ferem de morte o art. 62 da Constituição Federal,
cuja redação é claríssima: MP só se edita em caso de relevância e urgência!
E qual urgência existe em matéria relacionada com a criação de obrigações acessórias destinadas
à prestação de informações tributárias?
Todas as matérias contidas no art. 7º da Medida Provisória já são passíveis de fiscalização pela
Receita Federal do Brasil.

Além disso, a Medida Provisória se valeu de termos genéricos, que não possuem qualquer
definição na atual legislação tributária, como o conceito de “razões extratributárias
relevantes” e o de formas jurídicas “não usuais”, razão pela qual conferem ampla margem
de subjetividade e discricionariedade para as autoridades fazendárias.
Pela abrangência desses conceitos, não há como o contribuinte saber claramente quais
operações e/ou atos ou negócios jurídicos deveriam ou não ser obrigatoriamente
informados ao Fisco, o que aumenta o sentimento de insegurança jurídica e amplia o risco
de autuação fiscal.
Se não fosse o bastante, a despeito da alegada sintonia internacional das medidas
propostas, a consequência estabelecida na MP 685/2015, notadamente no que se refere à
imediata presunção de omissão dolosa do sujeito passivo com o intuito de sonegação ou
fraude tributária, afigura-se exacerbada, fora de parâmetros mínimos de razoabilidade. E
isso porque não se alinham às garantias da não autoincriminação e da presunção de
inocência, previstas no art. 5º, incisos LXIII e LVII, da Constituição Federal.
O direito ao silêncio é uma forma passiva de defesa e se aplica em hipóteses de natureza
penal ou extrapenal, inclusive tributária, ou qualquer outra forma de procedimento que
possa implicar em punição.
O direito a não autoincriminação não atinge apenas o acusado em processo penal. Seu
exercício abarca o sujeito passivo, em relação à apresentação de informações a ele
prejudiciais.
É evidente que o planejamento tributário formulado nos limites estabelecidos pela
legislação em vigor, licitamente, portanto, não pode ser compreendido como um ato
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fraudulento. A fraude não é algo objetivo. Deve ser aferida subjetivamente, com a especial
intenção de apurar eventual intuito fraudulento de uma determinada operação de
planejamento tributário, com o escopo de sonegar tributos.
Por todo o exposto, forçosa a supressão dos arts. 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015 e, ainda, a inclusão, onde couber, no Projeto de
Lei de Conversão da Medida Provisória a redação proposta nesta proposta de emenda.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Dê-se nova redação ao art. 7º e suprima-se o art. 12º Medida Provisória nº 685, de 21 de
julho de 2015:
Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário
anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de tributo poderá ser declarado
pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até
30 de setembro de cada ano, para o fim de assegurar os efeitos
previstos no artigo 9º, quando:
I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões
extratributárias relevantes;
II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que
parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou
III – houver dúvida do contribuinte sobre os efeitos tributários
decorrentes dos atos e negócios jurídicos de que trata o caput.
Justificação
A Constituição Federal assegura aos contribuintes a autonomia privada e a liberdade
negocial, de modo que eles possuem liberdade para organizar seus negócios da forma
como consideraram mais adequada, dentro dos limites fixados pela lei. A imposição aos
contribuintes da obrigação de declarar para a fiscalização suas operações constitui uma
indevida intromissão do Estado nos negócios do contribuinte, um evidente cerceamento de
sua liberdade de auto-organização.
Assim, a declaração das operações realizadas pelo contribuinte para a fiscalização não
deve ser uma obrigação, devendo ser uma faculdade, a ser exercida pelo contribuinte
quando ele tiver dúvidas acerca dos efeitos tributários decorrentes dos atos e negócios
jurídicos que praticar. E o contribuinte que exercitar essa faculdade deve ser beneficiado
com os efeitos previstos no art. 9º, já que haverá levado voluntariamente ao conhecimento
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da fiscalização seu planejamento tributário, de modo que não será necessário à fiscalização
empreender qualquer esforço para tomar conhecimento das operações realizadas pelo
contribuinte (a exemplo do que hoje já ocorre em relação à denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN).
A Constituição Federal consagra também o princípio da legalidade, de modo que só podem
ser submetidas à tributação aquelas operações que a lei determina sejam tributadas, sendo
vedado à fiscalização cobrar tributo em relação àquelas operações não previstas em lei, por
analogia ou por entender que elas representam uma manifestação de capacidade
contributiva. Não se pode, por conseguinte, atribuir à fiscalização o poder de determinar
quais as operações devem ser declaradas e, consequentemente, submetidas a exigências
tributárias.
Além disso, a atribuição à fiscalização do poder para determinar quais as operações devem
ser declaradas, sem que a lei fixe qualquer critério ou limite para orientar a atividade da
fiscalização, colide com a exigência de segurança jurídica que perpassa a Constituição
Federal, já que deixa ao alvedrio da fiscalização a definição das operações que deverão ser
declaradas.
Por fim, a previsão de que a simples circunstância de o contribuinte não declarar as
operações seja caracterizada como “omissão dolosa” “com o intuito de sonegação ou
fraude” colide frontalmente com a presunção de inocência assegurada pela Constituição
Federal. Choca-se, igualmente, com a garantia da não auto-incriminação, consagrado tanto
no art. 5º, LXIII, da CF como no art. 8º, § 2º, g, do Pacto de San José da Costa Rica, que
impede que se imponha ao contribuinte a obrigação de produzir prova contra si mesmo.
Não bastasse isso, diante da absoluta subjetividade dos conceitos utilizados para definir
quando deve ser apresentada a declaração, em relação aos quais é não só possível, mas até
provável, a ocorrência de erro, revela-se claramente demasiada a consequência atribuída
pelo art. 12 da Medida Provisória para os casos em que não há a declaração, com a
caracterização de omissão dolosa com o intuito de sonegação ou fraude, a aplicação de
multa agravada de 150% e a formalização de representação fiscal para fins penais.
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Deve-se ter em conta, ainda, que não se pode converter o descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a declaração acerca das operações realizadas em infração material
qualificada, cometida com o intuito de sonegação ou fraude.
A presente emenda busca, portanto, adequar a redação do art. 7º da Medida Provisória à
Constituição Federal, tornando facultativa a declaração das operações realizadas pelos
contribuintes e eliminando a possibilidade de a fiscalização criar hipóteses além daquelas
previstas em lei, assim como suprimir o art. 12 da Medida Provisória, diante de sua
insuperável inconstitucionalidade.
Por tais motivos, contamos com o apoio de nossos pares a fim de aprovar-se a presente
emenda, justa e necessária.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 685, de 2015)

Os arts. 7, 9, 10, 11 e 12 da Medida Provisória nº 685, de 2015, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário
anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que tenham sido
considerados como dissimulados, observados os procedimentos
regulatórios estabelecidos em lei ordinária, nos termos do parágrafo
único do artigo 116 do CTN, deverá ser declarado pelo sujeito
passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de
setembro do ano subsequente da divulgação dos atos e negócios
jurídicos definitivamente considerados dissimulados por um Painel
de Análise, completamente independente ao Ministério da Fazenda.
§ 1º - O referido Painel de Análise deverá ter ao menos metade de
seus membros indicados pelos contribuintes, cabendo sempre a um
desses membros o voto de qualidade.
§ 2º - Nenhum ato juridicamente válido poderá ser afastado pelos
Secretaria da Receita Federal até a manifestação definitiva do
Painel de Análise;
§ 3º - O disposto no caput e a constituição do Painel de Análise
ficam suspensos até a plena vigência e regulamentação da lei
ordinária prevista no parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional
Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observados os procedimentos previstos em lei ordinária de que trata
o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional,
não reconhecer, para fins tributários, as operações declaradas nos
termos do art. 7º, deverá encaminhar processo administrativo para o
Painel de Análise previsto no artigo 7º.
§ único - Na hipótese do Painel de Análise confirme a dissimulação
da operação, o sujeito passivo será intimado a recolher ou a
parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos devidos acrescidos
apenas de juros de mora.
Art. 10. A forma, o prazo e as condições de apresentação da
declaração de que trata o art. 7º, inclusive hipóteses de dispensa da
obrigação, serão disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, após a plena vigência e regulamentação da lei ordinária
prevista no parágrafo único do art. 116 do Código Tributário
Nacional.
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Art. 11. A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora
ou a complementar, poderá ser ineficaz, desde que provado dolo,
quando:
I - apresentada por quem não for o sujeito passivo das obrigações
tributárias eventualmente resultantes das operações referentes aos
atos ou negócios jurídicos declarados;
II - omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do
ato ou negócio jurídico;
III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica;
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas.
Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência
de alguma das situações previstas no art. 11 sujeitará o contribuinte
a pena por descumprimento de obrigação acessória correspondente
a 2% do tributo não pago.

Justificativa
A exposição de motivos apresentadas pelo senhor Ministro da Fazenda,
em seu item 5, menciona especificamente que “, o Plano de Ação sobre Erosão da Base
Tributária e Transferência de Lucros (Plano de Ação BEPS, OCDE, 2013), projeto
desenvolvido no âmbito da OCDE/G20 e que conta com a participação do Brasil,
reconheceu, com base na experiência de diversos países (EUA, Reino Unido, Portugal,
África do Sul, Canadá e Irlanda), os benefícios das regras de revelação obrigatória a
administrações tributárias. Assim, no âmbito do BEPS, há recomendações relacionadas
com a elaboração de tais regras quanto a operações, arranjos ou estruturas agressivos ou
abusivos.”
Com base nesta argumentação, busca através de meio incabível, sem
qualquer discussão previa com a sociedade, impor nos artigos 7º a 12 uma série de
obrigações e penalidades ao contribuinte que se mostram na forma apresentada, de pronto,
em desarmonia com os princípios constitucionais de limitação ao poder de tributar e
quanto à vedação à obrigação de auto-incriminação, ambos cláusula pétrea.
De fato, a redação do artigo 9º da Medida Provisória atribui à Receita
Federal um poder absoluto de não reconhecer, para fins tributários, atos válidos, sendo que
a legislação vigente não dá suporte a tal poder. Nesse sentido, cabe ressaltar que a Lei
Complementar 104/2001 iniciou o processo de regulamentação de normas anti-abusivas ao
incluir no artigo 116 do CTN o parágrafo único, que permite à autoridade administrativa
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo desde que observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
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A presente Medida Provisória não pode ser considerada como a
regulamentação de procedimentos aludida no parágrafo único do artigo 116 do CTN, pois
de fato apenas cria uma obrigação acessória de declaração, como bem definido em seu
artigo 7º, sem qualquer tipo de balizamento para a atuação do fisco, apenas atribuindo, à
arrepio da Constituição Federal, o direito do fiscal de desconsiderar à sua conveniência,
fatos jurídicos plenamente válidos, criando tributação por similaridade e presunção, fatos
vetados pelo CTN. . Em nada se trata em que situação e através de quais procedimentos um
ato poderia ser desconsiderado, nem como se instauraria o necessário processo de
contraditório.
Oportunamente frisamos que todos os países mencionados na Exposição
de Motivos, muito antes de instituir a declaração obrigatória de alguns operações, todas
muito bem caracterizadas, regulamentaram as normas gerais anti abusivas para o direito
tributário. A legislação anti abusiva em todos esses países é densa, longa e complexa,
sendo que tais países dedicaram muito tempo e discussão com a sociedade para a
harmonização dessa regra com os direitos individuais de suas empresas e cidadãos. Muito
embora existam diferenças na forma adotada por cada um desses países em função das
peculiaridades de suas constituições e normas tributárias e civis, todas elas criaram
diversas regras e garantias que visam coibir a utilização indiscriminada dessas normas
pelos entes governamentais, sendo que, em todos os países, podemos encontrar como
ponto comum:
O reconhecimento do direito do contribuinte se organizar da maneira a
minimizar, legalmente, a carga tributária por ele suportada;
Consequentemente, a não aplicação retroativa de penalidades para situações que foram
julgadas abusivas;
A fim de garantir total independência e neutralidade, o julgamento
quanto a abusividade ou não da operação é feita por organismo completamente
desvinculado do Ministério da Fazenda, muitos, como nos Estados Unidos, composto
apenas por membros da sociedade, sem qualquer participação governamental;
A completa harmonização dos princípios e garantias constitucionais e
legais local, o que sempre demandou um longo estudo.
Assim, se torna claro que a obrigação pretendida se mostra
completamente desajustada aos preceitos constitucionais e legais vigentes, sendo maculada
por diversas inconstitucionalidades e ilegalidades, como o princípio da presunção de
inocência, o princípio da estrita legalidade na incidência tributária, extremamente
necessária para evitar abusos da Receita Federal e o princípio do devido processo legal,
apenas para citar os mais evidentes.
A mesma só poderá se adequar a legislação vigente após a correta e total
implementação das normas i Anti-Abusiva, momento no qual se definirá de maneira segura
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os procedimentos mandatórios que o Fisco deverá observar para não reconhecer uma
operação legalmente praticada pelo contribuinte, bem como os devido processo legal para
que o contribuinte possa defender seu ponto de vista. Até esse momento, qualquer
declaração obrigatória, com implicações penais decorrentes caracterização de omissão
dolosa com o intuito de sonegação, como previsto no artigo 12 da Medida Provisória,
apenas servirá para aumentar a litigância judicial e a sensação de completa insegurança
jurídica.
Oportunamente cabe lembrar que o governo federal tentou introduzir a
necessária delimitação de procedimentos previsto no parágrafo único do artigo 116 através
dos artigos 13 a 19 da Medida Provisória nº 66/2002. Contudo, já nessa época, a Congresso
Nacional, através da comissão mista responsável pela apreciação de tal Medida Provisória,
considerou que o assunto demanda tempo de análise, sendo completamente injustificável a
implementação através de Medida Provisória. Nesse sentido, destacamos trecho do voto do
relator, Deputado Benito Gama, que foi acompanhado por todos os membros da comissão:
“Mas não tem nenhum urgência, e pouca relevância, despejar ensaios
precipitados e imaturos, eivados de marcas autocráticas e de visíveis injuridicidades, a
respeito de critérios e mecanismos antielisivos nitidamente afrontosos à consciência
jurídica dominante, de que tratam os artigos 13 a 19. Estamos saneando esta
inadmissibilidade mediante a supressão desses dispositivos.”
Ora, já a medida provisória era instrumento inadequado para a
regulamentação do artigo 116, § único, quem dirá para a instauração de obrigação
acessória que nitidamente depende da regulamentação das normas antiabusivas a fim de
atribuir a mínima segurança jurídica! Ainda mais correndo o risco que a Receita Federal
tente entender tal dispositivo como a regulamentação supramencionada, instaurando-se, a
partir desse momento, a total insegurança jurídica.
Assim, visando sanar as ilegalidades e inconstitucionalidades existentes
na presente Medida Provisória, se faz necessário vincular a vigência de tal obrigação
acessória à vigência de lei ordinária que estabeleça os procedimentos exigidos pelo
parágrafo único do artigo 116 do CTN, medida essa inexistente.
Contudo, desde já é recomendável garantir aos contribuintes que o
julgamento dos eventos que são dissimulados sejam efetuados por órgão completamente
independente ao Ministério da Fazenda. A ausência de agentes do Ministério da Fazenda
garantirá que as decisões não serão contaminadas com o intuito arrecadatório, mas sim
visaram o equilíbrio concorrencial. É certo que o governo federal poderá propor ajustes da
legislação tributária para eliminar possíveis elisões fiscais, mas sempre deverá se restringir
ao princípio da estrita legalidade, não podendo faze-lo através do abuso nas aplicações de
normas anti-elisivas. Também é certo que esse modelo se alinha às melhores praticas
internacionais, como a verificada no Reino Unido e nos Estados Unidos.
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Da mesma, deve se reforçar a impossibilidade dos agentes fiscais
evocarem o direito de afastar atos jurídicos válidos a fim de obterem arrecadação, como
efetivamente vêm ocorrendo.
Quanto a multa, rescentes decisões do STF vêm considerando
inconstitucionais multas em valores elevados, desproporcionais ao seu poder ofensivo,
considerando as mesmas confiscatórias.
Assim, se adequando a jurisprudência, se faz necessário estipular uma
multa proporcional, mas não confiscatória. Salientamos que 2% é o índice aplicável em
outras faltas semelhantes, como a não entrega da DCTF ou do SPED.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Quarta-feira 12

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Os arts. 7º e 12º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário
anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de tributo poderá ser declarado
pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até
30 de setembro de cada ano, para o fim de assegurar os efeitos
previstos no artigo 9º, quando:
I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões
extratributárias relevantes;
II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que
parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou
III – houver dúvida do contribuinte sobre os efeitos tributários
decorrentes dos atos e negócios jurídicos de que trata o caput.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma declaração
para cada conjunto de operações executadas de forma interligada,
nos termos da regulamentação.
Art. 12. A ocorrência de alguma das situações previstas no art. 11
caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de
sonegação ou fraude e os tributos devidos serão cobrados
acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º do art. 44
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Justificação
A Constituição Federal assegura aos contribuintes a autonomia privada e a liberdade
negocial, de modo que eles possuem liberdade para organizar seus negócios da forma
como consideraram mais adequada, dentro dos limites fixados pela lei. A imposição aos
contribuintes da obrigação de declarar para a fiscalização suas operações constitui uma
indevida intromissão do Estado nos negócios do contribuinte, um evidente cerceamento de
sua liberdade de auto-organização.
Assim, a declaração das operações realizadas pelo contribuinte para a fiscalização não
deve ser uma obrigação, devendo ser uma faculdade, a ser exercida pelo contribuinte
quando ele tiver dúvidas acerca dos efeitos tributários decorrentes dos atos e negócios
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jurídicos que praticar. E o contribuinte que exercitar essa faculdade deve ser beneficiado
com os efeitos previstos no art. 9º, já que haverá levado voluntariamente ao conhecimento
da fiscalização seu planejamento tributário, de modo que não será necessário à fiscalização
empreender qualquer esforço para tomar conhecimento das operações realizadas pelo
contribuinte (a exemplo do que hoje já ocorre em relação à denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN).
Não podendo ser a declaração obrigatória, não pode o contribuinte ser punido por não a
efetuar — e, ainda, mais, com a aplicação de multa de 150% e com a equiparação de sua
conduta a uma “omissão dolosa” “com intuito de sonegação ou fraude”, o que pode
conduzir inclusive à formalização de representação fiscal para fins penais —.
A Constituição Federal consagra também o princípio da legalidade, de modo que só podem
ser submetidas à tributação aquelas operações que a lei determina sejam tributadas, sendo
vedado à fiscalização cobrar tributo em relação àquelas operações não previstas em lei, por
analogia ou por entender que elas representam uma manifestação de capacidade
contributiva. Não se pode, por conseguinte, atribuir à fiscalização o poder de determinar
quais as operações devem ser declaradas e, consequentemente, submetidas a exigências
tributárias.
Além disso, a atribuição à fiscalização do poder para determinar quais as operações devem
ser declaradas, sem que a lei fixe qualquer critério ou limite para orientar a atividade da
fiscalização, colide com a exigência de segurança jurídica que perpassa a Constituição
Federal, já que deixa ao alvedrio da fiscalização a definição das operações que deverão ser
declaradas.
A presente emenda busca, portanto, adequar a redação dos arts. 7º e 12 da Medida
Provisória à Constituição Federal, tornando facultativa a declaração das operações
realizadas pelos contribuintes, eliminando a possibilidade de a fiscalização criar hipóteses
além daquelas previstas em lei e excluindo a hipótese de punição do contribuinte em caso
de não declaração das operações.
Por tais motivos, contamos com o apoio de nossos pares a fim de aprovar-se a presente
emenda, justa e necessária.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 685, de 2015)

Acrescentem-se o parágrafo único ao art. 11 e, onde couberem, os seguintes
artigos na Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho de 2015:
Art. 11...........................................................................................
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, o
contribuinte será intimado para, no prazo de 30 (trinta), dias
suprir a omissão identificada.
Art._____ A qualquer tempo o contribuinte poderá declarar atos
ou negócios jurídicos já ocorridos não previstos no ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de que trata o art. 7º.
Parágrafo único. Aplica-se à declaração de que trata o caput o
disposto no artigo 9º desta Lei, desde que transmitida antes do
início de procedimento de fiscalização,
Art._____ Serão considerados expressamente homologados os
efeitos tributários dos atos ou negócios jurídicos declarados
pelo sujeito passivo nos termos dos artigos 7º e 13 desta Lei,
caso a Secretaria da Receita Federal não se manifeste no
prazo de um ano contado a partir da apresentação da
respectiva declaração.

Justificativa
A referida Medida Provisória estabelece a obrigatoriedade de o contribuinte fazer uma
declaração de praticamente todas as suas operações, atos e negócios jurídicos. Além disso,
delega para a Receita Federal do Brasil a possibilidade de, através de ato a ser publicado,
definir quais atos ou negócios jurídicos que, para o órgão, ensejariam a obrigatoriedade de
serem declarados.
Nesse contexto, a presente emenda visa:
1. Acrescentar o parágrafo único ao art. 11 da Medida Provisória nº 685/15 para
garantir a possibilidade do contribuinte de sanar eventual omissão identificada.
2. Inserir artigo que permita ao contribuinte declarar, a qualquer tempo, atos e
negócios jurídicos já ocorridos, porém, não previstos em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de que trata o art. 7º, garantindo-se, também nessa
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hipótese, seja afastada a aplicação da multa e assegurado o contencioso
administrativo.
3. Inserir artigo que assinale prazo para a Secretaria da Receita Federal do Brasil se
manifestar sobre os atos declarados, sob pena de serem considerados
expressamente homologados. Essa previsão busca dar efetividade e segurança
jurídica à declaração do contribuinte.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 685, de 2015)

Os artigos 7º, 8º, 9º, 11 e 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho de
2015, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário
anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de tributo deverá ser declarado
pelo contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30
de setembro de cada ano, quando tratar de atos ou negócios
jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Parágrafo único. O contribuinte apresentará uma declaração para
cada conjunto de operações executadas de forma interligada, nos
termos da regulamentação.
Art. 8º A qualquer tempo, o contribuinte poderá apresentar
declaração para relatar atos ou negócios jurídicos ainda não
ocorridos, a qual será tratada como consulta à legislação tributária,
nos termos dos art. 46 a art. 58 do Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972.
Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não
reconhecer, para fins tributários, as operações declaradas nos
termos do art. 7º, o crédito tributário será constituído acrescido
apenas de juros de mora e o contribuinte será intimado a, no prazo
de trinta dias, recolher, parcelar ou impugnar a exigência,, nos
termos do art. 14 e seguintes do Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operações
que estejam sob procedimento de fiscalização quando da
apresentação da declaração, salvo na hipótese em que a declaração
tenha sido apresentada no prazo de 90 dias da prática dos atos ou
negócios jurídicos declarados.
Art. 11. A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora
ou a complementar, será ineficaz quando:
I - apresentada por quem não for o contribuinte das obrigações
tributárias eventualmente resultantes das operações referentes aos
atos ou negócios jurídicos declarados;
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II - omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do
ato ou negócio jurídico;
III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; e
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas.
Art. 12. Na hipótese de descumprimento do disposto no art. 7º ou
na ocorrência de alguma das situações previstas no art. 11, os
tributos devidos serão cobrados acrescidos de juros de mora e da
multa de ofício, salvo nos casos de comprovação de dolo e fraude
em que se aplicará a multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Justificativa
A referida Medida Provisória em 6 artigos (art. 7º, art. 8º, art. 9º, art. 11 e art.
12 – genéricos, incompletos e extremamente abrangentes) estabelece a obrigatoriedade de
o contribuinte fazer uma declaração de praticamente todas as suas operações, atos e
negócios jurídicos. Além disso, delega para a Receita Federal do Brasil a possibilidade de,
através de ato a ser publicado, definir quais atos ou negócios jurídicos que, para o órgão,
ensejariam a obrigatoriedade de serem declarados.
Nesse contexto, a presente emenda visa:
1. modificar a redação do artigo 7º da Medida Provisória nº 685/15, pois da simples leitura
do disposto nos incisos I a II do art. 7º, pode-se constatar a amplitude e a subjetividade de
suas determinações, não permitindo aos contribuintes o devido entendimento de
quais operações, atos e negócios jurídicos devam ou não ser incluídas na referida
declaração. Tal fato, além de contrariar frontalmente o princípio da estrita legalidade,
causa insegurança jurídica enorme na medida em que não se tem clara compreensão do que
deve ser reportado nesta declaração, dada a sua obscuridade.
O conteúdo e o alcance do termo “razão extratributária relevante” carrega grande causa (e
sempre tem causado) grande subjetividade, necessitando, portanto, de definição adequada.
Da mesma forma, os termos "forma adotada não for usual" ou "negócio jurídico indireto",
são extremamente complexos e devem ser aprofundados e normatizados.
Tais conceitos dependem de debate mais profundo sobre a construção da definição, do
conteúdo e do alcance dos conceitos e seus efeitos para os contribuintes. Deste modo, em
nome da boa técnica legislativa, sugerimos a presente alteração da redação do art. 7º, com
a supressão dos incisos I e II na Medida Provisória nº 685/15.
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2. alterar a expressão “sujeito passivo” por “contribuinte” contida nos artigos 7º, 8º, 9º, 11
e 12 da Medida Provisória nº 685/15. Isso porque, em que pese o caráter questionável da
regularidade formal e material da presente medida, deve, no mínimo, haver alteração da
expressão “sujeito passivo” por “contribuinte” nos referidos dispositivos, já que a
expressão “sujeito passivo” tem contornos amplos, regra geral, englobando toda e qualquer
pessoa jurídica que tenha algum tipo de vinculação, direta ou indireta, com o fato gerador.
3. alterar a redação do art. 8º da Medida Provisória nº 685/15 para maior segurança do
contribuinte é importante esclarecer que a declaração de que trata o art. 8º poderá ser
apresentada a qualquer tempo.
4. alterar a redação do art. 9º da Medida Provisória nº 685/15 para prever expressamente a
hipótese de contencioso administrativo, já aplicável aos demais casos de questionamento
de operações tributárias por parte da Receita Federal do Brasil. Deve ser corrigida a
ausência de previsão expressa que assegure o contencioso administrativo, omissão
violadora dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos na Constituição
Federal (art. 5º, LV), inclusive na esfera administrativa. Além disso, uma vez declarada a
operação não se justifica a exigência de multa.
5. alterar a redação do parágrafo único do art. 9º para assegurar a possibilidade de
declaração dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da realização da operação, ainda
que o contribuinte esteja sob fiscalização, visto que alguns contribuintes estão
permanentemente sob fiscalização e a manutenção da redação na forma que se apresenta
inviabilizaria o cumprimento da obrigação.
6. alterar a redação do art. 12 da Medida Provisória nº 685/15 para que a multa de 150%
somente possa ser exigida no caso de efetiva comprovação de dolo e fraude. A redação
original trata de matéria criminal (presunção de sonegação) de modo que não pode ser
veiculada por medida provisória.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015
Autor: Poder Executivo

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3____Modificativa

4. . (X) Aditiva

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015:
“Art. As entidades de saúde privadas filantrópicas e as entidades
de saúde sem fins lucrativos poderão parcelar os débitos junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Banco Central do Brasil;
os débitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e às contribuições
instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, nas mesmas condições estabelecidas no parcelamento previsto no
Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro
(PROFUT).
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos tributários ou
não tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta Lei,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que em fase de execução
fiscal ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º Não será exigido valor mínimo para as parcelas.
§ 3º O requerimento de parcelamento deverá ser apresentado até
o último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei.”
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JUSTIFICAÇÃO
As entidades de saúde privadas filantrópicas e as entidades de saúde sem
fins lucrativos, entre elas as Santas Casas de Misericórdia, têm grande relevância no
cenário do sistema de saúde brasileiro. É inegável que atuam de modo a complementar os
serviços de saúde prestados pela rede pública e que são fundamentais às populações mais
carentes. Não é exagero afirmar que a rede de atendimento filantrópico é indispensável
para a sobrevivência do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em função do especial papel que exercem, é importante conferir tratamento
diferenciado às suas dívidas tributárias ou não tributárias.
Nesse sentido, o Congresso Nacional aprovou, recentemente, ótimas
condições para o parcelamento de débito das entidades desportivas profissionais de futebol,
que poderão ser pagos em até duzentas e quarenta parcelas, com redução de 70% das
multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Além disso, a entidade beneficiada
poderá reduzir: (i) em 50%, o valor da 1ª (primeira) a 24ª (vigésima quarta) prestações
mensais; (ii) em 25%, o valor da 25ª (vigésima quinta) a 48ª (quadragésima oitava)
prestações mensais; e (iii) em 10%, o valor da 49ª (quadragésima nona) a 60ª (sexagésima)
prestações mensais.
Acreditamos que a extensão às casas de saúde do parcelamento concedido
às entidades desportivas é medida mais que justa e necessária.
Tendo em vista a importância e as dificuldades financeiras das entidades de
saúde privadas filantrópicas e das entidades de saúde sem fins lucrativos, retiramos a
exigência de valor mínimo para as parcelas a serem pagas.

DEPUTADO JULIO LOPES
PP/RJ
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:

Proposição:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº685 DE 21 DE JULHO DE 2015.

Autor:

Nº do Prontuário

Deputado JERÔNIMO GOERGEN - PP/RS

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se onde couber na Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de
1996.
Art. XX – Os combustíveis e lubrificantes utilizados no abastecimento dos
navios de cabotagem estão isentos da incidência de ICMS, PIS e Cofins.
JUSTIFICAÇÃO
A navegação de cabotagem tem previsão legal no artigo 2º,
IX, da Lei n.º 9.432/1997, sendo considerada “a realizada entre portos ou
pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou está e as vias
navegáveis interiores”.
A cabotagem é o transporte marítimo realizado entre dois
portos da costa de um mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial.
O sistema caótico das rodovias brasileiras, enseja a utilização
de alternativas para o transporte, devido a enorme rede hidrográfica do país,
o transporte de cabotagem apresenta-se como meio viável para o transporte.
O transporte por navios é utilizado na modalidade de granéis
líquidos, granéis sólidos e contêineres.
Sendo um meio de escoamento das cargas de grãos,
evitando o transporte rodoviário, que atualmente encontra-se defasado e
encarece o valor do produto primário brasileiro.
Assim, torna-se essencial alavancar a cabotagem, como
alternativa viável para o transporte brasileiro.
O custo do combustível representa aproximadamente 20% do
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Data:

Proposição:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº685 DE 21 DE JULHO DE 2015.

Autor:

Nº do Prontuário

Deputado JERÔNIMO GOERGEN - PP/RS

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

frete do transporte de cabotagem, equiparando a cabotagem com a
navegação de longo curso e isentando o transporte da incidência ICMS, PIS
e Cofins nos combustíveis tornará o meio mais competitivo, sendo
efetivamente uma alternativa de transporte de cargas.
O abastecimento do navio de combustível a contra-bordo,
configura atividade de apoio portuário (Art. 2º, III, Lei n.º 9.432/97).
O destino do combustível é o navio de cabotagem e não o
porto, portanto deverá ser extensivo a isenção de tributação
Portanto, torna-se necessário a
incentivo ao setor de cabotagem com a isenção
Cofins nos combustíveis e lubrificantes utilizados
utilizados como atividade de apoio portuário
operacionalização da atividade.

Assinatura:

alteração legislativa com
tributária de ICMS, PIS e
na cabotagem, por serem
e aumentando custo da
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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Insira-se o art. na Medida Provisória nº 685, de 21 de julho
de 2015, para dar ao inciso II do art. 4º-A da Lei nº 9.469, de 10 de julho
de 1997, incluído pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, a seguinte
redação:
“Art.
O inciso II do art. 4º-A da Lei nº 9.469, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 4º-A. .............................................................
................................................................................
II - o modo e o prazo para o cumprimento das
obrigações, prazo este que, na ausência de ajustamento
entre as partes, será de 12 (doze) meses, respeitado o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos;
....................................................................’(NR)”

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda pretende incluir, na Medida Provisória em tela,
novo artigo alterando o inciso II do art. 4º-A da Lei nº 9.469, de 1997,
que Regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4º da Lei Complementar
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União
nas causas em que figurarem, como autores ou réus, entes da
administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27
de junho de 1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras
providências.
Seu objetivo é estabelecer, nos moldes do referido art. 4º-A,
que, nos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados pela

Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 56 - CEP 70165-900 – Brasília DF
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Advocacia-Geral da União, com o intuito de prevenir ou terminar litígios,
e nas hipóteses que envolvam interesse público da União, suas
autarquias e fundações, quando o prazo para o cumprimento das
respectivas obrigações não for previamente ajustado entre as partes,
este será de 12 (doze) meses, e de 5 (cinco) anos no que respeita à sua
prescrição.
Tal proposição reveste-se de grande importância, na medida
em que preenche lacuna legislativa da Lei objeto de alteração, que,
atualmente, não prevê prazo padrão para a hipótese de falta de
ajustamento entre as partes, deixando brecha, portanto, para
transtornos administrativos desnecessários à União, pois, sem isso, a
situação pode se estender ad infinitum, sem que a União tenha a
oportunidade de tomar providências ulteriores.
Contando com o bom senso dos nobres Pares, peço-lhes
que aprovem a presente Emenda.

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2015

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO

Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 56 - CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3131
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 21.07.2015
Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários
- PRORELIT, cria a obrigação de informar à
administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução
ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo
federal a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica.

Inclua-se no art. 1º da MP 685, de 21de julho de 2015, o seguinte § 6º:
§ 6º Aplica-se o disposto no caput, no que couber, às pessoas físicas.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda estende às pessoas físicas a possibilidade de utilização de
créditos próprios em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para quitação
débitos de natureza tributária.

Deputado MIRO TEIXEIRA
PROS - RJ
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EMENDA Nº 6

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Altere-se o art. 5º da Medida Provisória n. 685, de 21 de julho de
2015, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 5º Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, no todo ou em
parte, é facultado ao contribuinte a apresentação de
manifestação de inconformidade que observará o rito do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Parágrafo único. O contribuinte será intimado a pagar o saldo
remanescente do parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da
intimação do indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas da CSLL ou da intimação da última
decisão administrativa no processo administrativo fiscal de que
trata o caput.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através
do seu artigo 1º, a quitação de débitos em contencioso administrativo ou judicial,
vencidos até 30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e base negativa da CSLL próprios ou de empresas controladoras e
controladas, diretas ou indiretas, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até
30 de junho de 2015, desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo,
43% do valor consolidado dos débitos indicados para quitação.

O art. 5º da referida Medida Provisória, por sua vez, determinou que,
nos casos de indeferimento dos créditos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, o
contribuinte disporia de 30 dias para efetuar o recolhimento do débito. Em que pese tal
determinação, nada foi disciplinado quanto ao termo inicial para contagem do referido
prazo.

A emenda ora proposta visa disciplinar a matéria no sentido de deixar
claro que, devendo o processo administrativo se pautar nos princípios constitucionais do
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contraditório e da ampla defesa, será facultado ao contribuinte a apresentação de
manifestação de inconformidade contra o despacho que indeferir o crédito, passando,
nesta hipótese, o termo inicial para a contagem do prazo de 30 dias ter início tão
somente após a decisão final proferida em instância administrativa em relação ao
recurso apresentado pelo contribuinte.

Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é
reconhecer expressamente a possibilidade do contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade contra o despacho que indeferiu o crédito, sendo que, nesta hipótese, o
prazo de 30 dias para o recolhimento do débito deve ser contato a partir da data da
decisão final proferida no respectivo processo administrativo.
Sala das Comissões Mistas, em 5 de agosto de 2015.

Deputada TEREZA CRISTINA
PSB/MS
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EMENDA Nº 7

-

(à MPV nº 685, de 2015)

Altere-se o art. 3º da Medida Provisória n. 685, de 21 de julho de
2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem
quitados nos termos desta Medida Provisória serão
automaticamente convertidos em renda da União, até o limite do
pagamento em espécie previsto no inciso I do artigo 2º, sendo a
eventual diferença de saldo revertida em renda para o
contribuinte, aplicando-se a essa diferença restante do débito o
disposto no art. 2º, inciso II.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, facultou, através
do seu artigo 1º, a quitação de débitos em contencioso administrativo ou judicial,
vencidos até 30 de junho de 2015, perante a Receita Federal do Brasil – RFB e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, mediante a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e base negativa da CSLL próprios ou de empresas controladoras e
controladas, diretas ou indiretas, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até
30 de junho de 2015, desde que haja pagamento em espécie equivalente a, no mínimo,
43% do valor consolidado dos débitos indicados para quitação.

Em relação aos depósitos judiciais vinculados aos débitos a serem
quitados, a referida Medida Provisória determinou a respectiva conversão em renda,
aplicando-se a modalidade de pagamento de que trata o art. 2º, I e II, da Medida
Provisória apenas ao montante remanescente da conversão dos valores depositados em
renda da União.

A emenda ora proposta visa autorizar a modalidade especial de
pagamento também para os débitos que possuam depósitos judiciais a eles vinculados.
Tal alteração justifica-se pelo fato de que o intuito da norma é incentivar a desistência
por parte dos contribuintes de recursos apresentados em processos administrativos e
judiciais, visando, assim, reduzir o contencioso administrativo. Nesse contexto, a
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extensão da modalidade de pagamento aos débitos objeto de depósito judicial implicará
maior adesão dos contribuintes ao Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT.

Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é
permitir que os débitos com depósitos judiciais a eles vinculados recebam o mesmo
tratamento de débitos que não possuem essa modalidade de garantia.

Sala das Comissões Mistas, em 5 de agosto de 2015.

Deputada TEREZA CRISTINA
PSB/MS
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015
Autor

Nº do prontuário

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
1.  Supressiva
Página

2.  Substitutiva
Artigo

3.  Modificativa

4.  Aditiva

Parágrafo

5.  Subst. global

Inciso

Alínea

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se nova redação ao inciso I do art. 2º da MP nº 685,de 21 de Julho de 2015
“Art. 2º................................................................................................................
I – pagamento em espécie de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor
consolidado dos débitos indicados para quitação, com redução de 80% (oitenta
por cento) das multas de mora e de ofício e de 100% (cem por cento) dos juros
de mora; e
.............................................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA
A atratividade do Programa de Redução de Litígios Tributários deve ser maior
para atingir seus objetivos. O Programa tem como foco 28 mil contribuintes que
podem se enquadrar no programa, além de possuírem débitos tributários
aproximados de R$860 bilhões. A solução desses litígios trará economia
processual e ajudará bastante o governo federal em atingir o seu resultado
primário.
A emenda proposta ajusta o PRORELIT para que ele, de fato, atinja suas metas.
PARLAMENTAR

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015
Autor

Nº do prontuário

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
1.  Supressiva
Página

2.  Substitutiva
Artigo

3.  Modificativa
Parágrafo

4.  Aditiva

5.  Subst. global

Inciso

Alínea

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte nova redação ao caput do art. 14 da MP nº 685, de 21 de Julho
de 2015.
“Art. 14 Fica o Poder Executivo, nos sessenta dias seguintes ao da vigência desta
lei, autorizado a atualizar cada uma das seguintes taxas pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado entre sua última atualização até
o último mês anterior ao da vigência dessa Lei:
....................................................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA
O texto da Medida Provisória MP 685/2015, em seu art. 14, estabelece que “fica o
Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente, na forma de
regulamento”.
O princípio da legalidade está esculpido na Constituição Federal/88 no art. 150 –
I, o qual estabelece que a instituição ou majoração de tributo deve ser realizado
por meio de lei. Este é um princípio multissecular, com previsão na Carta Magna
inglesa, de 1215, do Rei João Sem Terra. À época o objetivo era limitar o poder
absoluto em invadir o patrimônio particular, via tributação. Só podendo fazê-lo via
consentimento popular.
É sabido que, à luz de decisões judiciais e do §2º do art. 97, do CTN, a simples
atualização monetária do tributo não constitui majoração. Assim, a princípio, o
Poder Executivo pode fazer via legislação infralegal. Contudo, essa atualização
deve ser balizada em critérios legais, para que garanta ao cidadão que não
haverá aumento travestido de atualização monetária.
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Nesse sentido, o parlamento não pode permitir que o Executivo, por qualquer
índice que escolher, e em qualquer periodicidade que desejar, corrija as
respectivas taxas. Se assim fizer, o Congresso Nacional estará abrindo mão de
uma defesa histórica dos parlamentos: a limitação do Executivo em tributar.
A presente emenda atende o Executivo, na medida em que o autoriza a atualizar
valores de taxas, contudo impõe limites, como indicando o índice a ser utilizado: o
IPCA, o mesmo utilizado nas metas de inflação do Brasil.
PARLAMENTAR

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015
Autor

Nº do prontuário

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
1. x Supressiva
Página

2.  Substitutiva
Artigo

3. Modificativa

4.  Aditiva

Parágrafo

5.  Subst. global

Inciso

Alínea

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Excluam-se os artigos 7º, 9º, 10, 11 e 12 da MP nº 685,de 21 de Julho de 2015,

JUSTIFICATIVA
Pelos artigos 7º e os de 9º a 12 da MP 685/2015 traz a obrigatoriedade de os
contribuintes informarem à Receita Federal as operações e atos ou negócios
jurídicos que acarretem supressão, redução ou adiamento no pagamento do
tributo.
Pode acontecer de um contribuinte ser autuado pela Receita por causa de uma
operação de seus negócios, mas que a Receita entenda que não esteja de
acordo com o planejamento tributário informado pela organização. Nesse caso, o
contribuinte deverá recolher os tributos devidos, acrescidos de juros de mora, que
podem chegar a 150% do valor devido.
Isso gerará uma enorme insegurança jurídica, piorando o ambiente de negócios,
que já é bastante criticado em nível internacional.
PARLAMENTAR

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Suprima-se o art. 14 da Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015, renumerando-se os demais.

JUSTIFICAÇÃO
No último artigo antes da cláusula de vigência da
Medida Provisória (MPV) nº 685, de 21 de julho de 2015, o Poder
Executivo inseriu autorização para que, por decreto, possa ser
atualizado monetariamente o valor de diversas taxas federais.
Entendemos absolutamente reprovável o dispositivo em
questão, pois não há espaço para que o cidadão seja, no momento
atual da economia, obrigado a arcar com valores mais elevados
pela utilização de serviços públicos ou pela fiscalização de
determinadas atividades pelo Estado.
A sociedade tem rechaçado a elevação da carga
tributária, especialmente diante de serviços públicos ineficientes e
de descontrole da gestão da economia nacional. Em razão disso,
apresentamos esta emenda para afastar a possibilidade de o Poder
Executivo aumentar o valor cobrado pelas taxas federais descritas
na MPV nº 685, de 2015.
Sala da Comissão,

de agosto de 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO

Ala Senador Alexandre Costa – Gabinete 21 – Anexo - Bloco A – Senado Federal – Brasília/DF
CEP 70165-900 - Telefone:(61) 3303-6439 e 6440 – Fax: (61) 3303-6445
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Confiram-se ao § 1º do art. 1º e ao inciso II do art. 2º da
Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, as seguintes
redações:
“Art. 1º .............................
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária,
vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou
judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento,
desistir do respectivo contencioso e utilizar, para quitação dos débitos em
contencioso administrativo ou judicial:
I – créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados
até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015; ou
II – Títulos da Dívida Agrária (TDA) escriturais, vedado o seu
fracionamento.
……………………........……
Art. 2º ................................
............................................
II – quitação do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL ou de
Títulos da Dívida Agrária.
.............................................”

JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos a presente emenda para inserir no
Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT) a
possibilidade de os contribuintes utilizarem Títulos da Dívida Agrária
para quitação do saldo remanescente dos débitos tributários objeto
de extinção em decorrência da adesão ao referido programa.

Ala Senador Alexandre Costa – Gabinete 21 – Anexo - Bloco A – Senado Federal – Brasília/DF
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A legislação em vigor apenas autoriza a utilização dos
Títulos da Dívida Agrária para quitação de até 50% do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Entretanto, entendemos
merecer ampliação a faculdade de utilizar esses títulos para
quitação de obrigações tributárias, ainda que essa ampliação seja
restrita ao PRORELIT.
A permissão de utilização dos Títulos da Dívida Agrária
será nobre, pois fomentará a extinção de litígios tributários, com a
redução do número de demandas judiciais e administrativas dessa
natureza.
Além disso, é importante conferir mais liquidez aos
referidos títulos, que têm previsão, no art. 184 da Constituição
Federal, de utilização pela União para indenizar desapropriações de
imóveis rurais, para fins de reforma agrária, que não estejam
cumprindo sua função social.
Diante da importância da presente iniciativa, esperamos
a acolhida desta emenda pelos ilustres Pares.
Sala da Comissão,

de agosto de 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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EMENDA
Fica suprimido o artigo 12º do texto do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015.
JUSTIFICAÇÃO
A redação original do art. 12 da Medida Provisória 685, de 21 de julho de
2015, prevê que o descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de
alguma das situações previstas no art. 11 caracterizará omissão dolosa do
sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos
serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa de 150% prevista no
§ 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em primeiro lugar, a redação original do referido dispositivo parte da
premissa que que a apresentação da declaração de que trata o art. 7º é
obrigatória. Além disso, o dispositivo, originalmente, previa que a omissão na
apresentação de declaração ou a ocorrência de uma das hipóteses previstas
no art. 11 automaticamente configuraria omissão dolosa com intuito de
sonegação ou fraude, punível pela multa agravada prevista no § 1º do art. 44
da Lei 9.430 de 1996.
Ocorre que o Direito Tributário brasileiro, calcado no princípio da estrita
legalidade, conforme teor do art. 150 da Constituição Federal, não se
compatibiliza com dispositivo que presume de forma automática dolo por
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parte do sujeito passivo em caso de descumprimento de dever instrumental.
Mesmo no caso das hipóteses de ineficácia previstas no art. 11, a análise do
dolo e fraude deve ser realizada caso a caso, cabendo à fiscalização o ônus
de comprovar que o sujeito passivo agiu com intuito doloso de fraudar ou
sonegar tributos.
O simples descumprimento de uma obrigação acessória, ou o reporte de
informações equívocas não possui o condão de, por si só, possibilitar a
presunção de que o sujeito passivo está agindo com intuito doloso ou
fraudulento. Há que se afastar no caso concreto a possibilidade de mero erro
por parte do contribuinte.
Além disso, a imputação de dolo, sonegação e fraude pelo art. 12º dessa
Medida Provisória está introduzindo matéria regulada pelo Direito Penal, pois
a caracterização da conduta tributária como sonegação e fraude pode
configurar crime contra a ordem tributária.
A criminalização de condutas é algo tão relevante que não pode ser regulada
por meio de Medida Provisória. A Emenda Constitucional nº. 32/01
acrescentou ao § 1º do art. 62 da Constituição Federal a expressa vedação a
possibilidade de edição de medida provisória sobre matéria afeta ao Direito
Penal.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda a supressão do art. 12 da Medida
Provisória 685, de 21 de julho de 2015.
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EMENDA
Acrescente-se, onde couber, o parágrafo abaixo ao artigo 11 do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 11. ........................
(...)
§ X. Compete à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) o
reconhecimento da ineficácia da declaração de que trata o caput do
art. 7º.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 11 da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, prevê que a
declaração de operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos, de que trata o art.
7º da mesma MP 685 de 2015, inclusive a retificadora ou a complementar,
será ineficaz quando:
"I - apresentada por quem não for o sujeito passivo das obrigações tributárias
eventualmente resultantes das operações referentes aos atos ou negócios
jurídicos declarados;
II - omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou
negócio jurídico;
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III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; e
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas."
A redação original do art. 11 da Medida Provisória 685, de 21 de 2015 não
prevê qual o órgão competente, dentro da estrutura da Secretaria da Receita
Federal, para declarar a ineficácia de declarações de operações que
envolvam atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributos, nos termos do art. 7º da mesma MP 685 de 2015.
Nos termos da atual redação do artigo 12 da MP 685 de 2015, a declaração
de ineficácia configurará conduta dolosa e obrigará o sujeito passivo a
recolher os tributos que a Receita Federal entende devidos acrescidos de
juros de mora e da multa de 150% prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Além de possíveis desdobramentos na esfera
criminal da acusação presumida de fraude.
Atualmente, é muito expressiva a quantidade de decisões da Secretaria de
Receita Federal que declaram ineficácia de consultas fiscais formuladas
pelos contribuintes. Lembrando que a análise da situação fática e jurídica que
embasam operações que devem ser declaradas nos termos do art. 7º é
matéria técnica e difícil. Serão poucos casos, mas de alta complexidade
Portanto, a hipótese prevista no art. 11 implica graves consequências para o
sujeito passivo. Sendo assim, a competência para declarar a ineficácia da
declaração de que trata o caput do art. 7º não deve ser atribuída a auditor
fiscal isoladamente, já que seus efeitos possuem grande relevância para os
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sujeitos passivos.
A atribuição da competência a um órgão técnico, como a Cosit, resultará em
análises mais aprofundadas e depuradas, na medida em que vários auditores
discutirão o tema, o que, por óbvio, gerará decisões mais ponderadas e
assertivas. Em última instância, isso acaba por contribuir para a criação de
um ambiente de maior segurança jurídica.
Ressalte-se ainda que a recente alteração no processo administrativo fiscal,
centralizou na Cosit a análise das consultas fiscais, que passaram a proferir
decisões vinculantes no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que acresça-se um parágrafo, onde
couber, ao artigo 11 da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, para
que se atribua à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) a competência
para decidir sobre a ineficácia de declarações apresentadas pelos sujeitos
passivos nos termos do caput do artigo 7º.
Assinatura:
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EMENDA
Altere-se a redação do caput do artigo 7º do texto do Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, que
passará a ter a seguinte redação:

Art. 7º. O conjunto de operações realizadas no ano-calendário
anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de tributo poderá ser declarado
pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30
de setembro de cada ano, quando:
(...)

JUSTIFICAÇÃO
O art. 7º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, institui dever
instrumental para que os sujeitos passivos informem à Secretaria da Receita
Federal do Brasil as operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos.
A redação original do caput do referido dispositivo prescrevia que os sujeitos
passivos "deveriam" declarar, até 30 de setembro de cada ano, as
informações referentes às operações realizadas no ano-calendário anterior,
quando: "I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões
extratributárias relevantes; II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de
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negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que
parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou III - tratar de atos ou
negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil."
O

referido

dispositivo

pretende

transferir

para

o

contribuinte

a

responsabilidade de reportar informações relativas a planejamentos
tributários à Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir de conceitos
genéricos e contribui para um grande insegurança jurídica entre os
contribuintes. O dever de fiscalizar tais informações, por expressa disposição
legal, compete à Receita Federal, conforme disposto no art. 2º da Lei nº
11.457, de 16 de março de 2007.
As informações reportadas pelos sujeitos passivos contribuirão para que a
Receita Federal tenha acesso a um plexo maior de informações. Mas tratase, na verdade, de auxílio à atividade de fiscalização desenvolvida pela
Receita Federal. A prestação de informações em questão, portanto, deveria
ser facultada aos sujeitos passivos, e não imposta. Os contribuintes tem,
muitas vezes, intenção de reduzir seus riscos tributários em determinadas
operações societárias, buscando previamente qual a opinião do Fisco.
O sujeito passivo que optar por apresentar a declaração será beneficiado
pelo disposto no artigo 9º da mesma Medida Provisória, o qual dispõe que "
Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não
reconhecer, para fins tributários, as operações declaradas nos termos do art.
7º, o sujeito passivo será intimado a recolher ou a parcelar, no prazo de trinta
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dias, os tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora." Ou seja, caso
a Receita Federal discorde das operações reportadas pelo sujeito passivo, o
tributo devido será cobrado apenas com juros. A contrario sensu, depreendese que o sujeito passivo que não apresentar a declaração estará sujeito à
imposição das penalidades cabíveis.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que o art. 7º da Medida Provisória
685, de 21 de julho de 2015, preveja que a declaração das informações
dispostas em seu caput poderá ser prestada pelos sujeitos passivos,
consistindo em uma faculdade.
Assinatura:
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CONGRESSO NACIONAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015

Institui o Programa de
Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar
à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos
que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributo e autoriza o
Poder Executivo federal a atualizar
monetariamente o valor das taxas que
indica.
EMENDA
O art. 7º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º O conjunto de operações realizadas no anocalendário anterior que envolva atos ou negócios jurídicos
que acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo deverá ser declarado pelo sujeito passivo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de
setembro de cada ano, quando tratar de atos ou negócios
jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma
declaração para cada conjunto de operações executadas
de forma interligada, nos termos da regulamentação.
....................................” (NR).
JUSTIFICATIVA

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

Trata-se de proposta de alteração do art. 7º da Medida Provisória nº
685, de 21 de julho de 2015, para que restem suprimidos, em sua redação, os incisos I
e II, que estabelecem a obrigatoriedade de apresentação da declaração nos casos de
atos ou negócios jurídicos praticados sem razões extratributárias relevantes; e quando
a forma adotada não for usual, ou utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver
cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico.
Isso porque o texto previsto nos incisos I e II, da redação original do
caput do art. 7º, estabelece condições de extrema subjetividade para se determinar a
necessidade de apresentação da declaração, notadamente em relação às expressões
“sem razões extratributárias relevantes” e “a forma adotada não for usual”. Relevância
e usualidade são adjetivos que dependem de um julgamento subjetivo daquele que
analisa a operação praticada. Aquilo que é relevante e/ou usual para alguns, pode não
ser para outros, gerando, assim, insegurança jurídica para os contribuintes.
Adicionalmente, considerando as divergências interpretativas que
certamente surgirão em relação à quais operações não possuem razões tributárias
relevantes, ou quais operações são ou não usuais, é altamente provável que haja
aumento do contencioso tributário, administrativo e judicial, o que contraria
claramente o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, instituído pelo
art. 1º da mesma Medida Provisória nº 685/15.
Por todo o exposto, forçosa a alteração do art. 7º da Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015, como proposto nesta sugestão de emenda.
Sala das Comissões, em

de

Deputado Federal LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE

de 2015.
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UF

PÁGINA

DEPUTADO
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015.
JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional, devendo ser
objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a tratativa do
tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica prevista no
CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal
faça o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na medida em que
não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os conceitos gerais que
devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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DEPUTADO
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 8º da Medida Provisória nº 685/2015.
JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional, devendo ser
objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a tratativa do
tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica prevista no
CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal
faça o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na medida em que
não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os conceitos gerais que
devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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DEPUTADO
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015.
JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional, devendo ser
objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a tratativa do
tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica prevista no
CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal
faça o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na medida em que
não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os conceitos gerais que
devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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DEPUTADO
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 10 da Medida Provisória nº 685/2015.
JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional, devendo ser
objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a tratativa do
tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica prevista no
CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal
faça o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na medida em que
não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os conceitos gerais que
devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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Suprima-se o art. 11 da Medida Provisória nº 685/2015.
JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional, devendo ser
objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a tratativa do
tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica prevista no
CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal
faça o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na medida em que
não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os conceitos gerais que
devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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AUTOR
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DEPUTADO
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 12 da Medida Provisória nº 685/2015.
JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional, devendo ser
objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a tratativa do
tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica prevista no
CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal
faça o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na medida em que
não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os conceitos gerais que
devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.
Ademais, a aplicação da multa de 150% tem caráter eminentemente confiscatório.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprime dispositivo à Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015:
“Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações
previstas no art. 11 caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou
fraude e os tributos devidos serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa prevista no
§ 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
JUSTIFICAÇÃO

Considerando a declaração ser voluntária, tal como apresentado pela Receita Federal do Brasil http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/julho/arquivos-e-imagens/prorelitprograma-quitacao-contencioso-e-dplat-declaracao-de-planejamento-tributario2.pdf, haja vista
que a obrigatoriedade da entrega poder-se-ia configurar claramente intervenção do Estado na
autonomia privada, de forma a inibir a atividade econômica e, por conseguinte, influenciar no
crescimento do país – é de se propor a supressão do art. 12.
Cabe elucidar também que não há que se aplicar a sanção prevista no art. 12 por presunção de
“omissão dolosa” do sujeito passivo, com intuito de sonegação ou fraude, pois essa sanção deve
ser condizente com a situação/operação envolvida, em respeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade - que regem o processo tributário e penal.

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescenta-se à Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, nova redação ao “caput” do
art. 7º:
Art. 7º. O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos
ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo poderá ser
declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de setembro de
cada ano, quando:
[...]

JUSTIFICAÇÃO

A proposta visa clarificar ser a declaração voluntária, tal como apresentado pela Receita
Federal do Brasil - http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/julho/arquivos-eimagens/prorelit-programa-quitacao-contencioso-e-dplat-declaracao-de-planejamentotributario2.pdf
Tal medida se torna necessária, considerando que a obrigatoriedade da entrega poder-se-ia
configurar claramente intervenção do Estado na autonomia privada, de forma a inibir a
atividade econômica e, por conseguinte, influenciar no crescimento do país.

PARLAMENTAR
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(à MPV nº 685, de 2015)

Suprimam-se os arts. 7º ao 12 da Medida Provisória (MPV) nº
685, de 21 de julho de 2015, renumerando-se os seguintes.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é extirpar da Medida Provisória
(MPV) nº 685, de 21 de julho de 2015, as normas que criam obrigação
acessória às empresas, consistente na obrigatoriedade de apresentação de
declaração do conjunto de atos que tenham praticado no ano-calendário
anterior que envolvam negócios jurídicos que configurem planejamento
tributário.
São inúmeras as críticas que podem ser efetivadas às normas
previstas nos arts. 7º ao 12 da MPV. Além de ser mais uma obrigação
acessória de difícil cumprimento pelas empresas, em um ambiente já
excessivamente complexo como é o sistema tributário nacional, o
procedimento criado pela medida provisória apresenta inconsistências, como
se observa da subjetividade contida em algumas expressões presentes no
texto.
O que significariam expressões como “razões extratributárias
relevantes”, “forma adotada não for usual”, “negócio jurídico indireto” e
“cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato
típico”? A interpretação do significado dessas expressões é que obrigará as
empresas a apresentarem a declaração de planejamento tributário à RFB.
Caso empresas, ao interpretarem as referidas expressões,
deixem de apresentar a referida declaração, a RFB poderá, se entender
diferente, caracterizar omissão dolosa com intuito de sonegação ou fraude,
com aplicação de multa de 150% sobre a totalidade ou a diferença do tributo
devido.
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A mesma multa também será aplicada caso a RFB entenda, por
exemplo, que, em determinada declaração apresentada pela empresa, houve
omissão em relação a dados essenciais para compreensão do ato ou do
negócio jurídico. É, a nosso ver, absurdo o poder que a MPV confere ao
Fisco, pois submete o contribuinte a toda sorte de arbitrariedades que podem
ser cometidas pelo Estado.
É de notar, também, que a MPV pretende suavizar a atribuição
de fiscalização conferida pela lei ao Fisco. É a RFB que tem a obrigação
legal de investigar e fiscalizar a conduta das empresas, de modo a verificar
se foram praticados negócios ilícitos para afastar o recolhimento de tributos,
e não o contribuinte que tem o dever de declarar atos e negócios praticados.
Entendemos, assim, que a MPV, nos arts. 7º ao 12, alcançará
resultado diverso do alardeado pelo Poder Executivo, pois criará mais
incertezas em um ambiente de negócios bastante desacreditado como é,
atualmente, o brasileiro. Propomos, então, a supressão dos referidos
dispositivos.
Sala da Comissão,
Senador DALÍRIO BEBER
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015
Autor
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Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
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Artigo
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Parágrafo
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

5.  Subst. global

Inciso

Alínea

Insira-se o seguinte §4º no art. 2º da MP nº 685,de 21 de Julho de 2015,
renumerado o atual §4º e os seguintes do referido artigo.
“Art. 2º................................................................................................................
.........................................................................................................................
§ 4º Não serão devidos honorários advocatícios, bem como qualquer
sucumbência, em todas as ações judiciais que, direta ou indiretamente, vierem a
ser extintas em decorrência de adesão ao PRORELIT.
.........................................................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA
No uso de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para quitação de
débito tributários, sob égide do art. 38 da Lei nº 13.043/14, está explícito que não
seriam devidos os horários advocatícios, bem como qualquer sucumbência em
razão de extinção de ações judiciais, pela adesão ao programa de
parcelamentos.
Nada mais justo que se repita no Projeto de Lei de Conversão da MP 685/2015 a
mesma regra, a fim de gerar maior garantia ao contribuinte e atratividade do
PRORELIT.
PARLAMENTAR

Deputado Walter Ihoshi – PSD/SP
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EMENDA
Ficam suprimidos os artigos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 do texto do Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, institui dever instrumental
para que os sujeitos passivos informem à Secretaria da Receita Federal do
Brasil as operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de tributos.
A redação original do art. 7º prescrevia que os sujeitos passivos deveriam
declarar, até 30 de setembro de cada ano, as informações referentes às
operações realizadas no ano-calendário anterior, quando: "I - os atos ou
negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias
relevantes; II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os
efeitos de um contrato típico; ou III - tratar de atos ou negócios jurídicos
específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil."
O

referido

dispositivo

responsabilidade

de

pretende transferir para o contribuinte a
reportar informações relativas a planejamentos

tributários à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O dever de fiscalizar tais
informações, por expressa disposição legal, compete à Receita Federal,
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conforme disposto no art. 2º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
Na verdade, quando os arts. 9º e 12 estabelecem a obrigação de o Fisco
exigir tributo e multa, por entender que existem "razões extratributárias não
relevantes", "forma não usual" e "operação expressamente listada",
declaradas ou não pelo contribuinte, essa Medida Provisória está
introduzindo novos critérios para descaracterização de atos e negócios
jurídicos distintos dos previstos no art. 116 do Código Tributário Nacional.
Essas hipóteses de desconsideração de negócios jurídicos não estão
previstas em nossa legislação tributária.
De fato, para calcular a redução ou o diferimento de tributo, o Fisco necessita
descaracterizar o conjunto de operações realizadas pelo contribuinte e
requalificar fatos de modo a enquadrá-los em norma tributária. Só assim é
possível dar operacionalidade aos art. 9º e 12 e cobrar o tributo.
Ressalte-se que a MP 685 não disciplina um procedimento para a
descaracterização de atos ou negócios jurídicos como previsto ao final do
parágrafo único do art. 116, mas define novas hipóteses para a incidência de
tributo e penalidade nos seus art. 7º, 9º e 12.
Ocorre que a definição de fato gerador e obrigação tributária é matéria de lei
complementar conforme dispõe o art. 146 da Constituição Federal. O art. 116
do CTN tratou de definir as hipóteses de desconsideração e a Medida
Provisória 685 não seria o veículo apto a alterar o mencionado art. 116
segundo nossa Constituição.
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Além disso, a redação original do art. 12 da Medida Provisória 685, de 21 de
julho de 2015, prevê que o descumprimento do disposto no art. 7º ou a
ocorrência de alguma das situações previstas no art. 11 caracterizará
omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude e os
tributos devidos serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa de
150% prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, o art. 12 dispõe que a realização do conjunto de operações pelo
contribuinte seria passível de pena, ou seja, aquele planejamento seria
enquadrado como omissão dolosa do contribuinte ou responsável tributário
com o intuito de sonegação ou fraude. Esse dispositivo traz claras
consequências também na área penal.
A criminalização de condutas é algo tão relevante que não pode ser regulada
por meio de Medida Provisória. A Emenda Constitucional nº. 32/01
acrescentou ao § 1º do art. 62 da Constituição Federal a expressa vedação a
possibilidade de edição de medida provisória sobre matéria afeta ao Direito
Penal. Novamente, a MP 685 não é o veículo legislativo adequado para
disciplinar matéria penal.
Além disso, o Direito Tributário brasileiro, calcado no princípio da estrita
legalidade, conforme teor do art. 150 da Constituição Federal, não se
compatibiliza com dispositivo que presume de forma automática dolo por
parte do sujeito passivo em caso de descumprimento de dever instrumental.
Mesmo no caso das hipóteses de ineficácia previstas no art. 11, a análise do
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dolo e fraude deve ser realizada caso a caso, cabendo à fiscalização o ônus
de comprovar que o sujeito passivo agiu com intuito doloso de fraudar ou
sonegar tributos.
Acrescente-se que há outro claro vício formal na Medida Provisória em
questão. A norma veiculada carece de urgência constitucional, dependendo
de debate parlamentar mais profundo sobre a construção da definição, do
conteúdo e do alcance dos conceitos e seus efeitos para os contribuintes.
Com efeito, o Poder Executivo pretende conferir regime de urgência a um
tema que aguarda regulamentação exaustiva há mais de dez anos (cf.
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, introduzido pela
Lei Complementar 104/2001). Nos termos do citado dispositivo do Código
Tributário Nacional, lei em sentido estrito deveria regulamentar como e em
quais circunstâncias de fato e de direito, caberia a desconsideração dos
efeitos dos atos e negócios jurídicos para fins tributários.
Portanto, caso haja manutenção da referida regra, haverá verdadeira afronta
ao princípio da estrita legalidade tributária, agravada pela possibilidade de
aplicação sumária de uma multa exorbitante (150% do valor do tributo), em
caso de não entrega da obrigação acessória.
Finalmente, cabe ressaltar que segundo o § 2º do art. 113 do CTN, as
obrigações acessórias têm por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Na
hipótese vertente, as informações de que tratam os arts. 7º a 12 da MP 685 já
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podem ser acessadas pelas autoridades fiscais, seja mediante a análise das
declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, de demonstrações financeiras das pessoas jurídicas fiscalizadas, ou
pela solicitação de informações, documentos e esclarecimentos adicionais no
curso de procedimentos fiscalizatórios.
Assim sendo, a obrigação aqui discutida carece do interesse de que trata o
art. 113 do CTN, uma vez que abrange informações das quais as autoridades
fiscais podem tomar conhecimento por meio de diversas outras maneiras já
existentes no ordenamento jurídico brasileiro. A obrigação em questão,
portanto, imporia custos e burocracia adicionais aos contribuintes sem
fornecer ao Fisco qualquer informação nova que justifique a imposição de
tamanho ônus aos contribuintes brasileiros.
Nesse sentido, por essa Medida Provisória tratar de materia penal (art. 62
CF) e de matéria reservada a Lei Complementar (art. 146 CF) em
desobediência ao que determina a Constituição Federal, propõe-se nesta
emenda que os arts. 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Medida Provisória 685, de 21
de julho de 2015 sejam suprimidos.

Assinatura:
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EMENDA
Altere-se a redação do dos artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12 do texto do Projeto
de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015,
que passarão a ter a seguinte redação:

Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior
que envolva atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão,
redução ou diferimento de tributo deverá ser declarado pelo
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de
setembro de cada ano, quando:
I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões
extratributárias relevantes;
II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente,
os efeitos de um contrato típico; ou
III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O contribuinte apresentará uma declaração para
cada conjunto de operações executadas de forma interligada, nos
termos da regulamentação.

Art. 8º A declaração do contribuinte que relatar atos ou negócios
jurídicos ainda não ocorridos será tratada como consulta à legislação
tributária, nos termos dos art. 46 a art. 58 do Decreto nº 70.235, de 6
de março de 1972.
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Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não
reconhecer, para fins tributários, as operações declaradas nos
termos do art. 7º, o contribuinte será intimado a recolher ou a
parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos devidos acrescidos
apenas de juros de mora.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operações
que estejam sob procedimento de fiscalização quando da
apresentação da declaração.

Art. 10. A forma, o prazo e as condições de apresentação da
declaração de que trata o art. 7º, inclusive hipóteses de dispensa da
obrigação, serão disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Art. 11. A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora ou
a complementar, será ineficaz quando:
I - apresentada por quem não for o contribuinte das obrigações
tributárias eventualmente resultantes das operações referentes aos
atos ou negócios jurídicos declarados;
II - omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do
ato ou negócio jurídico;
III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; e
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas.

Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de
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alguma das situações previstas no art. 11 caracteriza omissão dolosa
do contribuinte com intuito de sonegação ou fraude e os tributos
devidos serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa
prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

JUSTIFICAÇÃO
A redação original dos artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12 da Medida Provisória
685, de 21 de julho de 2015, que tratam do dever instrumental de prestar
informações a respeito de atos ou negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de tributo, referia-se a "sujeitos passivos".
A redação original desses dispositivos, portanto, criava obrigação de reporte
para o sujeito passivo de obrigação tributária, alcançando não apenas
contribuintes, mas toda sorte de sujeito passivo, incluindo responsáveis
tributários, nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional.
Com essa redação, o dever de reportar informações alcançaria também os
responsáveis tributários, categoria de pessoas que sem revestir a condição
de contribuinte, são obrigados ao recolhimento de tributos em decorrência de
disposição expressa de lei. É o caso, por exemplo, dos responsáveis por reter
tributos na fonte.
A imposição desta obrigação aos responsáveis poderá implicar diversas
dificuldades práticas. Primeiramente, porque muitas vezes terá de reportar
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informações relativas a planejamentos tributários realizados por terceiros,
sobre as quais não necessariamente possui pleno conhecimento e não são
as beneficiárias de eventual economia tributária. Isso também geraria
declarações em duplicidade, porque em muitos casos as mesmas operações
seriam reportadas tanto pelo responsável quanto pelo contribuinte.
No caso específico de instituições financeiras, por exemplo, estas teriam a
obrigação de reportar as operações realizadas por terceiros, pois são sujeitos
passivos da obrigação tributária, mas para isso precisariam da autorização do
cliente, pois nesse tipo de situação a instituição financeira deve observar o
dever de sigilo bancário.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que os artigos 7º, 8ª, 9º, 10º, 11 e 12
da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, tenham sua redação
modificada para se referir a contribuintes, apenas.
Assinatura:
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EMENDA
Ficam suprimidos os incisos I e II do artigo 7º do texto do Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 7º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, institui dever
instrumental para que os sujeitos passivos informem à Secretaria da Receita
Federal do Brasil as operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos.
A redação original do caput do referido dispositivo prescrevia que os sujeitos
passivos deveriam declarar, até 30 de setembro de cada ano, as informações
referentes às operações realizadas no ano-calendário anterior, quando: "I - os
atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias
relevantes; II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os
efeitos de um contrato típico; ou III - tratar de atos ou negócios jurídicos
específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil."
O referido dispositivo pretende transferir para o contribuinte a
responsabilidade de reportar informações relativas a planejamentos
tributários à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O dever de fiscalizar tais
informações, por expressa disposição legal, compete à Receita Federal,
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conforme disposto no art. 2º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
Os conceitos inseridos nos incisos I e II ne redação original do art. 7º, como
"razões extratributárias relevantes", "forma não usual" e "negócio jurídico
indireto", são consideravelmente vagos. Não estão previstos em nossa
legislação tributária. Não há clareza sobre a extensão desses conceitos, e a
atribuição do dever de interpretar tais conceitos aos sujeitos passivos gera
grave insegurança jurídica.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgar uma lista de atos ou
negócios jurídicos específicos que deverão ser reportados, conforme inciso III
do art. 7º acima reproduzido, possibilitando que os sujeitos passivos
cumpram o dever instrumental em questão de modo assertivo, sem conferir
margem para interpretações dúbias.
Nesse sentido, para maior segurança jurídica, propõe-se nesta emenda que
os incisos I e II do art. 7º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015
sejam suprimidos, para que os sujeitos passivos sejam obrigados a reportar
apenas as informações relativos a atos ou negócios jurídicos expressamente
listados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do inciso III
do art. 7º em questão.
Assinatura:

741

742 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 685
00126

Congresso Nacional

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:

Proposição:

Nº do Prontuário

Autor:

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA – SD/SE

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Modificativa

Parágrafo:

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

EMENDA
Acrescente-se o parágrafo abaixo, onde couber, ao artigo 8º do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 8º. ........................
(...)
§ X. O inciso I do artigo 52 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, não se aplica à hipótese prevista no caput.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 8º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, prevê que a
declaração constante do art. 7º da mesma MP relativa a atos ou negócios
jurídicos ainda não ocorridos será tratada como consulta à legislação
tributária, nos termos dos art. 46 a art. 58 do Decreto nº 70.235, de 6 de
março de 1972.
Ocorre que o inciso I do art. 52 do Decreto nº 70.235 de 1972, o qual dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, determina que não produzirá efeito a
consulta que esteja em desacordo com os artigos 46 e 47 do mesmo Decreto.
Aludido artigo 46 prescreve que o sujeito passivo poderá formular consulta
sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado.
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No entanto, no caso de declaração nos termos do artigo 8º da MP 685 de
2015, não haverá consulta sobre a interpretação de dispositivos legais,
tampouco sobre fato determinado. Isso porque se trata de hipótese na qual o
sujeito passivo apresentará declaração contendo informações sobre
operações que serão realizadas. Essa hipótese visa possibilitar que o
contribuinte consulte a Secretaria da Receita Federal do Brasil a respeito das
implicações tributárias decorrentes de operações que pretende realizar no
futuro.
Caso não seja afastada a aplicação do inciso I do artigo 52 do Decreto
Decreto nº 70.235 de 1972, essas declarações serão consideradas sempre
ineficazes. Esse não é o objetivo do legislador, que elencou expressamente
no artigo 11 da MP 685 de 2015 as hipóteses nas quais a declaração de que
trata o art. 7º da mesma MP será considerada ineficaz.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que seja acrescido ao art. 8º da
Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, parágrafo afastando a
aplicação do inciso I do artigo 52 do Decreto Decreto nº 70.235 de 1972 nos
casos em que a declaração tratar de operações ainda não realizadas
Assinatura:
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EMENDA
Acrescente-se o parágrafo abaixo, onde couber, ao artigo 9º do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 9º. ........................
(...)
§ X. Deverá ser feita a compensação de todos os tributos recolhidos
pelo sujeito passivo em decorrência da realização de atos ou
negócios jurídicos quando não reconhecida a operação declarada
pela Secretaria da Receita Federal, bem como a recomposição da
compensação de prejuizos fiscais.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 9º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, estabelece que
serão exigidos os tributos que acarretem supressão, redução ou diferimento
de tributos na hipótese de a Secretaria da Receita Federal não reconhecer a
operação declarada nos termos do art. 7º.
A redação original do caput do referido dispositivo prescreve que os sujeitos
passivos serão intimados a recolher ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os
tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora
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Após o prazo de trinta, caso não haja recolhimento do tributo pelo sujeito
passivo, as autoridades fiscais exigirão o tributo que entendem devido
mediante a lavratura de Auto de Infração.
Nesse caso, o cálculo do tributo pela Fazenda deve considerar todos tributos
já recolhidos pelo sujeito passivo na operação declarada, exigindo-se apenas
a parcela excedente de tributo. Além disso, devem também efetuar a
recomposição do lucro e efetuar a compensação de prejuízos fiscais na
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Nesse sentido, como medida de justiça, propõe-se nesta emenda que as
autoridades fiscais sejam obrigados a compensar os tributos já recolhidos
pelo sujeito passivo e compensem os prejuízos fiscais sobre a nova base de
cálculo
Assinatura:
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EMENDA ADITIVA Nº
(à MPV 685/2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória
nº 685, de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Art.___ - O artigo 4º da Lei 9.808, de 20 de julho de 1999, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 4º - Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem
modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia
e que sejam considerados de interesse para as regiões, segundo
avaliações
técnicas
das
respectivas
Superintendências
de
Desenvolvimento, até 30/12/2020, o benefício da isenção do Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda estabelece novo prazo de vigência para isenção do
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)
concedido aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem,
ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia, e que sejam
considerados de interesse para o desenvolvimento dessas regiões, segundo
avaliações técnicas específicas das respectivas superintendências de
desenvolvimento.
A isenção supramencionada é concedida pela Lei 9.808, de 20 de julho
de 1999, em seu artigo 4º (redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011) com
previsão de fruição do benefício até 31 de dezembro de 2015, abrangendo a
região Nordeste e Amazônia:
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“Art. 4º- Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem,
modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia
e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas
regiões, segundo avaliações técnicas específicas das respectivas
Superintendências de Desenvolvimento, até 31 de dezembro de 2015, o
benefício de isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM). (Redação dada pela Lei nº 12.431, de
2011).
Trata-se de medida para a consolidação do objetivo fundamental da
República grafado no artigo 3º da Constituição, que consiste em reduzir as
desigualdades sociais e econômicas existentes nas diversas regiões do país,
senão vejamos no texto reproduzido em seguida:
"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."

Uma das estratégias propostas na Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR), instituída pelo Decreto 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, é
a ativação das potencialidades de desenvolvimento das regiões brasileiras, por
meio do uso de instrumentos que estimulem a formação de capital fixo e social
em regiões menos favorecidas, e que impliquem na geração de emprego e
renda.
Assim, com a finalidade de dar continuidade aos esforços
governamentais para redução das desigualdades regionais, propõe-se a
prorrogação para 31de dezembro de 2020, do prazo constante no art. 4º da Lei
9.808, de 1999, para a isenção do AFRMM aos empreendimentos que se
implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem nas regiões do
Nordeste e Norte (Amazônia) e que sejam considerados de interesse para o
desenvolvimento destas regiões.
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Caso não seja prorrogada a isenção do AFRMM as empresas sediadas
nas regiões Norte e Nordeste, hoje amparadas pela desoneração da SUDENE
e SUDAN, pagarão 25% sobre o frete das cargas de importação diminuindo
fortemente a competitividade dessas empresas.
Como ficou demonstrado, a manutenção da isenção do AFRMM é
fundamental para a viabilidade das empresas na região Norte e Nordeste. O
Governo e o Congresso Nacional devem priorizar a prorrogação desse
mecanismo para garantir que o processo de desenvolvimento econômico e
social seja contínuo e consistente nessas regiões. Esta isenção tem
representado, em média, cerca de 9% do total arrecadado no últimos anos.
Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação da
emenda, que é de fundamental relevância para redução das desigualdades
regionais.

Brasília, em de

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 22 DE JULHO DE 2015.
Institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento
de tributo e autoriza o Poder Executivo federal
a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica

EMENDA ADITIVA Nº _________/2015
(Do Sr. Weliton Prado)

Acrescente-se o seguinte artigo à Medida Provisória (MP) 685/2015,
onde convier:
Art. xx. Fica suspensa a exigência da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS devidas pelas pessoas jurídicas fabricantes ou comercializadoras
dos produtos classificados nos códigos NCM listados no § 1º deste artigo,
quando destinados à pessoa jurídica produtora de açúcar e álcool, classificada
no Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE 1561-0 ou 1931-4,
durante o prazo definido pelo § 1º do art. 1º da Lei nº 12.859, de 10 de
setembro de 2013.
§ 1º Os produtos a que se refere o caput
seguintes códigos NCM: 7306.30.00, 7308.90.10,
7311.00.00, 7314.50.00, 7609.00.00, 8402.11.00,
8402.20.00, 8402.90.00, 8404.10.10, 8404.20.00,
8406.82.00, 8406.90.11, 8406.90.19, 8406.90.90,
8413.50.90, 8413.60.19, 8413.70.90, 8413.81.00,
8414.80.19, 8415.82.10, 8416.30.00, 8416.90.00,
8419.40.20, 8419.40.90, 8419.50.10, 8419.50.21,
8419.89.40, 8419.89.99, 8419.90.40, 8421.19.10,
8421.22.00, 8421.23.00, 8421.29.30, 8421.29.90,
8423.30.90, 8424.30.10, 8424.30.90, 8424.81.19,
8426.20.00, 8426.30.00, 8426.99.00, 8428.32.00,
8428.39.90, 8431.39.00, 8431.49.10, 8432.10.00,
8432.30.90, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.59.90,
8436.80.00, 8437.80.10, 8438.20.90, 8438.30.00,

são os classificados nos
7309.00.90, 7310.10.90,
8402.12.00, 8402.19.00,
8404.90.10, 8404.90.90,
8412.21.90, 8413.50.10,
8414.10.00, 8414.59.90,
8418.99.00, 8419.39.00,
8419.50.29, 8419.50.90,
8421.19.90, 8421.21.00,
8421.39.90, 8422.30.22,
8424.81.21, 8426.11.00,
8428.33.00, 8428.39.10,
8432.29.00, 8432.30.10,
8433.90.90, 8435.10.00,
8438.80.90, 8438.90.00,

Gabinete Brasília: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gab. 862, Anexo IV, CEP 70160-900 - Brasília – DF
Site: www.welitonprado.com.br – E-mail: falecomwelitonprado@gmail.com – Fone: (61) 3215 5862 ou (31) 9956 6491
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8439.10.10, 8471.50.10, 8471.80.19, 8474.31.00, 8479.82.10, 8479.82.90,
8479.89.12, 8480.60.00, 8481.20.90, 8481.80.94, 8481.80.99, 8483.40.10,
8486.11.00, 8501.53.10, 8501.64.00, 8502.12.10, 8504.22.00, 8504.23.00,
8504.33.00, 8504.34.00, 8504.40.29, 8504.40.50, 8504.50.00, 8517.62.59,
8523.40.29, 8524.39.00, 8530.80.90, 8536.20.00, 8536.50.90, 8537.10.19,
8537.10.20, 8537.10.90, 8537.20.00, 8537.20.90, 8538.90.10, 8539.21.90,
8541.40.00, 8541.50.00, 8541.90.00, 8542.90.90, 8543.90.90, 8544.49.00,
8544.70.90, 8609.00.00, 8701.20.00, 8701.90.90, 8703.22.90, 8704.22.10,
8704.23.10, 8704.32.10, 8707.90.90, 8716.20.00, 8716.39.00, 9026.10.11,
9026.10.19, 9026.20.90, 9026.90.10, 9026.90.20, 9026.90.90, 9027.80.13,
9027.80.99, 9027.90.99, 9030.31.00, 9031.20.90, 9031.80.99, 9032.10.90,
9032.89.11, 9032.89.19, 9032.89.89, 9032.89.90, 9032.90.99 e 9033.00.00.
§ 2º A venda dos produtos em prazo inferior a 5 (cinco) anos pela
pessoa jurídica produtora de açúcar e álcool implicará na obrigação de
recolhimento das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, na condição de
responsável, proporcionalmente ao período remanescente, acrescidas de multa
e juros moratórios contados a partir da data de aquisição.
§ 3º Decorrido o prazo de que trata o § 2º, a suspensão da exigência das
contribuições converter-se-á em alíquota zero.
JUSTIFICAÇÃO
Com a redução para zero das alíquotas das contribuições COFINS e PIS
incidentes sobre a receita da venda de açúcar (cesta básica), bem como sobre
a receita da venda de etanol (mediante o crédito presumido previsto no artigo
1º da Lei nº 12.859/2013), as indústrias sucroenergéticas passaram a ser
acumuladoras de créditos das citadas contribuições. Esse crédito acumulado,
gerado somente na operação diária, é de cerca de 2,5% de sua receita bruta.
No curto prazo, esse crédito não aproveitado reduz a disponibilidade de
caixa das pessoas jurídicas e no longo prazo, diante da dificuldade de sua
recuperação, são baixados da contabilidade, afetando negativamente seu
resultado e balanço.
Ocorre que há um ponto ainda mais grave. O acúmulo de créditos
desestimula o investimento em novos projetos de produção de etanol, bem
como a expansão e modernização dos existentes. Esse desestímulo decorre
do fato de os equipamentos serem, em média, tributados em 9,25% de seu
valor. Torna-se uma verdadeira tributação do investimento, limitando os ganhos
da desoneração garantida em 2013. Ao final, dificultará a decisão empresarial
necessária à expansão da oferta de etanol nos próximos anos, essencial para
fazer frente a crescente demanda por combustíveis dos veículos flex.
Posto isto, propomos que, durante o período de concessão do crédito
presumido das contribuições COFINS e PIS (até 31 de dezembro de 2016),
seja garantida a suspensão da incidência das mesmas contribuições sobre os
Gabinete Brasília: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gab. 862, Anexo IV, CEP 70160-900 - Brasília – DF
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equipamentos relacionados no parágrafo primeiro do artigo proposto pela
presente emenda quando comprados por uma indústria sucroenergética.
Os equipamentos são colhedoras, tratores, caminhões para
movimentação e transporte de insumos, cana-de-açúcar e estruturas de
campo, essenciais para a produção agrícola.
Além disso, para garantir o interesse do Fisco, é estabelecida regra, no
parágrafo segundo do artigo ora proposto, que obriga a indústria a recolher
proporcionalmente as contribuições COFINS e PIS anteriormente suspensas,
acrescidas de multa e juros.
Sala das Sessões, em agosto de 2015

WELITON PRADO
DEPUTADO FEDERAL – MG
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EMENDA
Acrescente-se, onde couber, o parágrafo abaixo ao artigo 7º do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 7º. ........................
(...)
§ X. O ano-calendário a que se refere o caput é aquele no qual se
verifica a supressão, a redução ou o diferimento de tributo.
§ XX. No caso de atos ou negócios jurídicos cujos efeitos de
supressão, redução ou diferimento de tributo sejam continuados no
tempo, a obrigação de declarar será limitada ao primeiro ano.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 7º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, institui obrigação
acessória para que os sujeitos passivos informem à Secretaria da Receita
Federal do Brasil as operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos.
O caput do referido dispositivo prescreve que os contribuintes deverão
declarar, até 30 de setembro de cada ano, as informações referentes às
operações realizadas no ano-calendário anterior, quando: "I - os atos ou
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negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias
relevantes; II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os
efeitos de um contrato típico; ou III - tratar de atos ou negócios jurídicos
específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil."
Em muitas situações, os resultados das operações de planejamento tributário
serão verificado anos depois de sua realização. É o caso, por exemplo, da
aquisição de uma empresa com ágio. A legislação em vigor permite a
dedução desse ágio, para fins de apuração do lucro real, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Nesse
exemplo, os efeitos decorrentes da operação seriam verificados anos após
sua implementação.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que o art. 7º da Medida Provisória
685, de 21 de julho de 2015, preveja que a obrigação acessória disposta em
seu caput deve se reportar ao ano-calendário no qual se verifiquem os efeitos
das operações de planejamento tributário. Isso aproximará a data de reporte
da data em que se verificam os impactos tributários, que é o foco de atenção
da Receita Federal.
Assinatura:
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EMENDA
Altere-se a redação do artigo 8º do texto do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, que passará a ter a
seguinte redação:

Art. 8º A declaração do sujeito passivo que relatar atos ou negócios
jurídicos ainda não ocorridos será tratada como consulta à legislação
tributária, nos termos dos art. 46 a art. 58 do Decreto nº 70.235, de 6
de março de 1972, e não terá efeito vinculante para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil em relação a outros sujeitos passivos.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 8º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, prevê que a
declaração constante do art. 7º da mesma MP relativa a atos ou negócios
jurídicos ainda não ocorridos será tratada como consulta à legislação
tributária, nos termos dos artigos 46 a 58 do Decreto nº 70.235, de 6 de
março de 1972.
Ocorre que o artigo 9º da Instrução Normativa RFB nº 1396, de 16 de
setembro de 2013, determina que a Solução de Consulta Cosit e a Solução
de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no
âmbito da RFB, respaldando o sujeito passivo que as aplicar,
independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese
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por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento
de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
No entanto, no caso de declaração nos termos do artigo 8º da MP 685 de
2015, não haverá consulta sobre a interpretação de dispositivos legais,
tampouco sobre fato determinado. Isso porque se trata de hipótese na qual o
sujeito passivo apresentará declaração contendo informações sobre
operações que serão realizadas. Essa hipótese visa possibilitar que o
contribuinte consulte a Secretaria da Receita Federal do Brasil a respeito das
implicações tributárias decorrentes de operações que pretende realizar no
futuro.
Caso não seja afastada a aplicação do artigo 9º da Instrução Normativa RFB
nº 1396, de 16 de setembro de 2013, as soluções proferidas pela Receita
Federal a respeito das declarações de que trata o art. 8º da MP 685 de 2015
poderão ser consideradas vinculantes.
No entanto, o efeito vinculante acima referido geralmente é atribuído a
Soluções de Consulta que resultam de um processo específico para esse fim,
provocado pelo sujeito passivo que possui dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária. Nesse contexto, o particular pode
apresentar a Receita Federal os fatos bem como a interpretação que entende
cabível.
No presente caso, contudo, a declaração de que trata o artigo 8º da MP 685
de 2015 terá o objetivo de simplesmente informar à Receita Federal as
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operações de planejamento tributário que o sujeito passivo pretende realizar
e que poderão gerar supressão, redução ou diferimento de tributo. Não há,
em princípio, previsão para que o sujeito passivo apresente as razões que
sustentam sua interpretação acerca da legislação tributária em vista dos fatos
noticiados.
A ausência de possibilidade de o sujeito passivo apresentar seu
entendimento acerca da aplicação da legislação tributária aos fatos que
noticia retira legitimidade para que a Solução de Consulta de que trata o
caput do artigo 8º da MP 685 de 2015 possua efeito vinculante.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que seja alterada a redação do art.
8º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, de modo que fique
afastado o efeito vinculante das soluções de consulta de que tratao artigo 9º
da Instrução Normativa RFB nº 1396, de 16 de setembro de 2013, nos casos
em que a declaração prevista no artigo 7º da MP 685 tratar de operações
ainda não realizadas.
Assinatura:
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EMENDA
Acrescentem-se os parágrafos abaixo ao artigo 9º do texto do Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, com a
seguinte redação:

Art. 9º .............
(...)
§ 1º Constatada a ausência de declaração ou não reconhecimento da
operação declarada pelo sujeito passivo nos termos do art. 7º, a
fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os
fatos que determinam obrigatoriedade de declaração ou o não
reconhecimento da operação respectivamente.
§ 2º O sujeito passivo poderá, no prazo de trinta dias da ciência da
notificação, apresentar as alegações e provas que entender
necessárias.
§ 3º O Coordenador-Geral de Tributação (Cosit) decidirá sobre a
procedência das alegações da fiscalização, expedindo o ato
declaratório relativo à obrigatoriedade de declaração ou ao
reconhecimento da operação declarada, dando, de sua decisão,
ciência ao sujeito passivo.
§ 4º Efetivado dever de declarar ou o não reconhecimento da
operação declarada:
I - o sujeito passivo poderá, no prazo de trinta dias da ciência,
apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de
decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
II - se for o caso, a fiscalização de tributos federais lavrará auto de
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infração, exigindo tributo e acréscimos legais.
§ 5º Com relação ao não reconhecimento de operação declarada
pelo contribuinte serão exigidos os tributos nos termos do § 4º
acrescidos apenas de juros e multa de mora, salvo nos casos de
comprovação de dolo e fraude em que se aplicará a multa prevista no
§ 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 6º A impugnação relativa ao não reconhecimento da operação
declarada obedecerá às demais normas reguladoras do processo
administrativo fiscal.
§ 7º A impugnação e o recurso apresentados pelo sujeito passivo não
terão efeito suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 8º Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas
em um único processo, para serem decididas simultaneamente.

JUSTIFICAÇÃO
A redação original do caput do art. 9º da Medida Provisória 685, de 21 de
julho de 2015, previa que na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do
Brasil não reconhecer, para fins tributários, as operações declaradas nos
termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado a recolher ou a parcelar, no
prazo de trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora.
Além disso, a redação original do art. 12 da Medida Provisória 685, de 21 de
julho de 2015, previa que, na hipótese de descumprimento do art. 7º ou a
ocorrência de alguma das situações previstas no art. 11, os tributos devidos
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serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º do
art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A redação original não previa um procedimento a ser seguido pelas
autoridades fiscais na cobrança do tributo nesses casos.
A redação original não previa a possibilidade de o sujeito passivo apresentar
explicações à Receita Federal sobre os fatos noticiados na declaração e as
especificidades de cada operação, mesmo em casos de alta complexidade
tributária.
Os esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo são importantes,
porque se aceitos pela Receita Federal evitarão a cobrança de tributos - total
ou parcialmente - antes de iniciada a cobrança formal dos tributos que a RFB
entenda devidos.
Isso poderá evitar o início de novos litígios tributários administrativos e
judiciais, o que vai ao encontro dos objetivos do PRORELIT, instituído na
mesma MP 685 de 2015.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que acresça-se um procedimento
administrativo para que as autoridades fiscais decidam sobre a
obrigatoriedade da declaração e sobre o reconhecimento da operação
declarada e também a possibilidade de manifestação do sujeito passivo em
caso de decisões contrárias.
Acrescente-se, ainda, que a competência para declarar a obrigatoriedade de
o contribuinte declarar e o não reconhecimento não deve ser atribuída a
auditor fiscal isoladamente, já que seus efeitos possuem grande relevância
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para os sujeitos passivos.
A atribuição da competência a um órgão técnico, como a Cosit, resultará em
análises mais aprofundadas e depuradas, na medida em que vários auditores
discutirão o tema, o que, por óbvio, gerará decisões mais ponderadas e
assertivas. Em última instância, isso acaba por contribuir para a criação de
um ambiente de maior segurança jurídica, já que as declarações
apresentadas pelos sujeitos passivos passarão pelo crivo de órgão não
envolvido diretamente com a fiscalização, aumentando-se a probabilidade de
se produzirem decisões mais técnicas e imparciais.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que acresçam-se parágrafos, onde
couber, ao artigo 9º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, para
que se atribua ao Coordenador-Geral de Tributação (Cosit) a competência
para decidir sobre a obrigatoriedade de declaração e sobre o reconhecimento
dos efeitos tributários dos atos ou negócios jurídicos declarados pelo sujeito
passivo nos termos do caput do artigo 7º e, em caso negativo, expedir ato
declaratório intimando o sujeito passivo a, em trinta dias, recolher os tributos
devidos acrescidos de juros de mora ou impugnar a decisão.
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EMENDA
Acrescente-se, onde couber, o parágrafo abaixo ao artigo 7º do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 7º. ........................
(...)
§ X. A obrigação de que trata o caput entra em vigor em 1º de janeiro
de 2016, e refere-se apenas aos atos e negócios jurídicos ocorridos a
partir da publicação desta lei.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 7º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, institui obrigação
acessória para que os sujeitos passivos informem à Secretaria da Receita
Federal do Brasil as operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos.
O caput do referido dispositivo prescreve que os contribuintes deverão
declarar, até 30 de setembro de cada ano, as informações referentes às
operações realizadas no ano-calendário anterior, quando: "I - os atos ou
negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias
relevantes; II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico
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indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os
efeitos de um contrato típico; ou III - tratar de atos ou negócios jurídicos
específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil."
Trata-se de obrigação acessória nova e complexa, que demanda análise por
parte dos contribuintes de conceitos que não possuem definição clara em
nosso ordenamento jurídico, como "razões extratributárias relevantes", "forma
não usual" e "negócio jurídico indireto". Ainda não há clareza sobre a
extensão desses conceitos e, ademais, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá divulgar uma lista de atos ou negócios jurídicos específicos que
deverão ser reportados, conforme inciso III do art. 7º acima reproduzido. Tal
lista não foi publicada até a data de elaboração desta proposta de emenda
(03 de agosto de 2015), menos de sessenta dias da data em que deveria ser
apresentada a primeira declaração, caso a presente alteração não seja
aprovada.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que o art. 7º da Medida Provisória
685, de 21 de julho de 2015, preveja que a obrigação acessória disposta em
seu caput entre em vigor em 01 de janeiro de 2016. Tal "vacatio legis"
permitirá que os afetados pela novel legislação não sejam surpreendidos e
possam se familiarizar com o novo dever instrumental e se preparar para
observá-lo corretamente. Além disso, a sociedade poderá discutir a definição
dos conceitos inseridos na MP 685 de 2015 e tomar conhecimento das
operações a serem divulgadas em lista pela Receita Federal, não publicada
até a data de elaboração desta proposta de emenda.
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EMENDA
Acrescente-se o artigo abaixo, onde couber, ao texto do Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, com a
seguinte redação:

Art. X. Serão considerados homologados os efeitos tributários dos
atos ou negócios jurídicos declarados pelo sujeito passivo nos termos
do art. 7º caso a Secretaria da Receita Federal não se manifeste no
prazo de um ano contado a partir da apresentação da respectiva
declaração.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 7º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, institui obrigação
acessória para que os sujeitos passivos informem à Secretaria da Receita
Federal do Brasil as operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos.
O

referido

dispositivo

pretende

transferir

para

o

contribuinte

a

responsabilidade de reportar informações relativas a planejamentos
tributários à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O dever de fiscalizar tais
informações, por expressa disposição legal, compete à Receita Federal,
conforme disposto no art. 2º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
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As informações reportadas pelos sujeitos passivos contribuirão para que a
Receita Federal tenha acesso a um plexo maior de informações. Mas tratase, na verdade, de auxílio à atividade de fiscalização desenvolvida pela
Receita Federal.
O art. 9º, a seu turno, prevê que na hipótese de a Secretaria da Receita
Federal do Brasil não reconhecer, para fins tributários, as operações
declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado a recolher
ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas
de juros de mora.
Assim, em nome da segurança jurídica, é importante estabelecer um prazo
para que a Secretaria da Receita Federal se manifeste a respeito do
reconhecimento ou não dos efeitos tributários dos atos ou negócios jurídicos
declarados pelos sujeitos passivos. Tal limite tem por objetivo evitar que a
Receita Federal possa, anos após a apresentação das informações pelo
sujeito passivo, questionar esses efeitos tributários.
Atualmente, as consultas fiscais demoram muito a ser respondidas (média 2
anos), ficando o contribuinte em uma situação de total incerteza quanto às
operações realizadas e a realizar, prejudicando suas atividades.
Como se trata de transferência de deveres fiscalizatórios para os particulares,
é razoável que se exija celeridade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na análise das respectivas informações. Some-se a isso o fato de que, no
atual cenário, a rapidez com que as atividades negociais são levadas a cabo

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

Congresso Nacional

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:

Proposição:
MPV Nº 685 DE 2015

Deputado ___

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Parágrafo:

Nº do Prontuário

Autor:

_____________ - Partido / UF.

Modificativa

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

exige uma atuação proporcional por parte dos órgãos de fiscalização. Se o
mundo dos negócios, hoje, é mais dinâmico do que foi no passado, e a todo
instante novas operações e estratégias negociais são implementadas, devese exigir dos órgãos de fiscalização, tal qual a Receita Federal do Brasil, uma
atuação mais célere, capaz de acompanhar o ritmo dos negócios objeto da
fiscalização.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que acrescente-se dispositivo, onde
couber, ao texto do Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº.
685, de 21 de julho de 2015, prevendo que serão considerados homologados
os efeitos tributários dos atos ou negócios jurídicos declarados pelo sujeito
passivo nos termos do art. 7º caso a Secretaria da Receita Federal não se
manifeste no prazo de um ano contado a partir da apresentação da
respectiva declaração.
Assinatura:
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EMENDA
Acrescente-se o dispositivo abaixo, onde couber, ao texto do Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, que
passará a ter a seguinte redação:

Art. X. Caso o sujeito passivo apresente a declaração de que trata o
art. 7º a qualquer tempo antes do início de procedimento de
fiscalização pela Secretaria da Receita Federal, não haverá cobrança
de penalidade.

JUSTIFICAÇÃO
A redação original do art. 12 da Medida Provisória 685, de 21 de julho de
2015, prevê que o descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de
alguma das situações previstas no art. 11 caracterizará omissão dolosa do
sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos
serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa de 150% prevista no
§ 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em primeiro lugar, a redação original do referido dispositivo parte da
premissa de que a apresentação da declaração de que trata o art. 7º é
obrigatória. Além disso, o dispositivo, originalmente, previa que a omissão na
apresentação de declaração ou a ocorrência de uma das hipóteses previstas
no art. 11 automaticamente configuraria omissão dolosa com intuito de
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sonegação ou fraude, punível pela multa agravada prevista no § 1º do art. 44
da Lei 9.430 de 1996.
Ocorre que o Direito Tributário brasileiro, calcado no princípio da estrita
legalidade, conforme teor do art. 150 da Constituição Federal, não se
compatibiliza com dispositivo que presume de forma automática dolo por
parte do sujeito passivo em caso de descumprimento de dever instrumental.
Mesmo no caso das hipóteses de ineficácia previstas no art. 11, a análise do
dolo e fraude deve ser realizada caso a caso, cabendo à fiscalização o ônus
de comprovar que o sujeito passivo agiu com intuito doloso de fraudar ou
sonegar tributos.
O simples descumprimento de uma obrigação acessória, ou o reporte de
informações equívocas não possui o condão de, por si só, possibilitar a
presunção de que o sujeito passivo está agindo com intuito doloso ou
fraudulento.
Ademais, caso subsista a redação original do art. 7º, no sentido de que a
obrigação em questão é obrigatória, é possível que o sujeito passivo, por
algum outro motivo, simplesmente incorra em mora. Nessa hipótese, a
apresentação extemporânea deveria ter o condão de evitar a incidência de
multas, tendo em vista que o atraso gerará, por si só, a incidência de juros
moratórios. Não há interesse ou legitimidade em penalizar excessivamente o
sujeito passivo que simplesmente atrasa a entrega da declaração, mas que,
unilateral e voluntariamente, cumpre o dever posteriormente.
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Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que se acrescente dispositivo, onde
couber, ao texto do projeto de conversão da Medida Provisória 685, de 21 de
julho de 2015, prevendo que caso o sujeito passivo apresente a declaração
de que trata o art. 7º a qualquer tempo, antes do início de procedimento de
fiscalização pela Secretaria da Receita Federal, não haverá cobrança de
penalidade.
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EMENDA
Acrescente-se o parágrafo abaixo, onde couber, ao artigo 9º do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 9º. ........................
(...)
§ X. Deverá ser feita a compensação de todos os tributos recolhidos
pelo sujeito passivo em decorrência da realização de atos ou
negócios jurídicos quando não reconhecida a operação declarada
pela Secretaria da Receita Federal, bem como a recomposição da
compensação de prejuizos fiscais.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 9º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, estabelece que
serão exigidos os tributos que acarretem supressão, redução ou diferimento
de tributos na hipótese de a Secretaria da Receita Federal não reconhecer a
operação declarada nos termos do art. 7º.
A redação original do caput do referido dispositivo prescreve que os sujeitos
passivos serão intimados a recolher ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os
tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora
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Após o prazo de trinta, caso não haja recolhimento do tributo pelo sujeito
passivo, as autoridades fiscais exigirão o tributo que entendem devido
mediante a lavratura de Auto de Infração.
Nesse caso, o cálculo do tributo pela Fazenda deve considerar todos tributos
já recolhidos pelo sujeito passivo na operação declarada, exigindo-se apenas
a parcela excedente de tributo. Além disso, devem também efetuar a
recomposição do lucro e efetuar a compensação de prejuízos fiscais na
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Nesse sentido, como medida de justiça, propõe-se nesta emenda que as
autoridades fiscais sejam obrigados a compensar os tributos já recolhidos
pelo sujeito passivo e compensem os prejuízos fiscais sobre a nova base de
cálculo
Assinatura:
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EMENDA
Altere-se a redação do dos artigos 1º do texto do Projeto de Lei de Conversão
da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, que passarão a ter a
seguinte redação:

Art. 4º O valor do crédito corrrespondente ao prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa a ser utilizado para a quitação de que trata o inciso II
do caput do art. 2o será determinado mediante a aplicação da alíquota de
Imposto de Renda e CSLL vigente na data da quitação.
JUSTIFICAÇÃO
A proposta visa ajustar o valor do crédito a Medida Provisória nº 675, de 22
de maio de 2015, que se aprovada implicará na majoração da alíquota
aplicável as pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e
das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, majorando
consequentemente o montante do crédito decorrente de base fiscal negativa
passível de compensação pelo crédito.
Assinatura:
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EMENDA

Art. 3º Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem quitados nos
termos desta Medida Provisória serão convertidos em renda da União na
proporção estabelecida pelo art. 2º, inciso I, aplicando-se ao saldo
remanescente do débito o disposto no art. 2º, inciso II.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda proposta visa dar tratamento isonômico entre os contribuintes que
realizaram depósito judicial para suspender a exigibilidade de um débito
tributário e contribuintes que optaram por não realizar depósito judicial,
evitando assim violação aos artigos 5º e 150, II, da Constituição Federal.
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EMENDA
Altere-se a redação do dos artigos 1º do texto do Projeto de Lei de Conversão
da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, que passarão a ter a
seguinte redação:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, na forma desta Medida Provisória.
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até
30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional poderá, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de
dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação
dos débitos em contencioso administrativo ou judicial.
§ 2º O disposto no parágrafo 1º aplica-se também aos créditos vencidos
até de 30 de junho de 2015 que não estejam em discussão administrativa ou
judicial, desde que já iniciados os procedimentos de fiscalização.
§ 3º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas
controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou entre pessoas
jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma
empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
§ 4º Poderão ainda ser utilizados pela pessoa jurídica a que se refere o
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§ 1º os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do
responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em
contencioso administrativo ou judicial.
§ 5º Para os fins do disposto no § 3º, inclui-se também como controlada
a sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a
cinquenta por cento, desde que existente acordo de acionistas que assegure
de modo permanente à sociedade controladora a preponderância individual
ou comum nas deliberações sociais, assim como o poder individual ou
comum de eleger a maioria dos administradores.
§ 6º Os créditos das pessoas jurídicas de que tratam os §§ 3º e
4º somente poderão ser utilizados após a utilização total dos créditos
próprios.

JUSTIFICAÇÃO
Considerando que o objetivo do PRORELIT é reduzir o contencioso
administrativo e judicial brasileiro, a ementa visa permitir a inclusão de
débitos objetos de fiscalização antes do início da discussão na esfera
administrativa ou judicial.
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Inclua-se onde couber:

“Art. __. Em caso de amortização ou de liquidação antecipada das
operações relativas a concessão de crédito, arrendamento mercantil financeiro e
cartão de crédito, a taxa de juros pactuada em contrato incidirá proporcionalmente
até o momento da quitação do débito.
Art. __. Fica vedada, às instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação
antecipada nos contratos de concessão de crédito, arrendamento mercantil
financeiro e cartão de crédito.”

JUSTIFICAÇÃO
Inúmeros são os casos em que consumidores buscam quitar seu
empréstimo ou compra financiada com juros de forma antecipada e veem
negado seu direito à redução proporcional dos juros cobrados no momento da
contratação.
Evidente que não são todas as empresas que negam este direito ao
consumidor. E dentro desta gama de empresas temos ainda aquelas que
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acabam dando um desconto inferior ao realmente devido e/ou cobram
ilegalmente uma “taxa” ou “tarifa” para que seja possível a quitação antecipada.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) trouxe em seu bojo o art. 52
tratando exatamente das operações de crédito e financiamento, regulamentando
os deveres de informação, o valor da multa em caso de atraso no pagamento
da prestação e o DIREITO de quitação antecipada com redução proporcional
dos juros e demais acréscimos:
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga
de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá,
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações
no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do
débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e
demais acréscimos.
A quitação antecipada do débito com o desconto é direito do
consumidor e as empresas de crédito não podem negar este direito, mesmo que
esteja previsto contratualmente porque o CDC é norma de ordem pública e
afasta qualquer disposição contratual que contrarie suas normas jurídicas.
Esta emenda visa a garantir que, quando os tomadores de crédito
paguem antecipadamente seus débitos, a cobrança de juros seja reduzida
proporcionalmente.
Atualmente, embora existam atos normativos infralegais a respeito da
matéria, observamos que muitas vezes os clientes bancários acabam sendo
cobrados indevidamente quando efetuam o pagamento das parcelas de
operações de crédito antes do prazo acordado.
Dessa maneira, justifica-se o tratamento da matéria em nível legal, a fim
de eliminar qualquer controvérsia porventura existente acerca do direito dos
tomadores de crédito à redução proporcional da cobrança de juros em caso de
liquidação antecipada das operações contratadas junto a instituições financeiras
e sociedades de arrendamento mercantil.
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Inclua-se onde couber:

Art. A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar
com as seguintes alteração:
‘Art. 1º ..........................................................................
......................................................................................
§ 5º Nas operações de que trata este artigo, a taxa de juros cobrada
dos empregados não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao
mês.’ (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Esta Emenda volta-se a enfrentar o problema das altas taxas de
juros cobradas dos clientes bancários, especialmente em operações decorrentes da
utilização de cartões de crédito.
Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) trouxe em seu
bojo o art. 52 tratando exatamente das operações de crédito e financiamento,
regulamentando os deveres de informação, o valor da multa em caso de atraso no
pagamento da prestação e o DIREITO de quitação antecipada com redução
proporcional dos juros e demais acréscimos:
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de
crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre
outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
ASSINATURA
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I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no
seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
.
Contudo, muitas vezes isso não se faz acompanhar pela esperada
diminuição dos juros cobrados dos clientes bancários. Por outras palavras, as instituições
financeiras ganham duas vezes: diminuem sua exposição a risco e mantêm sua
remuneração em níveis elevados, como se ainda estivessem submetidas a alta
probabilidade de inadimplência.
À evidência, o objetivo da consignação em folha de pagamento de
operações de crédito não é simplesmente proteger as instituições financeiras, e, sim,
mitigar o risco de crédito por elas assumido para, com isso, reduzir o chamado spread
bancário, em benefício da oferta de recursos aos tomadores.
É salutar, então, condicionar a utilização da consignação em folha à
cobrança de taxas de juros limitadas, a fim de que a maior segurança de tais operações se
reflita em menor custo para os clientes, tal como esperado.
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1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. ___Modificativa

Partido
Solidariedade

4. X Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Emenda Aditiva nº
Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 685, de 2015, o
seguinte artigo:
“Art.

Ficam isentos do pagamento de taxas ou quaisquer outros

tributos relativos à renovação do porte de armas de fogo:
I – os servidores dos órgãos, instituições e corporações mencionados
nos incisos I, II, III, IV, e VII do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de
2003, transferidos para a reserva remunerada e/ou aposentados.
Parágrafo Único. A isenção de que trata o art. 1º desta Lei fica
estendida aos servidores administrativos da ativa e/ou aposentados da
Polícia Federal.” (NR)

Justificação
A presente emenda trata da isenção do pagamento das taxas de
registro e renovação de arma de fogo, e sua respectiva extensão em favor dos
policiais federais da inativa, bem como a respectiva interpretação frente aos ditames
da Lei nº 10.826/03.
A MPV, em seu art. 14, versa expressamente acerca da Lei nº
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10.826/2003, a fim de autorizar o Poder Executivo a atualizar monetariamente o
valor de taxas instituídas para determinados serviços ali elencados,
guardando, assim, relação temática com a emenda ora em tela.
Em relação à questão meritória desta emenda, em primeiro
apontamento, imperioso se faz ressaltar que os servidores públicos da inatividade,
apesar da vacância operada em razão da aposentadoria, ainda mantém relação
jurídica com o Estado, sendo certo afirmar que o ato de aposentação, por si só, não
alija o servidor das fileiras dos órgãos que compõem a Segurança Pública.
Não se olvide, ademais, que os servidores públicos inativos, mormente
aqueles integrantes das categorias funcionais ínsitas ao artigo 144, da Carta Maior,
preservam todos os direitos, faculdades, obrigações e prerrogativas conferidas aos
servidores da atividade, sendo certo afirmar que o ato de aposentadoria extingue,
apenas e tão somente, a sujeição direta e imediata do servidor com a Fazenda
Pública que lhe remunera.
Demais disso, como bem assinala o artigo 11, § 2º, da Lei nº
10.826/03, os policiais federais da inativa encontram-se desobrigados do
recolhimento da taxa de renovação do porte de arma de fogo, mormente quando se
observa que a legislação de regência, no particular, não criou tal distinção, não
sendo cabível ao intérprete assim fazê-lo, quando a lei não lhe conferiu tal
atribuição.
Sem a necessidade de maiores digressões, infere-se que, para fins de
renovação do porte de arma de fogo ao inativo, basta a comprovação de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo, realizado em prazo não superior a 01
ano, que deverá ser atestado por instrutor de armamento e tiro e psicólogo
credenciado pela Polícia Federal, conforme dispõe o art. 37 do Decreto nº 5.123/04
e §§ 1º e 4º do Art. 12 da IN 031/2010 - DG-DPF.
Apenas a título de lisura, impende ressaltar que a Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), ao dispor acerca do porte de arma, dispôs, no bojo do
caput do art. 6º e inciso II, o direito subjetivo ao porte de arma de fogo aos
integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144, da Constituição
Federal, aqui elencados, verbis:
“Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional,
salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
(...)
II – os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da
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Constituição Federal;
Art. 144, CF/88. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.”
(grifo nosso)

Ora, através de simples intelecção, infere-se que o diploma legal supra
não carrega conteúdo restritivo, no tocante ao direito ao porte de arma de fogo ao
policial em atividade, o que atrai a conclusão de que também faz jus a tal benesse o
policial aposentado.
Nessa toada, não havendo distinção quanto aos policiais da atividade,
e os inativos, quanto ao porte de arma de fogo, muito menos haverá de sê-lo com
relação à sistemática para fins de registro ou renovação do porte.
No mesmo quadrante, impende trazer à colação o disposto no Decreto
nº 5.123/04, que ao regular o Estatuto do Desarmamento, mantém no seu artigo 37
o direito ao porte de arma de fogo para o policial inativo, conforme se obtempera,
verbis:
“Art. 37. Os integrantes das Forças Armadas e os servidores dos órgãos,
instituições e corporações mencionados nos incisos II, V, VI e VII do caput
do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, transferidos para a reserva remunerada
ou aposentados, para conservarem a autorização de porte de arma de fogo
de sua propriedade deverão submeter-se, a cada três anos, aos testes de
avaliação da aptidão psicológica a que faz menção o inciso III do caput art.
4º da Lei nº 10.826, de 2003. (Redação dada pelo Decreto nº 6.146, de
2007).”

Certo é, sob o prisma deontológico, que a única restrição formal,
instituída pela legislação de regência quanto ao porte de arma do policial inativo é
aquela descrita no artigo 4º, da Lei nº 10.826/03, que dispõe acerca de necessidade
de submissão do policial inativo, para fins de manutenção do porte de arma, de
testes de avaliação de aptidão psicológica, a serem efetuados a cada 03 (três) anos,
por instituição, órgão ou corporação vinculada ao servidor policial.
Nesse sentido:
“Art.4º..............................................................................................:
(...)
III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta
no regulamento desta Lei.”(grifo nosso)
_____________________________________________________
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Decreto n.º 5.123/04:
“Art. 37. ...........................................................................................
§1º O cumprimento destes requisitos será atestado pelas instituições, órgãos
e corporações de vinculação.”

Não obstante o aperfeiçoamento da aposentadoria dos servidores
inativos, integrantes do quadro permanente da Polícia Federal, e a sua respectiva
incorporação ao patrimônio material e imaterial dos mesmos à luz da legislação
outrora vigente, conclui-se que a instituição de taxas para fins de renovação ou
expedição de registros de armas de fogo a servidores inativos, ainda que oriundas
do exercício do poder polícia encontra-se, na hipótese, despida do respectivo lastro
legal, porquanto a legislação de regência não contempla tal modalidade.
Ora, o artigo 150, I da Constituição Federal estabelece que "é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça". Trata-se do festejado princípio da legalidade
tributária, que limita a atuação do poder tributante em prol da justiça e da
segurança jurídica dos contribuintes.
Verdadeiramente, e aqui se lança apenas singela advertência,
temerário e temeroso seria permitir que a Administração Pública se revestisse de
total liberdade na criação e/ou aumento dos tributos, sem garantia alguma que
protegesse os cidadãos contra os excessos porventura cometidos.
Aliás, vale recordar que o princípio da legalidade tributária nada mais é
que uma reverberação do cânone amalgamado no art. 5º, II da Carta Magna, que
assinala que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei", o que deságua na conclusão inequívoca de que, através
de tal instituto, o legislador constituinte quis deixar evidenciado e extreme de
dúvidas a total submissão dos entes tributantes ao referido princípio.
Na mesma toada, mas não menos importante, vale consignar que a lei
a que se refere o texto constitucional é aquela em sentido estrito (strictu sensu),
entendida como norma jurídica aprovada pelo legislativo e sancionada pelo
executivo, ao contrário da lei em sentido amplo que se entende como qualquer
norma jurídica emanada do Estado que obriga a coletividade.
De tudo isso, conclui-se que os tributos só podem ser criados ou
aumentados através de lei strictu sensu, o que significa, no presente caso, que não
havendo dispositivo legal específico vedando a outorga de isenção aos servidores
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policiais inativos, no tocante ao registro ou renovação de armas de fogo, não é dado
ao intérprete assim o fazê-lo, sob pena de malferimento ao princípio da legalidade
tributária estrita.
Ademais, ainda que se ventile acerca da necessidade de interpretação
literal da outorga de isenção, certo é que todo o exercício hermenêutico que repousa
sobre normas de natureza tributária deve guardar vassalagem aos princípios
regedores da matéria, notadamente quando se infere que, ferido determinado
princípio, todo um sistema normativo restará irremediavelmente maculado.
Assim, salvo entendimento diverso, os servidores públicos da inativa
que integram o rol do artigo 6º, incisos I a VII, e X, e o § 5º, da Lei nº 10.826/03,
encontram-se alcançados pela regra de isenção do pagamento das taxas de
registro, renovação e expedição de segunda via de registro de armas de fogo,
porquanto, na ausência de dispositivo legal restringindo tal benesse, não é conferido
ao intérprete, a pretexto de se valer de exegese puramente literal, lançar mão de
inteligência diametralmente oposta ao princípio da legalidade tributária, não se
olvidando, ademais, que o servidor público aposentado, ainda que operada a
inatividade, guarda sujeição com a Fazenda que lhe remunera, não perdendo ele,
por tal fato, a condição e o status de servidor público.

ASSINATURA
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MPV 685
00143

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015:
“Art. XX A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, passa
a vigorar acrescida do art. 24-A, com a seguinte redação:
‘Art. 24-A Na hipótese de exportações realizadas por
empresas exportadoras habilitadas em parcelamentos de débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, na análise de deferimento
dos créditos de que trata o art. 22 desta Lei, não se aplicará a compensação
em procedimento de ofício prevista no art. 73 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sobre as parcelas vincendas’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
O REINTEGRA é um mecanismo que visa promover o
permanente ressarcimento do resíduo tributário nas cadeias produtivas
exportadoras, beneficiando diretamente milhares de empresas exportadoras
brasileiras. Prática esta, não apenas reconhecida pela Organização Mundial
do Comércio, mas executada pelos principais países concorrentes do Brasil
no mercado internacional.
No entanto, a sua eficácia tem sido limitada por algumas
medidas adotadas pela Administração Pública na sua operacionalização.
A previsão de compensação em procedimento de ofício
prevista no art. 73 da Lei nº 9.430, de 1996 (art. 61 da Instrução Normativa
RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012), no caso do REINTEGRA, nos
parece desviar de sua finalidade precípua, qual seja, promover e estimular
as exportações brasileiras a partir do aumento da sua competitividade.
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Na medida em que esta compensação de ofício dos valores
ressarcidos no âmbito do REINTEGRA é realizada nas hipóteses em que a
empresa exportadora possui parcelamento de débitos, elimina-se o efeito
caixa a curto prazo. Isso porque o procedimento adotado seria o de
compensar os créditos do REINTEGRA, a cada trimestre calendário, com
as últimas parcelas vincendas do parcelamento acordado.
Obviamente, tal compensação de ofício deve ser feita sobre as
parcelas do parcelamento já vencidas e ainda não liquidadas, mas
entendemos inadequado o procedimento sobre as parcelas vincendas, que
tenham sido fruto de acordo voluntário de parcelamento entre a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e os contribuintes exportadores.
Entendemos que a aplicação da compensação de ofício dos
créditos do REINTEGRA contra débitos vincendos com exigibilidade
suspensa afronta o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), que prevê a suspensão da
exigibilidade dos referidos créditos tributários no caso de parcelamento.
Neste sentido, a presente emenda objetiva corrigir este
problema, a partir da proposta de inclusão de artigo 24-A na Lei 13.043, de
2014, dispondo que não é permitida a compensação de ofício, prevista no
art. 73 da Lei nº 9.430, de 1996, sobre as parcelas vincendas com
exigibilidade suspensa.
Espera-se, assim, garantir um ambiente regulatório mais
estável para que as empresas exportadoras brasileiras possam atuar com
segurança nos mercados internacionais e que o REINTEGRA efetivamente
atinja os seus objetivos de promover e estimular as exportações brasileiras
a partir do aumento da sua competitividade.
Sala da Comissão,
Senador RICARDO FERRAÇO
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MPV 685
00144

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Suprima-se o art. 14 da Medida Provisória (MPV) nº 685, de
21 de julho de 2015, renumerando-se os demais.

JUSTIFICAÇÃO

Por meio do artigo 14 da referida Medida Provisória, o
governo pretende elevar a carga tributária ao majorar a base de cálculo de
diversas taxas de serviços pagas pela sociedade. Não é razoável adotar tal
medida no momento em que o país passa por uma grave crise econômica,
com elevação da taxa de desemprego e queda na renda real disponível do
trabalhador. O governo, ao aumentar a carga tributária, acentua ainda mais
o ciclo recessivo da economia.

Do ponto de vista monetário, ao atualizar a base de cálculo de
tributos, os agentes econômicos tendem a repassar aos preços de bens ou
serviços esse aumento de custos, no momento em que a inflação acumula
9,6% a.a em 12 meses, nível mais alto desde o ano de 2003 e patamar bem
superior ao centro da meta do regime adotado pelo Banco Central.
Ademais, a medida eleva a indexação da economia brasileira, o que
promove efeitos deletérios sobre o poder da política monetária para
controlar a inflação ao elevar a chamada “inércia inflacionária”.
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A presente emenda pretende corrigir a decisão equivocada do
governo de ampliar a carga tributária sobre a sociedade, no momento em
que ele deveria dar o exemplo e cortar suas próprias despesas.

Sala da Comissão,

Senador RICARDO FERRAÇO
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MPV 685
00145

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015:
“Art. XXº A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
‘Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei será repassado ao
Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias
úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou for apresentada a
declaração de que trata o § 1º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na
nova Secretaria da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas
entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social.
Por opção do legislador, a Lei nº 11.457, de 2007,
expressamente afastou a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, às
contribuições previdenciárias, sendo, por isso, incabível a compensação de
créditos de outros tributos com as contribuições previdenciárias vencidas
ou vincendas.
A compensação tributária deve observar o disposto no art. 170
do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966),
segundo o qual é necessária a existência de lei que estipule as condições e
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garantias por meio das quais será possível o encontro de contas entre o
contribuinte e o Fisco.
Na conjuntura em que se encontra atualmente a economia
brasileira, entendemos que devemos revisitar o tema da compensação
tributária de créditos previdenciários com outros débitos tributários, de
forma que os créditos tributários acumulados possam ser regularmente
utilizados para liquidação dos débitos previdenciários a cargo dos
contribuintes.
Neste sentido, a presente emenda objetiva alterar o caput do
art. 26 da Lei nº 11.457, de 2007, passando a autorizar que as citadas
compensações também possam se dar com base em declaração do
contribuinte.
Adicionalmente, revoga-se o parágrafo único do mesmo
artigo, o que passa a permitir que seja feita a compensação de créditos
tributários com débitos previdenciários.
Entende-se que tais alterações diminuirão a burocracia e
tornarão o sistema mais justo e isonômico.
Sala da Comissão,
Senador RICARDO FERRAÇO
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MPV 685
00146

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 685, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015:
“Art. XXº A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 22 No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que
exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a
aplicação de percentual de 3% (três por cento) sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
§1º O percentual referido no caput poderá ser alterado por ato
do Poder Executivo, podendo variar entre 0,1 (um décimo por cento) e 3%
(três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.
........................................................................................
§8° A alteração do percentual de que trata o § 1º somente terá
vigência após 180 (cento e oitenta) dias da publicação do ato do Poder
Executivo no Diário Oficial da União.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
O REINTEGRA é um mecanismo que visa promover o
permanente ressarcimento do resíduo tributário nas cadeias produtivas
exportadoras beneficiando diretamente milhares de empresas exportadoras
brasileiras. Prática esta, não apenas reconhecida pela Organização Mundial
do Comércio, mas executada pelos principais países concorrentes do Brasil
no mercado internacional.
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A regulamentação deste mecanismo está a cargo do Poder
Executivo, que editou, no dia 27 de fevereiro de 2015, o Decreto nº 8.415,
reduzindo os percentuais de aplicação do Reintegra sobre o valor exportado
já a partir de 1º de março de 2015.
A possibilidade de alterações significativas no percentual
permitido para apuração de créditos tem grandes impactos na equação
econômica das empresas exportadoras. A possibilidade de alterações
imediatas gera ainda outro grave problema, qual seja, a falta de
previsibilidade para os exportadores, afetando a sua capacidade de
negociar.
A redução dos percentuais vigentes de maneira súbita e
imediata desconsidera a realidade das empresas exportadoras que já haviam
precificado suas exportações para embarque no futuro próximo
considerando a vigência do percentual maior então em vigor.
É imprescindível que as empresas exportadoras tenham um
período mínimo de previsibilidade a respeito da vigência das regras
aplicáveis à sua atividade.
Esta emenda objetiva corrigir tais problemas. Assim, sugere-se
a alteração do caput e do §1º do art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014, fixandose o percentual inicial em 3%, mas mantendo-se a permissão para que o
Poder Executivo possa alterá-lo entre 0,1% e 3%. Adicionalmente, propõese a inclusão de novo parágrafo (§8º) definindo que as mudanças dos
percentuais somente terão vigência a partir de cento e oitenta dias de sua
publicação.
Espera-se, assim, garantir um ambiente regulatório mais
estável para que as empresas exportadoras brasileiras possam atuar com
segurança no mercado internacional.
Sala da Comissão,
Senador RICARDO FERRAÇO
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

C
O
Art. 3º Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem quitados nos N
termos desta Medida Provisória serão automaticamente convertidos em renda da F
União e os valores correspondentes serão considerados pagos em espécie, na F
forma do inciso I do art. 2º.
Dê-se a seguinte redação ao Art. 3º da MP 685 de 2015:

JUSTIFICAÇÃO
A emenda proposta tem o objetivo de tornar claro e coerente o dispositivo da
Medida Provisória nº 685, de 2015, que trata dos depósitos vinculados a débitos que
venham a ser quitados na forma por ela estabelecida.
De acordo com a redação atual do artigo 3º da Medida Provisória, os
depósitos vinculados a débitos incluídos no requerimento serão convertidos
automaticamente em renda da União, “aplicando-se o disposto no art. 2º sobre o
saldo remanescente da conversão”. O artigo 2º, por sua vez, estabelece que para a
quitação dos tributos exigir-se-á o pagamento de pelo menos 43% (quarenta e três
por cento) do montante em espécie, admitindo-se a compensação do restante com
créditos de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL.
A dúvida que surge a partir da redação do artigo 3º é se os valores resultantes
da conversão do depósito em renda serão considerados pagos em espécie ou se,
após o abatimento do valor do depósito, o contribuinte terá que pagar em espécie
pelo menos 43% do valor remanescente. Isso se dá porque não fica claro, a partir do
texto da Medida Provisória, se a expressão “saldo remanescente da conversão” se
refere ao próprio valor dos depósitos (se a expressão equivale a “valor resultante da
conversão”) ou ao montante dos débitos tributários que remanescerem após o
abatimento da quantia convertida em renda da União.
Tomando como exemplo uma situação em que há um depósito de R$
10.000,00 (dez mil reais), vinculado a um dos débitos tributários a serem quitados, e
o montante total dos débitos abrangidos é R$ 100.000,00 (cem mil reais), haveria
dúvida se o contribuinte, após a conversão do depósito em renda, teria que pagar
em espécie no mínimo R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), já que computado o
valor da conversão em renda como parte do pagamento em moeda corrente, ou no
mínimo R$ 38.910,00 (trinta e oito mil, novecentos e dez reais), equivalentes a 43%
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dos R$ 90.000,00 (noventa mil reais) remanescentes após a subtração do valor
convertido em renda.
A proposta que apresentamos consiste em substituir a expressão “aplicandose o disposto no art. 2º sobre o saldo remanescente da conversão” por “e os valores
correspondentes serão considerados pagos em espécie, na forma do inciso I do art.
2º”. Assim, ficaria absolutamente claro que, no caso de existência de depósito
vinculado a débitos a serem quitados na forma estabelecida pelo novo diploma, ele é
imediatamente convertido em renda e os valores que desse modo ingressam nos
numerários da União são considerados pagamento em espécie, para as finalidades
da Medida Provisória. Tomando como base o exemplo anterior, ficaria claro que o
contribuinte que pagasse R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em espécie já estaria
apto a quitar seus débitos na forma estabelecida.
Entendemos que essa modificação tem dois méritos principais. O primeiro
deles é solucionar uma obscuridade da norma, o que facilita seu entendimento pelos
contribuintes e favorece o ambiente de negócios e a segurança jurídica, reduzindo
os litígios tributários – assuntos que são, de resto, os objetivos principais da Medida
Provisória. O segundo mérito é conferir à conversão de depósito em renda
tratamento equiparado ao que recebe o pagamento em espécie, o que é plenamente
consentâneo com o fato de que em ambas as situações valores financeiros
ingressam nos cofres públicos.
Quanto a esse segundo ponto, é importante ter em mente que a exigência de
recolhimento em espécie de 43% (quarenta e três por cento) do valor remanescente
após a subtração da quantia convertida em renda penalizaria justamente os
contribuintes que optam por oferecer no contencioso administrativo ou judicial a
garantia mais segura para o Fisco, que é o próprio depósito. Esses contribuintes
receberiam tratamento desfavorável em relação àqueles que não realizaram o
depósito, porque deles se exigiria, na prática, o desembolso em espécie de valor
superior ao previsto na Medida Provisória (pois se somaria ao percentual mínimo
previsto no artigo 2º, I, o valor do próprio depósito).
De outra parte, entendemos que a proposta apresentada, por tornar clara a
classificação dos valores oriundos de depósitos como valores pagos em espécie,
estimula a inclusão de débitos garantidos por depósito na forma de quitação prevista
pela Medida Provisória. Afinal, se os valores convertidos em renda não forem
considerados como parte do pagamento em espécie devido, os contribuintes não
serão estimulados a incluírem os débitos garantidos em seus requerimentos, o que
privará a União do recebimento imediato dos valores depositados. Defendemos, por
isso, que a proposta apresentada potencializa os efeitos arrecadatórios imediatos da
Medida Provisória, contribuindo com o esforço de ajuste fiscal buscado pelo Governo
Federal.
Por essas razões, rogo o apoio dos eminentes pares para a aprovação da
presente emenda modificativa, que contribui, sob diversos prismas, com os principais
objetivos da Medida Provisória.

PARLAMENTAR

Brasília, 6 de agosto de 2015.
Deputado Bebeto
PSB/BA
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O
Art. 12 Nos casos em que for demonstrado que o descumprimento do N
disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações previstas no art. 11 F
decorreu de omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude, F
os tributos devidos serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa prevista
no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Dê-se a seguinte redação ao Art. 12 da MP 685 de 2015:

Parágrafo único. Nos casos em que não ficar demonstrado que a ausência de
declaração ou a apresentação de declaração ineficaz decorreu de omissão dolosa
com intuito de sonegação ou fraude, a multa aplicável será a referida no inciso I do
art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda proposta pretende alterar o dispositivo da Medida Provisória nº
685, de 2015, que regula a dosagem da multa aplicável ao sujeito passivo que deixa
de apresentar a declaração das suas operações de planejamento tributário (artigo
7º) ou que, ao apresentá-la, incorre em alguma das impropriedades que tornam a
declaração ineficaz (artigo 11).
A redação atual do artigo 12 da Medida Provisória é no sentido de que, se o
contribuinte deixa de apresentar a declaração ou apresenta declaração ineficaz,
aplica-se imediatamente a multa a que se refere o § 1º do artigo 44 da Lei nº 9.430,
de 1996, equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição. Isso se dá por meio da equiparação, pela
norma em exame, das situações de descumprimento do artigo 7º e dos casos do
artigo 11 a “omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude”.
Observe-se, assim, que a Medida Provisória, tal como redigida, cria uma
presunção legal de omissão dolosa com intuito de sonegação ou fraude. Afinal, ela
dispõe de maneira expressa que a não apresentação da declaração ou a
apresentação de documento ineficaz caracteriza tal situação. Com esse texto, a
interpretação que tende a se consagrar seria no sentido de que a aplicação da multa
de 150% (cento e cinquenta por cento) é aplicável independentemente de qualquer
análise do caso concreto. Em outras palavras, aplicar-se-ia a multa correspondente à
omissão dolosa com intuito de sonegação ou fraude sem que se questione se a
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omissão do sujeito passivo foi de fato dolosa e se manifestou intuito de ludibriar a
Administração Tributária.
Ocorre que tal interpretação representaria, a nosso ver, uma potencial
injustiça contra os contribuintes. Analisando os artigos 7º e 11 da Medida Provisória,
é perfeitamente possível prever uma série de situações em que o sujeito passivo
deixe de apresentar a declaração ou apresente documento ineficaz por simples erro,
sem dolo e sem nenhum traço de intuito de sonegação ou fraude. Mantida a redação
do artigo 12, essas situações, apesar de decorrerem de simples equívoco ou
dificuldade de interpretar a complexa legislação tributária, seriam consideradas
omissões dolosas com a intenção de ludibriar o Fisco e ensejariam a aplicação da
multa correspondente a essas condutas mais graves. Isso representaria, sem
nenhuma dúvida, um abuso do poder estatal de tributar.
Imagine-se, por exemplo, que um determinado contribuinte não declare um
ato jurídico que praticou por considerar que ele era dotado de determinadas razões
extratributárias que ele considerou relevantes. O Fisco, ao analisar o caso, considera
que tais razões, embora existentes, eram irrelevantes. À luz do inciso I do artigo 7º
da Medida Provisória e mantido o artigo 12 do mesmo texto, a simples discordância
quanto a essa qualificação um tanto quanto subjetiva do ato jurídico praticado
poderia fazer com que o contribuinte ficasse sujeito à multa própria daqueles que
dolosamente agem no intuito de sonegar ou fraudar. A injustiça, em um caso dessa
natureza, é flagrante.
Outro caso que se pode projetar é o de um contribuinte que, após praticar
com outro particular um determinado negócio, com implicações fiscais, apresente a
declaração do ato jurídico, verificando-se, depois, que era a outra parte da operação
o efetivo sujeito passivo das obrigações tributárias. Mesmo que a confusão seja
compreensível e justificável, a declaração será considerada ineficaz (artigo 11, inciso
I, da Medida Provisória) e a incidência do atual artigo 12 levaria à equiparação da
situação a uma omissão dolosa com intuito de sonegação ou fraude. O contribuinte
certamente teria enormes dificuldades para se livrar da gravosa imputação, embora,
na prática, tenha agido com a mais resoluta boa-fé.
Com a alteração constante da emenda que apresentamos, o artigo 12 da
Medida Provisória deixará claro que apenas as situações em que for demonstrado
que o sujeito passivo efetivamente se omitiu de maneira dolosa e com intuito de
sonegação ou fraude poderão ser tratadas como tais, com a incidência da multa
correspondente, de 150% (cento e cinquenta por cento). Nos casos em que a
declaração deixou de ser apresentada ou o foi de maneira ineficaz e não há indícios
de caráter doloso da omissão ou intuito de sonegação ou fraude, a multa aplicável é
aquela própria da simples ausência de declaração ou de declaração inexata –
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
É importante deixar claro que a emenda apresentada não anula o objetivo do
artigo 12 do diploma, que é o de conferir um estímulo à apresentação das
declarações das operações de planejamento tributário, por parte dos contribuintes. O
que se busca é tão somente circunscrever o horizonte de aplicação da multa de
150% (cento e cinquenta por cento) aos casos em que há efetiva omissão dolosa
com intuito de ludibriar a Administração Tributária, impedindo que um conceito
evidentemente vinculado ao aspecto subjetivo do sujeito passivo (omissão dolosa
com intuito de sonegação ou fraude) seja equiparado a uma situação objetiva (não
apresentação ou ineficácia de uma declaração). Em poucas palavras, a ideia da
emenda que apresentamos é a de evitar uma situação de potencial injustiça, sem
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anular o mecanismo de estímulo voltado à redução dos litígios tributários.
Diante dessas razões, rogo o apoio dos eminentes pares para a aprovação da
presente emenda modificativa.

PARLAMENTAR

Brasília, 6 de agosto de 2015.
Deputado Bebeto
PSB/BA
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Art. 5º Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de N
base de cálculo negativa da CSLL, no todo ou em parte, será concedido prazo de F
trinta dias para a pessoa jurídica promover a indicação de novos créditos, de valor F
equivalente ao dos indeferidos, mesmo que apurados após 31 de dezembro de 2013
e declarados após 30 de junho de 2015, ou o pagamento em espécie do saldo
remanescente dos débitos incluídos no pedido de quitação.
Dê-se a seguinte redação ao Art. 5º da MP 685 de 2015:

Parágrafo único. A falta da indicação ou do pagamento referidos no caput
implicará mora do devedor e o restabelecimento da cobrança dos débitos
remanescentes.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda proposta busca corrigir uma situação de insegurança jurídica e de
potencial injustiça ensejada pelo dispositivo da Medida Provisória que rege a
hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL, por parte da Administração Tributária.
O artigo 5º da Medida Provisória, em sua redação atual, dispõe que, no caso
de indeferimento dos créditos indicados para a quitação dos tributos, será aberto um
prazo de 30 (trinta) dias para que o contribuinte realize o pagamento em espécie do
saldo remanescente dos débitos incluídos no pedido. Não havendo tal pagamento, o
parágrafo único do mesmo artigo 5º prevê a constituição em mora do devedor e a
retomada da cobrança por parte do Fisco.
De acordo com o texto atual da Medida Provisória, portanto, o contribuinte que
tiver os créditos indicados indeferidos terá que pagar em espécie não apenas os
43% (quarenta e três por cento) previstos no inciso I do artigo 2º do diploma, mas
também o valor dos créditos inadmitidos. A quitação dos débitos tributários, assim,
poderá se tornar significativamente mais onerosa para determinados contribuintes,
comprometendo de maneira imprevista o seu fluxo de caixa, bastando que eles
tenham os créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL
indeferidos.
Tal situação gera insegurança jurídica e potenciais injustiças porque o
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indeferimento dos créditos pode ocorrer sem que o contribuinte possa razoavelmente
prever esse resultado e sem que ele tenha qualquer culpa. Com efeito, diante da
complexidade da legislação tributária brasileira, é extremamente comum que o
contribuinte creia firmemente fazer jus a um crédito tributário que, depois de uma
análise mais rigorosa por parte da Administração, se revela insubsistente. Como
visto, a solução apontada pela Medida Provisória para esse caso é a exigência do
pagamento do valor do crédito indeferido em espécie, no exíguo prazo de 30 (trinta)
dias.
A verdade é que, tal como redigido originalmente, o artigo 5º da Medida
Provisória pode fazer com que um contribuinte que adere à forma de quitação
prevista no diploma (avaliando que tal decisão não compromete o seu fluxo de caixa)
termine sendo surpreendido pela obrigação de desembolsar uma quantia muito
maior em espécie, em virtude do indeferimento dos créditos que indicou. A
insegurança é tamanha que não se pode descartar a possibilidade de inviabilização
de atividades econômicas ou mesmo um considerável desestímulo à adesão dos
contribuintes à nova forma de quitação.
A solução que propomos para sanar a insegurança jurídica e a potencial
injustiça criada por esse trecho da Medida Provisória é a criação de uma alternativa
para o contribuinte, nos casos de indeferimento dos créditos que indicou. Propomos
que, indeferidos os créditos, o contribuinte possa, no prazo estabelecido, indicar
outros créditos de valor equivalente ao dos que foram inadmitidos, ainda que
apurados após 31 de dezembro de 2013 e declarados após 30 de junho de 2015,
conservando-se, assim, a distribuição estabelecida pelo artigo 2º do diploma – 43%
(quarenta e três por cento) em espécie e 57% (cinquenta e sete por cento) em
créditos de prejuízos fiscais ou de base de cálculo negativa da CSLL.
Ressalte-se que, como a Administração Tributária disporá de um prazo de 5
(cinco) anos para analisar a quitação dos débitos na forma da Medida Provisória
(artigo 6º, parágrafo único, do diploma), é bastante provável que, no momento do
eventual indeferimento dos créditos indicados pelo contribuinte, ele já tenha apurado
novos prejuízos fiscais ou novas bases de cálculo negativas de CSLL. Isso viabiliza a
alternativa proposta, que configura, a nosso ver, uma maneira bastante razoável de
sanar a insegurança jurídica e a potencial injustiça causada, em última análise, pela
complexidade da legislação tributária brasileira. Cuida-se, portanto, de evitar a
transferência, ao contribuinte, dos riscos gerados pela própria estrutura sobre a qual
se ergue a máquina arrecadatória estatal.
Nossa proposta mantém, de qualquer modo, a exigência de pagamento em
espécie do saldo remanescente dos débitos incluídos no pedido de quitação, para os
casos em que o contribuinte não apresente, por qualquer razão, créditos de valor
equivalente ao dos indeferidos. Evita-se, com isso, a banalização da alternativa
aberta pela Medida Provisória, confirmando-se que a adesão a ela envolve a
confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados pelo sujeito passivo
(consoante o § 1º do artigo 2º da própria Medida Provisória).
Por último, é importante perceber que a modificação ora proposta não
repercute de nenhum modo sobre o montante que será recebido em espécie pela
União, como decorrência da Medida Provisória nº 685, de 2015. A alteração
proposta diz respeito apenas aos casos em que há indeferimento de créditos,
situação excepcional que não afeta o cálculo que levou à fixação do percentual
mínimo de 43% (quarenta e três por cento) que terá que ser pago em espécie.
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Diante dessas razões, rogo o apoio dos eminentes pares para a aprovação da
presente emenda modificativa, que, por corrigir uma situação de insegurança jurídica
e de potencial injustiça, torna a Medida Provisória mais apta a alcançar os seus
objetivos de melhoria do ambiente de negócios e redução dos litígios tributários.

PARLAMENTAR

Brasília, 6 de agosto de 2015.
Deputado Bebeto
PSB/BA
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Suprima-se o inciso VII, do Art. 14 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015.
JUSTIFICATIVA

A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) foi instituída pela Lei
9427/1996 é cobrada de todos os agentes concessionários, permissionários e
autorizados de serviços de energia elétrica. A forma de cálculo da TFSEE é
regulamentada pela ANEEL, que define anualmente seu valor, a depender da
modalidade do serviço prestado pelo agente: distribuição, transmissão ou geração de
energia elétrica.
Anualmente, ao definir o valor devido de TFSEE para cada agente, a ANEEL já
procede a atualização monetária sobre a Taxa uma vez que sua base de cálculo
considera custos, despesas, receitas, preços e tarifas que já carregam, em sua
origem, atualização monetária (IPCA ou IGPM).
Conclui-se, portanto, que o inciso VII do Art. 14, ao autorizar o Poder Executivo a
atualizar monetariamente a TFSEE incorre em duplicidade de atualização monetária, o
que fere frontalmente a lei brasileira.

PARLAMENTAR
DEPUTADO EVANDRO ROMAN
PSD / PR
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Emenda à Medida Provisória nP 685/2015
Emenda: Aditiva

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015:

Art. xx O inciso II do § 3o do Art. 37 da Lei 10893/2004 passa a vigir com a
seguinte redação;
“II - as cargas isentas do pagamento do AFRMM, conforme previsto no art.
14 desta Lei, ou aquelas transportadas nas navegações de cabotagem,
interior fluvial e lacustre, cuja origem ou cujo destino final seja porto
localizado na Região Norte ou Nordeste, nos termos do art. 17 da Lei no
9.432, de 1997; e”
Justificação:
O art. 37 da Lei 10.893/2004 instituiu a Taxa de Utilização do Mercante (TUM),
que é uma taxa cobrada pela utilização do Sistema Mercante, desenvolvido
para registro das operações de transporte aquaviário de carga em portos
brasileiros, tendo sido prevista ser paga junto com o recolhimento do Adicional
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).
O § 3o desse artigo estabelece os casos em que não haverá a incidência da
TUM, que correspondem à maioria das cargas em que não há recolhimento do
AFRMM, como é o caso das cargas de exportação (inciso I) e das cargas com
pena de perdimento (inciso III).
Da mesma forma, o inciso II trata das “cargas isentas do pagamento do
AFRMM”, mas não explicitou as mercadorias que, temporariamente, gozam do
benefício da não incidência do AFRMM, conforme está previsto no art. 17 da
Lei no 9.432, de 1997, com as alterações incorporadas pelo art. 11 da Lei n o
11.482/2007.
A Taxa de Utilização do Mercante é devida pelo Consignatário da carga
transportada, devendo ser paga exclusivamente no Banco do Brasil através de
débito em C/C do devedor. Nos casos em que existe o recolhimento do
AFRMM o pagamento da TUM é feito simultaneamente, mas, nos demais
casos, pode causar enormes transtornos ao contratante do transporte, que
seria forçado a manter conta no BB apenas para pagamento da taxa, obrigando
as empresas de navegação a assumir todo o processo de pagamento da TUM.
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Acrescente- se, que a legislação exige que a TUM seja liquidada antes da
liberação da carga ao destinatário.
Ainda que, individualmente, o valor devido (R$ 20,00, mais taxas bancárias, por
Conhecimento de Transporte) não seja significativo, no transporte de carga
fracionada em contêineres pode alcançar valores elevados proporcionalmente
ao valor do frete auferido, além de ocasionar frequentes casos de retenção de
mercadoria , ou até mesmo do próprio navio no porto, até que o processo de
pagamento seja registrado no sistema.
A exigência do pagamento da TUM para as mercadorias transportadas na
navegação de cabotagem, quando não há incidência do AFRMM, é um dos
entraves que impedem o crescimento do volume transportado neste modal,
levando muitas vezes o contratante do transporte preferir o modal rodoviário,
que pode ser realizado com nível mínimo de burocracia, motivo pelo qual
estamos apresentando esta emenda.

Sala das Sessões,

de Agosto de 2015.

Deputado Edinho Bez
PMDB/SC

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MPV 685
00152

Quarta-feira 12

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
Proposição
06.08.2015
Medida Provisória 685 de 2015

Autor

nº do prontuário

MARCUS PESTANA

1. X

Supressiva

Página

2.

Substitutiva 3.

Artigo

Modificativa

4.

Parágrafo

Aditiva

5.

Substantivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Texto
Suprime os art. 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da presente Medida Provisória:
Art. 1º: Ficam suprimidos os artigos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da presente Medida Provisória

Justificação
O artigo 7º a 12 da presente Medida Provisória com o pressuposto de regulamentar a
elisão fiscal, a rigor, busca incumbir o contribuinte do ônus de informar ao Fisco
informações que estão intrinsecamente ligadas ao planejamento tributário da empresa
violando, diretamente, princípios constitucionais caros ao Estado de Direito. Neste
aspecto cumpre destacar que restam devassados valores subjacentes ao princípio
constitucional da livre inciativa, na medida em que obriga ao empresário apresentar as
suas estratégias aos órgãos públicos e, ao tornar tais informações públicas, permitirá
que seus concorrentes tenham igual acesso aos mecanismos de gestão fiscal de seu
negócio.
Além disso, pretende imputar ao empresário o encargo de oferecer todas as informações
para que o Fisco não precise realizar qualquer ação fiscal nas empresas, pois,
apresentados os mecanismos de gestão fiscal da empresa e ainda gerando a
possibilidade de penalização no caso de a Fazenda Pública discordar da interpretação
dada pelo ente estatal não parece adequado, principalmente considerando o longo prazo
concedido para que a Fazenda Pública homologue as informações prestadas,
acarretando enorme insegurança jurídica aos contribuintes.
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Texto
Modifica o §3º do art. 2º da presente Medida Provisória:
Art. 1º: O §3º do art. 2º da presente Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2º................................................................
§3º Para aderir ao programa de que trata o art. 1º, o sujeito passivo deverá comprovar
a desistência expressa das impugnações ou dos recursos administrativos e a
suspensão, até a decisão homologatória do requerimento apresentado pelo
contribuinte, das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e
renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundem as referidas
impugnações e recursos ou ações.
Justificação
A presenta alteração retira a necessidade de que o contribuinte que litiga com a
Fazenda Pública no âmbito administrativo tenha que apresentar desistência irrevogável
do litígio, uma vez que tal circunstância coloca o contribuinte em posição de imensa
insegurança jurídica, impondo risco à gestão fiscal da sua empresa, na medida em que,
no caso de não homologação do requerimento apresentado nos termos do artigo 2º, os
débitos tributários venceriam no prazo de 30 dias (art. 5º) com a obrigação do
adimplemento em espécie.
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A alteração retirou igualmente a obrigatoriedade de o contribuinte litigante desistir de
forma peremptória da ação judicial na qual discute com a Fazenda Pública e cujo objeto
possa ser admitido na medida provisória, pois, igualmente, obrigar o contribuir desistir
de uma medida judicial que pode estar tramitando por há anos, quiçá, por décadas, sem
a garantia de que terá seu requerimento homologado, coloca o contribuinte em situação
de grave insegurança jurídica. Desta maneira, pretende-se com a emenda que o
contribuinte possa aderir à proposta a partir da suspensão da medida judicial, desde
que a referida suspensão permaneça até a data da decisão homologatória ou nãohomologatória do requerimento e, neste segundo caso, a ação judicial retornará do
ponto em que foi suspensa, sem prejuízos para a Fazenda Pública ou para o
contribuinte.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Texto
Modifica o art. 14 da presente Medida Provisória:
Art. 1º: O 14 da presente Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente, na
forma do regulamento, o valor das taxas instituídas, desde que o valor da
atualização não exceda a variação do índice oficial de inflação apurado no
período desde a última correção.
Justificação
Objetiva-se com a presente emenda impedir que haja aumento abuso e sem
qualquer parâmetro das taxas indicadas, bem como impedir que onere de
forma inadequada o contribuinte, especialmente em momento de grave
retração da economia, perda dos postos de emprego e diminuição da renda.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Texto
Modifica o art. 5º da presente Medida Provisória:
Art. 1º: O art. 5º da presente Medida Provisória passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 5º Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, no todo ou em parte, e o contribuinte
não renove a impugnação ou recurso administrativo ou não retome a ação
judicial que estiver suspensa, será concedido o prazo de trinta dias para a
pessoa jurídica promover o pagamento em espécie do saldo
remanescente dos débitos incluídos no pedido de quitação.
Justificação
A presenta alteração retira a necessidade de que o contribuinte que litiga
com a Fazenda Pública no âmbito administrativo tenha que apresentar
desistência irrevogável do litígio, uma vez que tal circunstância coloca o
contribuinte em posição de imensa insegurança jurídica, impondo risco à
gestão fiscal da sua empresa, na medida em que, no caso de não
homologação do requerimento apresentado nos termos do artigo 2º, os
débitos tributários venceriam no prazo de 30 dias com a obrigação do
adimplemento em espécie.

Substantivo Global
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A alteração retirou igualmente a obrigatoriedade de o contribuinte litigante
desistir de forma peremptória da ação judicial na qual discute com a
Fazenda Pública e cujo objeto possa ser admitido na medida provisória,
pois, igualmente, obrigar o contribuir desistir de uma medida judicial que
pode estar tramitando por há anos, quiçá, por décadas, sem a garantia de
que terá seu requerimento homologado, coloca o contribuinte em situação
de grave insegurança jurídica. Desta maneira, pretende-se com a emenda
que o contribuinte possa aderir à proposta a partir da suspensão da medida
judicial, desde que a referida suspensão permaneça até a data da decisão
homologatória ou não-homologatória do requerimento e, neste segundo
caso, a ação judicial retornará do ponto em que foi suspensa, sem
prejuízos para a Fazenda Pública ou para o contribuinte.
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Inciso
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Inclua-se, onde couber:
Art. xx A Lei n.º 13.043, de 13 de novembro de 2014, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos
de natureza tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2014, perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB ou a Procuradoria – Geral da
Fazenda Nacional – PGFN poderá, mediante requerimento, utilizar créditos
próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de novembro de
2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.

§ 1º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre empresas
controladora e controlada, de forma direta, ou entre empresas que sejam
controladas diretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de
2011, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a
data da opção pela quitação antecipada.

§ 2º A opção de que trata o caput deverá ser feita até 30 de agosto
de 2015, observadas as seguintes condições:

I – pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 15% (quinze
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por cento) do saldo do parcelamento; e

II- quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro líquido.

§ 3º O pagamento em espécie mencionado no inciso I do § 2º deste
artigo, será de no mínimo 10% (dez por cento) quando os débitos objeto da
quitação antecipada forem oriundos do Parcelamento instituído pela Lei nº
12.996 de 18 de junho de 2014.”
................................................................................................................”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa reduzir o porcentual do valor mínimo
do pagamento em espécie, dos débitos perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB ou a Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, além da dilação do prazo para a opção pela quitação antecipada.
Com essas alterações, o contribuinte será motivado a optar pela quitação
antecipada.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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Autor
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Página

Artigo
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

alínea

Inclua-se onde couber:

“Art. xx O art. 2º, o § 1º e os incisos I e II do § 2º da Lei n.º
12.996, de 18 de junho de 2014, passam a vigorar com as seguintes
alterações.
“Art. 2º Fica reaberto, até o 20º (vigésimo dia) dia após a
publicação da Lei decorrente da Medida Provisória nº 677, de 22 de
junho de 2015, o prazo previsto no § 12 do art. 1º e art. 7º da Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo previsto nos § 18
do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, atendidas as
condições estabelecidas neste artigo.
§ 1º Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as
dívidas de que tratam o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio
de 2009, e o § 2º do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010,
vencidas até 31 de dezembro de 2014.
§ 2º ..................................................................
.........................................................................
I – antecipação de cinco por cento do montante da dívida objeto
do parcelamento após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor
total da dívida ser maior que R$ 1.000,000.00 (um milhão de reais) e
menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhões);
II- antecipação de dez por cento do montante da dívida objeto
do parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor
total da dívida ser maior que R$ 10.000.000,00 (um milhão de reais);
.............................................................................................................”(NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa reduzir o porcentual estabelecido para
a antecipação (entrada) do montante da dívida objeto do parcelamento,
para que propicie aos contribuintes melhores condições financeiras para
adesão e manutenção do parcelamento.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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AUTOR
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se à Medida Provisória n.º 685, de 2015, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. X. O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Art. 3º. ..............................................................................................
...........................................................................................................
§ 15. Para efeitos de interpretação, não são considerados receita
bruta das agências de turismo, agências de viagens e agências de
viagens e turismo os valores pertencentes e repassados aos
fornecedores dos serviços turísticos por elas intermediados e/ou
organizados a qualquer título, de forma isolada ou conjugada.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Agência de turismo é a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação
remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece
diretamente, na letra do art. 27, da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, Lei Geral do
Turismo, ou no entendimento do art. 3º, da Lei nº 12.974, de 15 de maio de 2014, que
dispõe sobre suas atividades.
O preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor
que agregar ao preço de custo desses fornecedores, facultando-se à agência de turismo
cobrar taxa de serviço do consumidor pelos serviços prestados, como expressa o § 2º, do
primeiro dispositivo legal acima citado, inaplicável, apenas, às agências de turismo que
prestam diretamente serviços de transporte, hospedagem e afins, tais como as agências que
realizam transporte de turistas com ativos próprios (ônibus, avião, vans, dentre outros) ou
que são detentoras de hotéis e comercializam em nome próprio a reserva de hospedagem
para os clientes finais, pois nesses casos a agência é também uma empresa de transporte ou
hoteleira.
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Veja-se que mesmo no caso de fretamento de meios de transporte (avião, navio, ônibus,
etc.), a agência de viagens que freta tais ativos continua realizando exclusivamente a
atividade de intermediação de serviços turísticos, uma vez que a efetiva prestadora dos
serviços de transporte é a empresa detentora dos ativos (companhia de transporte aéreo,
marítimo ou rodoviário), a qual realiza todas as atividades operacionais necessárias à
consecução do transporte (contratação de mão de obra, insumos, definição de horários,
obtenção de autorizações regulatórias, etc.), de tal modo que a receita de tais agências de
viagens é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor agregado a seus preços ou,
ainda, a taxa de serviço cobrada dos clientes.
Logo, salvo nessas hipóteses, a base de cálculo dos tributos incidentes sobre a receita ou o
faturamento resultante do serviço de intermediação prestado por agências de turismo há de
ser o seu preço, em um dos modos acima, sem abranger os valores por elas recebidos pelos
serviços intermediados, que recebem dos clientes em nome e por conta dos respectivos
fornecedores, destinatários finais, aos quais os repassam.
Todavia, existe, até os dias atuais, ao contrário do que ocorre com as agências de
publicidade, norma legal tributária confusa que permite interpretações em sentido contrário
à Lei Geral do Turismo, o que gera crônica insegurança jurídica às mais de dez mil agências
de turismo e de viagem e turismo instaladas no país e aos consumidores que, por equívoco,
pedem documento fiscal contendo o valor total pago, e não somente o do seu serviço de
intermediação.
Ademais, tal insegurança jurídica poderia causar um efeito econômico perverso, se levasse
à interpretação de que a receita bruta das agências de turismo e de viagens e turismo, para
fins de incidência do PIS e da COFINS, deve ser a totalidade dos valores recebidos de seus
clientes, incluindo aqueles repassados aos efetivos fornecedores de serviços turísticos ao
cliente final. Tal circunstância tornaria inviável a atividade econômica desenvolvida pelas
agências de turismo e de viagem e turismo, levando ao encerramento das atividades de
muitas delas, com nocivas consequências para o setor e perda de milhares de empregos
diretos e indiretos.
Daí caber inserir o conceito acima na referida legislação do PIS e Cofins, visando esclarecer
qual é a correta interpretação de receita bruta tributável das agências de viagens e viagens e
turismo, nos termos acima expostos, visando a manutenção sustentável de sua atividade
econômica.
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se à Medida Provisória n.º 685, de 2015, onde couber, a seguinte alteração ao
caput do art. 60 da Lei n.º 12.249, de 11 de junho de 2010:
“Art. X. O caput do art. 60 da Lei n.º 12.249, de 11 de junho de 2010, passa
a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 60. Ficam isentos do Imposto de Renda na fonte os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à
cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas
residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço,
treinamento ou missões oficiais, até o limite global, por viajante, de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, nos termos, limites e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
...................................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O pleito refere-se exclusivamente à extensão da isenção de imposto de renda na fonte de
que trata o artigo 60 da Lei 12.249/10, cujo prazo se encerra em 31 de dezembro de 2015.
A cadeia produtiva do setor de turismo movimenta outros 52 setores da economia, tendo
movimentado, em 2014 (ou seja, no período de isenção), cerca de 9,6% do PIB nacional,
um crescimento de 8,4% em relação a 2012, e de 3,8% em relação a 2013.
Estima-se que o setor cresça, até 2016, cerca de 18,1%, o que indica o forte potencial
econômico do setor, impulsão essa necessária no atual momento econômico do País.
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Dessa forma, a não prorrogação da isenção poderá trazer o efeito perverso de retrair ainda
mais a economia do País, trazendo uma freada brusca em toda uma cadeia produtiva que
está em plena expansão, que é a importante cadeia turística nacional.
Necessária a extensão do prazo da isenção, tendo em vista o impacto negativo que tal
tributação traria ao setor de turismo, notadamente pela necessidade mercadológica de
assumir na fonte o tributo, majorando consequentemente os preços de viagens a negócios
ou a lazer em cerca de 33% para os brasileiros.
Aludido repasse inviabilizaria a existência de inúmeras empresas do setor, com diminuição
relevante de empregos, pois o aumento do valor dos pacotes de viagens – que já vem
sofrendo com a desvalorização do real face a outras moedas estrangeiras – geraria a
diminuição na contratação de tais pacotes, causando prejuízos para o turismo brasileiro de
negócios e de lazer.
Nesse sentido, calcula-se que cada R$ 100 milhões de prejuízo no setor de turismo,
decorrente da não prorrogação, seja responsável pela retração de mais de R$ 321,4 milhões
no montante anual de produção da economia brasileira e que, somado a isso, seriam
perdidas quase 7 mil vagas no mercado de trabalho e R$ 65,5 milhões a título de salários, o
que representaria a perda de R$ 25,1 milhões de arrecadação de outros tributos, tais como
IRPJ, IRPF, CSLL, PIS, COFINS etc.
Vale destacar que, em virtude de interpretação do texto normativo anterior a 2009, e
posteriormente em decorrência da isenção expressa incorporada no texto da Lei descrito
acima, a indústria de turismo não foi fonte de arrecadação de tributos nas remessas
turísticas, de modo que não há que se falar em diminuição de uma arrecadação
anteriormente existente.
Nos regulamentos do imposto sobre a renda sempre houve dispositivo que eliminasse a
incidência de imposto de renda na fonte nas remessas para cobertura de gastos pessoais, no
exterior, de pessoas físicas residentes, ou domiciliadas no País, em viagens de turismo,
negócios ou serviços.
Adicionalmente, sempre existiu disposição nos mesmos regulamentos do imposto sobre a
renda acerca da não sujeição à retenção de imposto de renda na fonte quando de remessas
para pagamento de pacotes turísticos.
Hodiernamente, essas disposições legais encontram-se no Decreto nº 3.000, de 1999
(RIR/99), artigo 690, incisos IX e XIV.
No entanto, para por pá de cal em eventuais litígios dispendiosos e desnecessários, o
Congresso Nacional emendou medida provisória e declarou, através do artigo 60 da Lei
12.249 de 2010, isenção para referidas as remessas. Desse modo, isenção foi instituída em
lei, porém, com prazo de cinco anos, que se esgota ao final deste ano-calendário de 2015.
Não haveria, portanto, reforça-se, perda de arrecadação na extensão da isenção constante da
legislação citada.
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Ademais, não se verifica óbice à citada prorrogação na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma
vez que se trata de extensão de benefício fiscal já existente e cujo tributo, como dito
anteriormente, jamais foi recolhido, não se caracterizando, desta feita, como renúncia fiscal.
Portanto, é fundamental para o setor turístico a manutenção da isenção de imposto de renda
na remessa de valores ao exterior, conforme as razões acima explanadas.
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MEDIDA PROVISÓRIA No 685, DE 2015
Institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo e autoriza o Poder Executivo federal a
atualizar monetariamente o valor das taxas que
indica.

EMENDA SUPRESSIVA No
Suprimam-se os arts. 7º a 12º da Medida Provisória nº 685/2015.

JUSTIFICAÇÃO

A regulamentação da norma antielisiva é tema de interesse nacional,
devendo ser objeto de amplo debate entre o poder público e o contribuinte, sendo inviável a
tratativa do tema em sede de medida provisória ou mesmo de projeto de lei de conversão.
A norma cria mais uma obrigação para o contribuinte, invertendo a lógica
prevista no CTN sobre a atividade privativa da autoridade fiscalizadora, bem como das atuais
declarações e da escrituração fiscal e contábil digital que permitem que a Receita Federal faça
o monitoramento integral do contribuinte.
A norma proposta não é clara e causa enorme insegurança jurídica na
medida em que não estão delimitadas as operações sujeitas à declaração bem como os
conceitos gerais que devem nortear os contribuintes quando da realização das operações.
Ademais, a aplicação da multa de 150% tem caráter eminentemente
confiscatório.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2015.

Deputada GORETE PEREIRA
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

Emenda nº

Acrescente-se o seguinte artigo 2º na Medida Provisória nº 685, de 2015,
renumerando-se os demais artigos que lhe sucedem:

Art. 2º Fica reaberto, até o dia 30 de setembro de 2015, o prazo para pagamento ou
parcelamento de que trata o artigo 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

JUSTIFICAÇÃO

Conforme a EM nº 00080/2015 subscrita pelo Senhor Ministro da Fazenda, a Medida
Provisória nº 685, de 2015 objetiva “... minorar as externalidades negativas produzidas pelo contencioso
tributário, com ganho tanto do sujeito passivo nessa situação quanto da Fazenda Nacional.”.
Exatamente por isso é que se justifica a reabertura do prazo para que as empresas
possam liquidar débitos, constituídos ou não, de natureza não tributária, viabilizando um incremento de
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Proposição
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AUTOR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

Emenda nº

Dê-se nova redação ao caput do artigo 1º da Medida Provisória nº 685, de 2015,
bem como dos respectivos §§ 1º e 2º, renumerando-se e readequando-se os demais parágrafos,
bem como acrescente-se um novo § 1º ao artigo 2º, renumerando-se os demais parágrafos, que
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários e Não-Tributários
– PRORELIT, na forma desta lei.
§ 1º O sujeito passivo com débitos constituídos de natureza tributária ou não tributária,
vencidos até 30 de junho de 2015, poderá, mediante requerimento próprio dirigido à
Secretaria da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou
Procuradoria-Geral Federal, desistir do respectivo contencioso.
§ 2º Em se tratando de créditos não constituídos, o sujeito passivo deverá confessálos mediante requerimento próprio dirigido à respectiva autarquia ou fundação pública
federal.
§ 3º O sujeito passivo poderá utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurados
até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação
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dos débitos a que alude os §§ 1º e 2º.
§ 4º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas controladora e controlada, de
forma direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas
no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela
quitação.
§ 5º Poderão ainda ser utilizados os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL do responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário
em contencioso administrativo ou judicial.
§ 6º Para os fins do disposto no § 4º, inclui-se também como controlada a sociedade
na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento,
desde que existente acordo de acionistas que assegure de modo permanente à
sociedade controladora a preponderância individual ou comum nas deliberações
sociais, assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos
administradores.
§ 7º Os créditos das pessoas jurídicas de que tratam os §§ 3º e 4º somente poderão
ser utilizados após a utilização total dos créditos próprios.
Art. 2º ...
I - ...
II - ...

§ 1º Em se tratando de créditos não tributários, constituídos ou não, o requerimento
de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo 1º deverá ser apresentado, até 30 de setembro
de 2015, à Procuradoria-Geral Federal, se constituídos os créditos, ou à respectiva
autarquia ou fundação pública federal, caso não constituídos.
§ 2º O requerimento de que trata o caput importa confissão irrevogável e irretratável
dos débitos indicados pelo sujeito passivo e configura confissão extrajudicial nos
termos dos art. 348, art. 353 e art. 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.
§ 3º O valor em espécie a que se refere o caput deverá ser pago até o último dia útil
do mês de apresentação do requerimento.
§ 4º Para aderir ao programa de que trata o art. 1º, o sujeito passivo deverá
comprovar a desistência expressa e irrevogável das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações.
§ 5º A quitação de que trata o art. 1º não abrange débitos decorrentes de desistência
de impugnações, recursos administrativos e ações judiciais que tenham sido incluídos
em programas de parcelamentos anteriores, ainda que rescindidos.
§ 6º Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativo interpostos ou de ação judicial proposta se o débito objeto de
desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo
administrativo ou na ação judicial.

JUSTIFICAÇÃO

Conforme a EM nº 00080/2015 subscrita pelo Senhor Ministro da Fazenda, a Medida
Provisória nº 685, de 2015 objetiva “... minorar as externalidades negativas produzidas pelo contencioso
tributário, com ganho tanto do sujeito passivo nessa situação quanto da Fazenda Nacional.”.
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Exatamente por isso é que se justifica a inclusão de débitos, constituídos ou não, de
natureza não tributária, viabilizando um incremento de arrecadação e o fim de intermináveis litígios
entre a Fazenda Pública Federal e os contribuintes.

PARLAMENTAR
Dep. HUGO LEAL – PROS/RJ
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração
tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.

Emenda nº
Dê-se nova redação ao caput do artigo 1º da Medida Provisória nº 685, de 2015, bem
como dos respectivos §§ 1º e 2º, renumerando-se e readequando-se os demais parágrafos, bem como
acrescente-se um novo § 1º ao artigo 2º, renumerando-se os demais parágrafos, que passam a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários e Não-Tributários –
PRORELIT, na forma desta lei.
§ 1º O sujeito passivo com débitos constituídos de natureza tributária ou não tributária, vencidos
até 30 de junho de 2015, poderá, mediante requerimento próprio dirigido à Secretaria da
Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou Procuradoria-Geral Federal,
desistir ou respectivo contencioso.
§ 2º Em se tratando de créditos não constituídos, o sujeito passivo deverá confessá-los
mediante requerimento próprio dirigido à respectiva autarquia ou fundação pública federal.
§ 3º O pagamento, realizado à vista até 30 de setembro de 2015, terá a redução de 100% (cem
por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45%
(quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal.
§ 4º Em se tratando de créditos tributários, o sujeito passivo poderá utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015.
§ 5º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente por
uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
§ 6º Poderão ainda ser utilizados os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL do responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em contencioso
administrativo ou judicial.
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§ 7º Para os fins do disposto no § 5º, inclui-se também como controlada a sociedade na qual a
participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento, desde que existente
acordo de acionistas que assegure de modo permanente à sociedade controladora a
preponderância individual ou comum nas deliberações sociais, assim como o poder individual
ou comum de eleger a maioria dos administradores.
§ 8º Os créditos das pessoas jurídicas de que tratam os §§ 4º e 5º somente poderão ser
utilizados após a utilização total dos créditos próprios.

Art. 2º ...

§ 1º Em se tratando de créditos não tributários, constituídos ou não, o requerimento de que
tratam os §§ 1º e 2º do artigo 1º deverá ser apresentado, até 30 de setembro de 2015, à
Procuradoria-Geral Federal, se constituídos os créditos, ou à respectiva autarquia ou fundação
pública federal, caso não constituídos, mediante a prova de pagamento a que alude o § 3º do
artigo 1º.
§ 2º O requerimento de que trata o caput importa confissão irrevogável e irretratável dos
débitos indicados pelo sujeito passivo e configura confissão extrajudicial nos termos dos art.
348, art. 353 e art. 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
§ 3º O valor em espécie a que se refere o caput deverá ser pago até o último dia útil do mês de
apresentação do requerimento.
§ 4º Para aderir ao programa de que trata o art. 1º, o sujeito passivo deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável das impugnações ou dos recursos administrativos e das
ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a qualquer
alegação de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações.
§ 5º A quitação de que trata o art. 1º não abrange débitos decorrentes de desistência de
impugnações, recursos administrativos e ações judiciais que tenham sido incluídos em
programas de parcelamentos anteriores, ainda que rescindidos.
§ 6º Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativo interpostos ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação
judicial.

JUSTIFICATIVA

Conforme a EM nº 00080/2015 subscrita pelo Senhor Ministro da Fazenda, a Medida Provisória
nº 685, de 2015 objetiva “... minorar as externalidades negativas produzidas pelo contencioso tributário, com ganho
tanto do sujeito passivo nessa situação quanto da Fazenda Nacional.”.
Exatamente por isso é que se justifica a inclusão de débitos, constituídos ou não, de natureza
não tributária, viabilizando um incremento de arrecadação e o fim de intermináveis litígios entre a Fazenda Pública
Federal e os contribuintes.

PARLAMENTAR
Dep. HUGO LEAL – PROS/RJ

826 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 685
00164
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

06/08/2015

Medida Provisória nº 685, de 6 de Agosto de 2015

Autor

Nº do Prontuário
383

Deputado Ricardo Izar
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

3.
__x__Modificativa

4. _ _ Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Altere-se a redação do artigo 10, incluindo-se ainda o parágrafo único:
“Artigo 10. A análise e decisão acerca das declarações de planejamento tributário
será feita pelo Comitê de Análise de Planejamento Tributário, a ser composto por
representantes, indicados pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bem
como por três Conselheiros representantes dos contribuintes que sejam integrantes
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sem remuneração, indicados pelas
respectivas entidades para mandato de 2 (dois) anos, nos termos de
regulamentação.
Parágrafo único. A forma, o prazo e as condições de apresentação da declaração de
que trata o art. 7º, inclusive hipóteses de dispensa da obrigação, serão disciplinadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Justificativa:

A análise das operações que podem vir a ser objeto da declaração de planejamento tributário
depende de uma visão mais plural e abrangente, dado que são considerados como relevantes
critérios como “razões extraributárias relevantes” entre outros. Entendemos que os técnicos da
Receita Federal, por competentes que são, podem melhor desempenhar seu mister quando apoiados
por técnicos de outros órgãos relevantes da Administração Pública Direta e Indireta, assim como
ocorre – e com sucesso – no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

PARLAMENTAR
Deputado Ricardo Izar
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Suprimam-se os artigos 7º a 13 da Medida Provisória nº 685.
Justificativa:
Desde a Lei Complementar nº 104, de 2001, a qual incluiu o parágrafo único a seu artigo 116, discussões sobre
os limites da competência das autoridades fiscais para desconsiderar atos e negócios dos particulares têm se
sucedido na academia e junto aos Tribunais, administrativos e judiciais.
Já em 2002, houve proposta de regulamentação da chamada “norma antielisiva” por meio da Medida Provisória
nº 66, a qual à época foi rejeitada neste Congresso Nacional.
O assunto não é novo. E não são estudos realizados no âmbito da OCDE que tornam a matéria urgente ou
relevante para que se utilize a via estreita da Medida Provisória.
Se a proposta da Presidência da República, como indicado na mensagem de encaminhamento, é verdadeiramente
a de criar um melhor ambiente de negócios, qual o sentido de se subtrair o tema da tramitação normal de um
Projeto de Lei, o qual poderá ser debatido de forma ampla e abertamente nas diversas Comissões do Congresso
Nacional.
Esta proposta, ao final, cria uma regra adjetiva que traz ao contribuinte um novo dever instrumental de
autodeclarar-se. Não se poderia esperar arrecadação imediata para essa medida a subsidiar o ajuste fiscal do
Governo, a não ser que os objetivos da declaração não seja efetivamente melhorar ambiente de negócios, mas
sim atuar com voracidade junto aos contribuintes. O exercício pleno da fiscalização e os privilégios de que
dispõem as autoridades fiscais – já bastante ampliados, e também facilitados pelos diversos meios eletrônicos
disponíveis – não carecem (no sentido de “urgência”) de mais esse expediente, que há de ser tratado pelas vias
próprias no Congresso.

PARLAMENTAR
Deputado Ricardo Izar
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Altere-se a redação do artigo 7º no seguinte modo:
Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo poderá ser
declarado pelo interessado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de setembro de cada
ano, quando:
I - os atos ou negócios jurídicos praticados possuírem razões tributárias relevantes;
II - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
III – voluntariamente, pelo interessado.
Parágrafo único. O interessado apresentará uma declaração para cada conjunto de
operações executadas de forma interligada, nos termos da regulamentação.
Justificativa:

O artigo 7º da Medida Provisória já traz ao contribuinte a obrigação de pré-qualificação dos atos que
praticar como desprovidos de “razões extratributárias relevantes”, o que pode vir a ser indevidamente
entendido pelas autoridades como uma ‘admissão de culpa’ no sentido de que tais atos não serão
oponíveis ao Fisco.
Muitos atos existem que são praticados sob a forma “A” ou “B” por razões tributárias, entre outras. O
conjunto dessas razões há de ser ponderado para que o particular decida, dentre as alternativas
disponíveis, praticar o ato de uma ou outra forma.
Entendemos que a requalificação do escopo da disposição legal constante do inciso I, para “os atos
ou negócios jurídicos praticados possuírem razões tributárias relevantes” melhor endereça os
objetivos anunciados pelo Poder Executivo para que o contribuinte possa apresentar todas suas
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razões e submetê-las ao crivo da autoridade.
Outra proposta é a de suprimir o inciso II da redação original desse dispositivo, o qual já estará
incluído no escopo do ora proposto inciso I, bem como permitir que atos sejam apresentados
voluntariamente.
No caput, propõe-se que a declaração seja facultativa. Não faz sentido converter o que se entende por
“direito de petição” para um “dever de petição”. O fisco detém o poder-dever de fiscalizar o
contribuinte. E detém informações de diversas fontes sobre todas as atividades do particular devido à
massificação dos meios eletrônicos de controle. Não faz sentido adicionar mais uma declaração
obrigatória. O contribuinte deve ser dotado de uma faculdade, sim, para apresentar operações e
reduzir litígio no contexto de algo que possa ser entendido como planejamento tributário. Mas isso não
deve ser tratado como uma obrigação.
Outra modificação importante é a substituição do “sujeito passivo” por interessado. Se o contribuinte
assume-se como “sujeito passivo” isso já traz uma indicação de que há dívida (relação jurídicotributária na qual seja devedor). A DPLAT deve ser tratada como uma faculdade do interessado em
alinhar seu entendimento ao do Fisco, resguardando-se previamente quanto aos efeitos dos atos
praticados.

PARLAMENTAR
DEPUTADO RICARDO IZAR
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EMENDA
Acrescente-se o parágrafo abaixo, onde couber, ao artigo 9º do texto do
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. 9º. ........................
(...)
§ X. Deverá ser feita a compensação de todos os tributos recolhidos
pelo sujeito passivo e por outras pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico em decorrência da realização de atos ou
negócios jurídicos quando não reconhecida a operação declarada
pela Secretaria da Receita Federal, bem como a recomposição da
compensação de prejuizos fiscais.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 9º da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, estabelece que
serão exigidos os tributos que acarretem supressão, redução ou diferimento
de tributos na hipótese de a Secretaria da Receita Federal não reconhecer a
operação declarada nos termos do art. 7º.
A redação original do caput do referido dispositivo prescreve que os sujeitos
passivos serão intimados a recolher ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os
tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora
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Após o prazo de trinta, caso não haja recolhimento do tributo pelo sujeito
passivo, as autoridades fiscais exigirão o tributo que entendem devido
mediante a lavratura de Auto de Infração.
Nesse caso, o cálculo do tributo pela Fazenda deve considerar todos os
tributos já recolhidos pelo sujeito passivo na operação declarada, exigindo-se
apenas a parcela excedente de tributo. Para o referido cálculo, deve-se
considerar, também, os tributos que tenham sido recolhidos por outras
pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico em decorrência
dos atos ou negócios jurídicos cujos efeitos tributários não forem
reconhecidos pelas autoridades fiscais. Além disso, deve-se também efetuar
a recomposição do lucro e efetuar-se a compensação de prejuízos fiscais na
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Nesse sentido, como medida de justiça, propõe-se nesta emenda que as
autoridades fiscais sejam obrigadas a compensar os tributos já recolhidos
pelo sujeito passivo e por outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico e que compensem os prejuízos fiscais sobre a nova base
de cálculo.
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EMENDA
Altere-se a redação do caput do artigo 11 do texto do Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, que
passará a ter a seguinte redação:
Art. 11. A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora ou
a complementar, será ineficaz quando comprovadamente:
(...)

JUSTIFICAÇÃO
O art. 11 da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, prevê que a
declaração de operações que envolvam atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributos, de que trata o art.
7º da mesma MP 685 de 2015, inclusive a retificadora ou a complementar,
será ineficaz quando:
"I - apresentada por quem não for o sujeito passivo das obrigações tributárias
eventualmente resultantes das operações referentes aos atos ou negócios
jurídicos declarados;
II - omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou
negócio jurídico;
III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; e
IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas."
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A redação original do art. 11 da Medida Provisória 685, de 21 de 2015 não
previa que as hipóteses de ineficácia deveriam ser comprovadas pelas
autoridades fiscais, conferindo margem para que fossem simplesmente
presumidas. Portanto, faz-se necessária a inclusão do termo
"comprovadamente" no caput
do dispositivo para esclarecer que as
hipóteses previstas nos incisos do art. 11 deverão ser motivadas por provas
levantadas caso a caso pela Receita Federal, não podendo ser presumidas.
Nesse sentido, propõ-se a alteração da redação do art. 11 para que preveja
que a declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora ou a
complementar, será ineficaz quando comprovadamente incorrer em uma das
hipóteses previstas nos incisios do art. 11.
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EMENDA
Acrescente-se os seguintes dispositivos nos arts. 1.º e 5.º da Medida
Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, bem como o artigo reproduzido em
seguida, onde couber, no respectivo Projeto de Conversão em lei:

Art. 1.º ............................................................................................
............................................................................................
§ X.º Para os fins do disposto nos §§ 2.º e 3.º, não será computada
na apuração da base de cálculo do Imposto sorbe a Renda das
Pessoas Jurídicas, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS:
I - a receita auferida pelo cedente com a cessão de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL;
II- a receita auferida pela cessionária na hipótese dos créditos
cedidos com deságio.
............................................................................................
Art. 5.º ............................................................................................
§ X.º Fica assegurada a interposição de manifestação de
inconformidade que observará o rito do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
............................................................................................
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Art. X. Para os fins do disposto no art. 1.º desta lei, no § 2.º do art. 3.º
da Medida Provisória n.º 470, de 13 de outubro de 2009, no § 7.º do
art. 1.º da Lei n.º 11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 33 da Lei
n.º 13.043, de 13 de novembro de 2014, a utilização dos saldos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL não possui
efeitos fiscais para fins de determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das
multas, juros e encargo legal, prevista na Medida Provisória n.º 470,
de 13 de outubro de 2009, e no art. 33 da Lei n.º 13.043, de 13 de
novembro de 2014.

JUSTIFICAÇÃO
As políticas de redução de litígios instituídas pelo Governo Federal ao longo
dos anos atraíram diversos contribuintes a quitar seus débitos, permitindo um
considerável incremento na geração de receitas.
A possibilidade de utilização de saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL permitiu que os contribuintes deixassem de utilizar caixa
para utilizar tais ativos que, por definição legal, somente podem ser
compensados com IRPJ/CSLL.
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A utilização de tais saldos faz com que o contribuinte baixe os respectivos
ativos, abrindo mão da possibilidade de utilizá-los no futuro para
compensação de IRPJ/CSLL limitada à 30 % do lucro líquido.
Está claro, nesse sentido, que a utilização dos referidos saldos, como
contrapartida para a liquidação dos débitos tributários, não pode ensejar a
tributação pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS/Pasep e nem pela COFINS, pois
neste caso o contribuinte estaria sendo tributado por abrir mão do direito de
compensar os referidos saldos em exercícios futuros, ainda que limitados a
30 % do lucro líquido.
Diante disso, propõe-se a redação dos dispositivos reproduzidos nesta
emenda, a fim de neutralizar quaisquer efeitos fiscais decorrentes da
utilização de prejuízos fiscais para liquidar débitos tributários.
Noutro aspecto, como a proposta legislativa visa incentivar os contribuintes a
reduzirem seus litígios tributários, propõe-se que a cessão de prejuízos
autorizada pela Medida Provisória, bem como a redução das multas, juros e
encargo legal autorizados anteriormente, igualmente não tenham efeito fiscal.
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Inclua-se na Medida Provisória, onde couber, os seguintes artigos:
Art. XX. A Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescida do
incisos XLIII, com a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
XLIII – Suco de frutas, não fermentado, sem adição de álcool, classificados no
código 20.09 da TIPI;
Art. XX. Esta Lei passa vigorar na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Lei nº 10.925, de 23/7/2004, reduziu a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na
comercialização do mercado interno de fertilizantes, defensivos, e a Medida
Provisória (MP) nº 609 de 2013, posteriormente convertida na Lei nº 12.839 de
2013, incluiu produtos que compõem a cesta básica, dentre eles destacamos:
Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na importação e sobre a receita
bruta de venda no mercado interno de:
(...)

O néctar de frutas e suco de frutas são bebidas não fermentadas, obtidas da
1
diluição em água potável em parte comestível do vegetal e açúcares ou
1
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extrato de vegetais e açúcares, podendo ser adicionada de ácidos, e destinada
ao consumo direto.
Se enquadram, portanto, como um efetivo alimento líquido, pronto para
consumo, advindo de polpa de frutas, que, dentre outros, contribui para as
necessidades nutricionais diárias dos indivíduos no que diz respeito a ingestão
de energia, carboidratos e sais minerais.
Esses alimentos líquidos, por serem uma fonte de energia e de alguns
nutrientes essenciais, podem ser considerados uma opção interessante para a
população em geral, principalmente para as ocasiões de consumo em que o
produto geralmente se insere: lanches, acompanhando refeições, merenda
escolar, em substituição a outras bebidas que não possuem polpa de fruta em
quantidade significativa em sua composição.
Por ter polpa de fruta em sua formulação os néctares de frutas e os sucos de
frutas, se aproximam mais dos alimentos naturais, sendo uma opção mais
saudável para o consumo diário do que produtos de características
essencialmente artificiais. Além disso, não requer nenhum preparo ou
ingrediente adicional, podendo ser facilmente adquirido, transportado e
consumido.
Dessa forma, mostra-se imprescindível que esses produtos tenham um custo
mais acessível e, consequentemente, maior penetração nas camadas de baixa
renda, onde as carências nutricionais e o acesso às opções mais saudáveis de
consumo alimentar é mais restrita.
Deve-se notar, ainda que os néctares de frutas e os sucos de frutas, vêm se
solidificando como parte integrante da dieta alimentar da população brasileira e
mundial, isso , e segundo a Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais, em decorrência da mudança dos “hábitos alimentares da população”
que passaram:
(a) a procurar “... produtos mais naturais... para obtenção de uma vida mais
saudável...”;
(b) a substituir o “... consumo de outras formas de derivados de frutas, como
doces, que são contrários a tendência anterior...”; e
(c) a procurar produtos “... de maior conveniência, substituindo o consumo
do fruto in natura pelo seu equivalente processado...”.
Por fim, deve-se notar que a redução da carga tributária dos néctares de frutas
e dos sucos de frutas, trará um aumento na demanda, isso em decorrência do
correspondente barateamento do preço do produto ao seu consumidor final.
É certo que esse aquecimento de demanda, trará um imediato e proporcional
efeito na Fruticultura Brasileira, implementando, dentre outros, o crescimento
da massa de recursos direcionados ao campo, quer em decorrência dos
investimentos diretos realizados, quer em decorrência do aumento de postos
2
de trabalhos.
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Com efeito, o crescimento do consumo do “Néctar de Frutas”, mediante a
redução de sua carga tributária, reverterá favoravelmente a macroeconomia do
país, pois é sabido que esse tipo de produto traz um melhor retorno social
global, comparativamente a outros produtos ditos correlatos, como por
exemplo, as bebidas gaseificadas.
Ademais, o aumento do consumo supra indicado, terá o condão de elevar a
arrecadação de outros tributos federais, nomeadamente, contribuição ao INSS,
IPI, IRPJ e CSLL, o que certamente irá compensar a renúncia de arrecadação
decorrente da redução a zero das alíquotas do PIS e COFINS, conforme
consta da presente.
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Inclua-se na Medida Provisória, onde couber, os seguintes artigos:
Art. XX. A Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescida
dos incisos XLIII, XVIV, XLV e XLVI com a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
XLIII – Suplementos minerais, classificados no código 2309.90.90 da TIPI;
XLIV – Fosfato bicálcio, classificado no código 2835.25.00 da TIPI;
XLV – Ácido fosfórico feedgrade, classificado no código 2809.20.19 da TIPI;
XLVI – Uréia pecuária, classificado no código 3102.10.90 da TIPI;
Art. XX. Esta Lei passa vigorar na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Lei nº 10.925, de 23/7/2004, reduziu a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na
comercialização do mercado interno de fertilizantes, defensivos, e a Medida
Provisória (MP) nº 609 de 2013, posteriormente convertida na Lei nº 12.839
de 2013, incluiu produtos que compõem a cesta básica, dentre eles
destacamos:
Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na importação e sobre a receita
bruta de venda no mercado interno de:
(...)
Conforme dispõe a Lei nº 10.925/2004, estão reduzidas a 0
(zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
1
0
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o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de adubos, fertilizantes,
defensivos agropecuários, sementes e mudas destinadas à semeadura e
plantio, entre outros insumos agropecuários.
No entanto, os suplementos minerais e as rações balanceadas
para bovinos, insumos fundamentais para a produtividade da pecuária
brasileira, são tributados pelo PIS/PASEP e COFINS em 9,25%, onerando o
produtor rural pessoa física. Tais insumos representam, em média, 40% dos
custos de produção de leite e 25% dos custos de produção de carne bovina.
Além disso, o PIS/PASEP e a COFINS também tem um peso significativo para
os frigoríficos que comercializam carne bovina apenas no mercado interno,
uma vez que as operações de exportações são isentas.
Dessa forma, considerando a atual crise financeira e seus reflexos
sobre a economia brasileira, solicitamos que seja determinada a isenção de
PIS/PASEP e da COFINS sobre a comercialização de suplementos minerais e
de rações balanceadas para bovinos. A medida ora proposta, caso aprovada,
aumentará significativamente a competitividade da pecuária brasileira, com
reflexos sobre a produção de carne e de leite, beneficiando diretamente
consumidores, pecuaristas e indústrias que atuam no mercado interno.
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Inclua-se na Medida Provisória, onde couber, os seguintes artigos:
Art. xx. O inciso IV do art. 14 da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, fica acrescido
da seguinte alínea:
Art.
14.
..............................................................................................
.....................................................................................................
.......
IV
....................................................................................................:
.....................................................................................................
.......
f) adubos ou fertilizantes, suas matérias-primas e defensivos
agrícolas; (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, dispõe sobre o Adicional ao Frete para a
Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante - FMM.
O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da
embarcação em porto brasileiro, incide sobre o frete, que é a remuneração do
transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.
O Adicional é calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) na navegação de longo curso (navegação de
longo curso é aquela realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, sejam
marítimos, fluviais ou lacustres); 10% (dez por cento) na navegação de cabotagem
(navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando
exclusivamente a via marítima ou a via marítima e as interiores); e 40% (quarenta por
cento) na navegação fluvial e lacustre, quando do transporte de granéis líquidos nas
regiões Norte e Nordeste (navegação fluvial e lacustre é aquela realizada entre portos
brasileiros, utilizando exclusivamente as vias interiores).
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Excluir os insumos agrícolas como adubos ou fertilizantes respectivas matérias-primas e
defensivos agrícolas do pagamento do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM), significa reduzir o custo de produção do produtor rural, reduzir o
custo da produção de alimentos e melhorar a competitividade dos produtos agrícolas
brasileiros tanto no mercado interno quanto no mercado internacional.
O valor arrecadado com a aplicação do AFRMM é destinado, especialmente, ao
financiamento do desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e
reparação naval brasileiras. O AFRMM pode ser utilizado, entre outras possibilidades,
para a aquisição de embarcações novas, para uso próprio, construídas em estaleiros
brasileiros; e para jumborização (que é o aumento de uma embarcação), conversão,
modernização, docagem ou reparação de embarcação própria, inclusive para aquisição e
instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por estaleiro brasileiro.
Segundo dados do portal Siga Brasil do Senado Federal, o AFRMM arrecadou R$
1.331.847.975,00 em 2010. De acordo com cálculos da Associação dos Misturadores de
Adubos do Brasil, o custo do AFRMM para a agricultura pode ser estimado, em 2010,
em R$ 484,43 milhões de reais.
Salutar que a marinha mercante e a indústria de construção e reparação naval brasileiras
floresçam. Entretanto, não é justo que o fomento de um setor privado seja suportado por
outro setor privado.
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Inclua-se na Medida Provisória, onde couber, os seguintes artigos:
Art. xx. O inciso IV do art. 14 da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, fica
acrescido da seguinte alínea:
Art.
14.
...........................................................................................
...
...........................................................................................
.................
IV
...........................................................................................
.........:
...........................................................................................
.................
f) arroz, classificado no código 10.06 da TIPI;

JUSTIFICAÇÃO
A instituição do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) tem por objetivo prover recursos para a renovação,
ampliação e recuperação da frota mercante nacional e para o
desenvolvimento da indústria da construção naval no Brasil. Não obstante a
relevância dos propósitos do adicional, sua incidência sobre o arroz destinado
ao estado do Rio de Janeiro tem comprometido, sobremaneira, a
competitividade do arroz nacional que utiliza o modal marítimo para aquele
Estado. A cobrança do adicional pode elevar em 10% o valor do frete do
produto.

.
1
0
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Existe no âmbito do Mercosul um excedente de cerca de 3 milhões de
toneladas. Os demais parceiros do bloco gozam de uma estrutura de custos,
tributários, e encargos menor que a praticada no Brasil, o que faz com que
parte dos seus excedentes seja carreada em nosso país. Com a elevação dos
custos provocada pela incidência do adicional, o produto nacional destinado ao
Rio de Janeiro ingressa no Estado em visível desvantagem com relação ao
arroz proveniente dos parceiros do Mercosul.
Faz-se mister a mitigação das diferenças que inviabilizam a
competititivade do arroz brasileiro para fornecimento no mercado interno,
mediante a adoção de medidas que proporcionem a redução das assimetrias
existentes no bloco. Cabe repisar que por força do Mercosul, os parceiros do
bloco são isentos do AFRMM, enquanto o estado do RS, que detém 65% do
produto nacional para distribuição por capotagem, é penalizado na
comercialização do Rio de Janeiro.
Neste sentido, a cadeia produtiva do arroz pleiteia a isenção do
AFRMM para o arroz destinado ao Rio de Janeiro. Pugna-se, por equiparação,
pela isenção do adicional conforme concedido para mercadorias com origem
ou destino em portos utilizados para a navegação de cabotagem, interior fluvial
e lacustre nas regiões Norte e Nordeste (concedido pela Lei nº 9.432/97,
posteriormente prorrogado pela Lei nº 11.482/2007, atualmente objeto do
Projeto de Lei nº 7.669/2010.

Assinatura
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11.08.2015

Medida Provisória Nº 685/2015

PROPOSIÇ
ÃO

AUTO
R

4

N.º
PRONTUÁRIO

DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA – SD/SE
1

6

1

SUPRESSIVA
PÁGIN
A

2

SUBSTITUTIVA
ARTIG
O

3

TIPO

O
MODIFICATIVA

PARÁGRAFO

4

ADITIVA
INCIS
O

5

SUBSTITUTIVO GLOBAL
ALÍNE
A

TEXT
O

Inclua-se na Medida Provisória, onde couber, os seguintes artigos:
Art. XX. A Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescida
do inciso XXIX, com a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
XXIX - glicosídeo de esteviol classificado no código 2109.90.90 da Tipi;
Art. XX. Esta Lei passa vigorar na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 10.925, de 23/7/2004, reduziu a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na
comercialização do mercado interno de fertilizantes, defensivos, e a Medida
Provisória (MP) nº 609 de 2013, posteriormente convertida na Lei nº 12.839
de 2013, incluiu produtos que compõem a cesta básica, dentre eles
destacamos:

1
0

Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XXII - açúcar classificado nos códigos 1701.14.00
e 1701.99.00 da Tipi; (Incluído pela Lei nº 12.839,
de 2013)
(...)
ASSINATU
RA
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O objetivo da medida, de acordo com a exposição de motivos da MP,
foi a importância social para toda a população brasileira dos produtos que
compõem a cesta básica, notadamente a parcela mais vulnerável
economicamente, sobretudo em período de adversidade econômica, impactada
pelo aumento dos índices inflacionários.
Destacamos que, com a sanção da medida provisória, a renúncia fiscal
foi estimada em R$ 6,8 bilhões para o ano de 2013, R$ 7,5 bilhões para o ano
de 2014 e R$ 8,3 bilhões para o ano de 2015.
Tal desoneração veio ao encontro da análise do princípio fundamental
da Constituição Federal, que rege a seletividade tributária em função da
essencialidade dos produtos, com base na capacidade contributiva dos
consumidores.
Importante destacar também que o glicosídeo de esteviol em sua
forma natural possui 15 vezes mais sacarose que o açúcar convencional,
sendo um substituto natural perfeito ao açúcar oriundo da cana-de-açúcar.
Conforme se observa pela legislação mencionada, existe grande
disparidade tributária no pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes entre os segmentos de açúcar derivado de cana-de-açúcar e
o Glicosídeo de Esteviol, gerando distorções e assimetrias entre as diferentes
cadeias produtivas.
Diante do exposto acima, verificamos que a inclusão dos produtos acima
expostos para alíquota zero das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre produtos originados da Estévia, refletirá positivamente para os
produtores rurais, via redução do custo de aquisição e ampliação do mercado.
A medida trará importante desoneração para a população e impacto
significativo ao produtor rural, devendo ser apoiado com o acréscimo dos
produtos listados neste parecer. O resultado será o consumidor recebendo
produtos de melhor qualidade e menor preço.
Em atendimento ao art. 14 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2010,
o impacto orçamentário-financeiro com a renúncia será de aproximadamente
R$ 1,988 milhão ao ano.
Assinatura
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

11/08/2015

Proposição
Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015
(Dou de 22 de julho de 2015)
Autor

nº do prontuário

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA – SD/SE
1  Supressiva
Página 1/1

2. substitutiva 3. modificativa 4 aditiva

5.  Substitutivo
global

Parágrafo
Inciso
Alíneas
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Adicione-se a Medida Provisória nº 685/2015, artigo com a seguinte redação:
Artigo

Art. XX A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL para
quitar débitos parcelados ou pagos à vista em face de previsão contida em normas
instituidoras de programas de recuperação de créditos, parcelamentos especiais, programa
de redução de litígios, dentre outros, (REFIS, PAES, PRORELIT, etc.), não possuem efeitos
fiscais para fins de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.”
JUSTIFICAÇÃO
A permissão constante do presente dispositivo e de outros inseridos nos programas de
recuperação de créditos tributários e de parcelamentos especiais havidos nas últimas décadas
(por ex.: REFIS, PAES, PRORELIT, etc.) nada mais é do que uma modalidade de
compensação entre créditos do Fisco com créditos dos contribuintes respaldada no art. 170 do
CTN.
Tratando-se de compensação ou, noutro dizer, de encontro de contas entre Fisco e
Contribuintes, o crédito utilizado por este não pode ser tributado, pois não representa riqueza
ou receitas novas, muito menos ganho de capital razão pela qual não pode ser adicionado a
base de cálculo de quaisquer dos tributos acima referidos.

PARLAMENTAR
Brasília,
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MPV 685
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

11/08/2015

Proposição: Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015 (Dou de 22 de julho de 2015)

Autor: Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA – SD/SE
1  Supressiva 2. substitutiva 3.
modificativa
Artigo
Página 1/1
Parágrafo
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

4.  aditiva
Inciso

nº do prontuário
5.  Substitutivo
global
Alíneas

Dê-se nova redação ao parágrafo 1º do art. 1º da Medida Provisória nº 685/2015:

§ 1º - O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de
2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento,
desistir do respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2014 e declarados até o encerramento do prazo no
artigo 2º desta lei;
JUSTIFICAÇÃO
Considerando que a intenção é reduzir litígios que no mais das vezes decorrem de
presunções e interpretações fiscais que dão às costas a comandos normativos ou,
noutros termos, que maculam o princípio constitucional da estrita legalidade ou
tipicidade cerrada e, bem assim, considerando as dificuldades econômicas que afetam
todos contribuintes e que em 2014 impingiram perdas significativas evidenciadas nas
demonstrações financeiras, mister sair do discurso e criar condições econômicas
efetivas para os contribuintes aderirem ao PRORELIT, pois a forma posta não o faz.
Assim, com o escopo de criar condições razoáveis também para os contribuintes e não
só privilegiar interesses arrecadatórios é justo, razoável e recomendável ampliar a
possibilidade de utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSSL
apurados até 31/12/2014.
A presente preposição pretende fixar condições mais equitativas a fim de viabilizar a
adesão dos contribuintes ao programa e deixar claro que o Fisco está disposto a resolver
conflitos e não só achacar o caixa dos contribuintes.
Brasília,

PARLAMENTAR
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Emenda Nº
CAMARA DOS DEPUTADOS

__________________________/_____________

PROPOSIÇÃO

( ) SUPRESSIVA

MPV 685/2015
AUTOR

CLASSIFICAÇÃO

( ) SUBSTITUTIVA

(X) ADITIVA

( ) AGLUTINATIVA ( ) MODIFICATIVA

PLENÁRIO

DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA

PARTIDO

Solidariedade

--------------------

UF

PÁGINA

SE

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber, na Medida Provisória 685 de 2015 a seguinte
emenda:

“Art. xx: O prazo para apresentação do conjunto de operações realizadas no
ano-calendário anterior de que trata o art. 7º da MP 685/2015 não se aplica às
operações realizadas no ano de 2014.”

JUSTIFICAÇÃO
O contribuinte só está obrigado ao cumprimento de obrigação tributária
estabelecida em lei, assim o disposto no artigo 7º da MP 685/2015 não pode
afetar períodos anteriores a sua vigência por ofensa ao princípio da legalidade.
Ademais o contribuinte deve ter tempo hábil para se preparar para o
cumprimento das obrigações acessórias.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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MPV 685
00178

Emenda Nº
CAMARA DOS DEPUTADOS
PROPOSIÇÃO

( ) SUPRESSIVA

MPV 685/2015
AUTOR

__________________________/_____________

CLASSIFICAÇÃO

( ) SUBSTITUTIVA

(X) ADITIVA

( ) AGLUTINATIVA ( ) MODIFICATIVA

PLENÁRIO

DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA

PARTIDO

Solidariedade

--------------------

UF

PÁGINA

SE

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber, na Medida Provisória 685 de 2015 a seguinte
emenda:
“Art.XX. A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL referida no art. 1º, § 1º, não será computada para fins de determinação
da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS.”
JUSTIFICAÇÃO
A possibilidade de aproveitamento de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL para fins de adesão ao programa proposto não pode
constituir receita tributável.
Desse modo, como forma de garantir segurança jurídica aos optantes que
aderirem ao programa, apresenta-se a presente emenda.

Brasília,

de 2015.

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

11/08/2015

Proposição
Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015
(Dou de 22 de julho de 2015)
Autor

Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA – SD/SE
1  Supressiva

2.substitutiva

Página 1/1

Artigo

3modificativa

4.  aditiva

Parágrafo
Inciso
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

nº do prontuário

5.  Substitutivo
global
Alíneas

Dê-se nova redação ao caput do art. 2º e § 1º e 2ºda Medida Provisória nº
685/2015, renumerando-se os demais parágrafos:
Art. 2º O requerimento de que trata o § 1º do art. 1º deverá ser apresentado até
30 de setembro de 2015.
§ 1o Observado o disposto no art. 1o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a
partir da data de publicação desta Lei, os débitos incluídos no PRORELIT poderão ser
pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90%
(noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento)
das isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80%
(oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das
isoladas, de 60% (sessenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de
70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por
cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
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cento) sobre o valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de
60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das
isoladas, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
§ 2o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos
termos desta lei poderão liquidar os valores correspondentes a até cinquenta e sete por
cento dos débitos confessados (principal, multa, de mora ou de ofício, e dos juros
moratórios, inclusive relativos a débitos inscritos em dívida ativa), com a utilização de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido, observadas as reduções relativas as formas previstas no parágrafo anterior e as
demais disposições desta lei .
JUSTIFICAÇÃO
Considerando que a intenção é reduzir litígios que no mais das vezes decorrem de
presunções e interpretações fiscais que dão às costas a comandos normativos ou,
noutros termos, que maculam o princípio constitucional da estrita legalidade ou
tipicidade cerrada, aliado ao fato de que muitas delas sequer foram submetidas ao
crivo do Poder Judiciário e, bem assim, considerando as dificuldades econômicas que
afetam todos contribuintes e que em 2014 impingiram perdas significativas
evidenciadas nas demonstrações financeiras, mister sair do discurso e criar condições
econômicas efetivas para os contribuintes aderirem ao PRORELIT, pois a forma posta
não o faz.
Assim, com o escopo de criar condições razoáveis para os contribuintes e não só
privilegiar interesses arrecadatórios é justo, razoável e recomendável ampliar às
condições para liquidação dos débitos, haja vista que o quadro econômico antes
referido impõem sérias dificuldades de liquidez aos contribuintes e inviabilizam a
opção exclusiva de pagamento à vista.
No mesmo sentido, há que se prever a possibilidade não só de pagar à vista o saldo
remanescente com reduções de principal, multas, e juros de forma inversamente
proporcionais ao prazo escolhido para pagamento, quanto mais longo o prazo menores
às reduções privilegiando, assim, os interesses tanto do Fisco quanto dos contribuintes.
A presente preposição pretende fixar condições mais equitativas e que visam
viabilizar a efetividade do programa.

PARLAMENTAR
Brasília,
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00180

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015

Institui o Programa de
Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de informar
à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos
que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributo e autoriza o
Poder Executivo federal a atualizar
monetariamente o valor das taxas que
indica.

EMENDA Nº

, DE 2015

Inclua-se, no que couber, os artigos abaixo com a seguinte redação:
“Art. [...] A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 8º A contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os
produtos classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo
desta Lei.
...............................................
§ 3º.........................................
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................................................
XXI – de prestação de serviços intensivas em mão de obra,
enquadradas nas Posições 1.1801 e 1.1803 da Nomenclatura
Brasileira de Serviços, instituída pelo artigo 24 desta Lei;
..........................................’ (NR).
.........................................“ (NR).
JUSTIFICATIVA
A implantação de não cumulatividade do PIS e COFINS, que beneficiou
muitos segmentos, notadamente aqueles que possuem uma cadeia produtiva muito
grande, mas acabou prejudicando violentamente os segmentos que tem na mão de
obra seu principal insumo, na medida em que a folha de salários não pode ser usada
como créditos para abatimento nas alíquotas. O governo, à época, já tinha percebido
essa anomalia, tanto que, nas negociações visando aprovar a referida Lei, assumiu
compromisso com aqueles setores que iria enviar ao Congresso um projeto, em 6(seis)
meses, para que pudesse amenizar o extraordinário aumento de custos, que não
puderam ser repassados.
Mas lamentavelmente até agora este setor emprega cerca de 10 (dez)
milhões de pessoas, dados do PAS/IBGE, ainda não foi atendido, agravado pelo fato de
não poderem se beneficiar do supersimples, o que tem forçado muitas empresas a
irem para informalidade ou simplesmente desaparecerem.
Neste diapasão, a desoneração da folha de pagamento que já foi
estendida para cerca de 25 (vinte e cinco) setores empresariais, inclusive alguns de
serviços, notadamente aqueles que empregam muito pouco, pela informatização, mas
esse setor que tem como principal insumo a mão de obra, portanto grande
empregador formal, que além de suportar praticamente sozinho o extraordinário
aumento das alíquotas do PIS e COFINS, injustamente, também ainda não foi
contemplado com desoneração da folha. Aliás é de bom alvitre enfatizar, que o setor
de serviços é que menos tem sido beneficiado pela reiterada política econômica do
governo, voltada quase que exclusivamente para indústria, apesar do seu enorme peso
na composição do PIB, certa de 70% conforme dados da Secretaria de Comércio e
Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, e que
influencia diretamente os preços da industria, tendo em vista que praticamente toda à
sua atividade meio já foi transferida para as empresas prestadoras de serviços.
Agora com esta nova abertura, a reiterar esta nova forma de tributação
da arrecadação da Previdência, é imprescindível a necessidade de incluir os serviços
terceirizados, predominância de mão de obra, no novo sistema, até porque, reitera-se,
os seus custos são interligados com os custos dos contratantes, que consistem em,
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além de órgãos públicos, vários segmentos empresariais privados, que já tiveram sua
folha desonerada, o que tem acarretado grandes distorções, principalmente, quanto a
exagerada retenção de 11% do faturamento bruto, para o custeio da Previdência, na
medida em que gera créditos excessivos, a prejudicar violentamente o giro financeiro
das empresas. Por essa faz-se necessário corrigir o descompasso gerado entre os
setores contemplados e não contemplados, ainda mais quando aqueles já são
excessivamente taxados pelo PIS e COFINS, além das distorções geradas pela
interligação, contratante contratado, como no caso das empresas de cessão de mão de
obra conforme dispõe o § 3º do artigo 31 da Lei nº 8.212/1991.
Com base no exposto, rogo apoio dos meus nobres pares na aprovação
integral da presente matéria.

Deputado Federal LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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MPV 685
00181

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 2015

Institui o Programa de
Redução de Litígios Tributários PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária
federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem
supressão, redução ou diferimento de
tributo e autoriza o Poder Executivo
federal a atualizar monetariamente o
valor das taxas que indica.

EMENDA Nº

, DE 2015

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos:
“Art. [...] O inciso Ill do artigo 580, da Consolidação das Leis
do Trabalho, passa a ter a seguinte redação:
‘Art. 580- .................................................................
I - .............................................................................
II -………………………………………………………..
III - para as empresas, numa importância proporcional ao
capital social, registrado nas respectivas Juntas Comerciais
ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas,
conforme a seguinte tabela progressiva:
Classe de Capital Alíquota
1. até 150 vezes o maior valor-de-referência 0,8%
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2. acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor-de-referência
................... 0,2%
3. acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor-dereferência ............. 0,1%
4. acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor-dereferência .......... 0,02%
...............................................” (NR).
JUSTIFICAÇÃO
Este emenda tem por objetivo atualizar a CLT, de forma a evitar que
empresas sem empregados utilizem da expressão “empregadores” atualmente
existente no item III, do art. 580, da CLT, para se isentarem do pagamento da
contribuição sindical. O que vem ocorrendo atualmente é que algumas
interpretações deste dispositivo legal vem defendendo a tese de que a expressão
“empregadores” utilizado pelo legislador, tem a intenção de obrigar apenas esses a
recolherem a contribuição sindical.
Ressalta-se o engano e irresponsabilidade de tal entendimento que
vem sendo defendido por algumas empresas, pois se esta tese vier a ganhar força
será o fim dos Sindicatos, Federações, Confederações e entidades ligadas ao
sistema sindical como o Senac, Sesi, Sesc, e Senai, etc.
Se apenas empresas empregadoras vierem a recolher a contribuição
sindical, bastará que empresas com capital social superior criem empresas com
capital social mínimo e passem todos os seus empregados para essa, para que
paguem apenas a contribuição sindical no seu valor mínimo.
Esta situação vai frontalmente contra a intenção do legislador
quando estabeleceu valores diferenciados de contribuição sindical de acordo com a
capacidade contributiva da empresa, onde quanto maior o capital social maior será
a contribuição, o que atende ao princípio da capacidade contributiva do
contribuinte.
Cumpre registrar que tal entendimento também é extremamente
prejudicial aos cofres públicos, pois de acordo com a letra d, item I, do art. 589, da
CLT, 20% (vinte por cento) da contribuição sindical deve ser destinada à “Conta
Especial Emprego e Salário”.
Esta tese além de ser extremamente prejudicial em termos sociais e
sindicais, não condiz com a melhor hermenêutica e é contrária à Lei, pois segundo o
disposto no art. 578 da CLT, "As contribuições devidas aos sindicatos pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
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representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de 'Contribuição
Sindical', pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo".
Já o art. 579 da CLT determina ser a contribuição sindical "devida por
todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da
mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto
no artigo 591 da CLT".
Fica claro, portanto, que o fato gerador da contribuição sindical
decorre da situação definida nos artigos 578 e 579, ou seja, encontrar-se o
contribuinte participando de determinada categoria sindical: profissional ou
econômica ou profissional liberal, devendo a importância devida ser recolhida de
uma só vez, anualmente (art. 580 da CLT). Portanto, o fato gerador da obrigação do
recolhimento é a circunstância da empresa estar inserida em uma determinada
categoria econômica, não havendo exigência, no art. 579 da CLT, da existência ou
não de empregados. A referida contribuição não está adstrita aos empregados e
empregadores, sendo também exigida de trabalhadores que não são empregados,
como os autônomos, e de empresas sem empregados, como os profissionais liberais
organizados sob a forma de empresa, segundo expressa previsão do § 4º do art. 580
da CLT. Há de se convir, portanto, que, se um profissional liberal organizado sob a
forma de empresa está obrigado ao recolhimento da contribuição sindical, com
maior razão também o está qualquer outra empresa, mesmo que não possua
empregados. É a seguinte a redação do § 4º do art. 580 da CLT:
"Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais,
organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a
contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item III".
(destaquei).
Na verdade, a lei não distinguiu as empresas sem empregados das
com empregados para efeito da contribuição sindical, de modo que a interpretação
nesse sentido é precipitada.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais),
julgando recurso ordinário interposto por um Sindicato, no processo 01034-2009003-03-00-0, reconheceu a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição
sindical por parte de empresas não empregadoras.
Segue abaixo transcrição do aresto:
“CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - "HOLDING" - EMPRESA SEM
EMPREGADOS. O fato gerador da contribuição sindical está definido nos artigos 578
e 579 da CLT, e decorre da participação do contribuinte em determinada categoria
econômica ou profissional, não fazendo a norma qualquer distinção entre empresas
com e sem empregados. Portanto, é suficiente para a incidência da contribuição
sindical a participação da empresa em uma determinada categoria econômica,
como é o caso das "holdings", independentemente de terem ou não empregados
contratados”.
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A Doutora Desembargadora Relatora Denise Alves Horta, esclarece
em seu voto que:
“Também é certo que, empregador, na definição do art. 2º da CLT, é
"a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços". Contudo, o
fato gerador da contribuição sindical está definido nos artigos 578 e 579 da CLT, e
decorre da participação do contribuinte em determinada categoria econômica ou
profissional, não fazendo a norma qualquer distinção entre empresas com e sem
empregados. Frise-se que, segundo o art. 114 do CTN, fato gerador "é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência". Portanto, é
suficiente para a incidência da contribuição sindical a participação da empresa em
uma determinada categoria econômica, o que não é negado pelas autoras, sendo
certo que a expressão "para os empregadores", contida no inciso III do art. 580 da
CLT, não tem a amplitude almejada pelas recorridas. Frise-se que a contribuição
sindical das empresas é calculada de acordo como o valor de seu capital social e não
pelo número de empregados. Além disso, se a contribuição sindical é devida pelos
agentes ou trabalhadores autônomos e pelos profissionais liberais (art. 580, II e
parágrafo 4º, da CLT), que podem atuar sem empregados, com mais razão ainda
deve ser recolhida por empresas "holdings", criadas com o objetivo de participar e
compor outras sociedades.
Por esse fundamento, a Turma reformou a sentença, dando
provimento ao recurso ordinário proposto pelo Sindicato Recorrente. Também
neste sentido, a seguinte ementa, in verbis:
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Dispõe o artigo 579 da CLT que: "A
contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma
determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em
favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no artigo 591 da CLT". Se a lei não excepciona as
empresas sem empregados das contribuições sindicais anuais, não pode fazê-lo o
interprete. (TRT 3ª R. Processo 01719-2006-104-03-00-9 RO. DJMG: 07-8-2007, p.
22. Sétima Turma, Relatora: Taísa Maria Macena de Lima).
Desta feita, esta proposição vem aperfeiçoar o Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de Maio de 1943, para que não restem dúvidas de que todas as empresas
empregadoras ou não estão obrigadas ao pagamento da contribuição sindical
patronal.
Com base no exposto, rogo apoio dos meus nobres pares na
aprovação integral da presente matéria.

Deputado Federal LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
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Inclua-se onde couber:
“Art. X. Não se aplicam os limites constantes dos artigos 15 e 16 da
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995 às sociedades empresárias que pleitearem
ou tiverem deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts. 51, 52, 70 da Lei nº 11.101 de 9 de fevereiro de 2005 até o trânsito em
julgado da sentença disposta no artigo 63 da referida Lei.
...........................................................................’ (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Propomos emenda que possibilite às sociedades empresárias que
pleitearem ou tiverem deferido o processamento de recuperação judicial, nos
termos da Lei nº. 11.101, de 9 de fevereiro de 1995, a utilização de prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL sem quaisquer limitações até a decretação de sentença
de encerramento desse processo.
Referida Lei regula a recuperação judicial e tratou de conceituar em
apenas um artigo a essência desse Instituto. Nesse sentido, o objetivo da
recuperação judicial é "viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".
A legislação em vigor classifica e traz em seu bojo um conjunto
exemplificativo de elementos denominado meios de recuperação judicial.
Destacamos especialmente os meios que dispõem acerca de condições especiais
de pagamento de obrigações vencidas bem como a venda parcial de bens,
presentes indiscutivelmente na quase totalidade das recuperações.
Nesse contexto é que o plano de recuperação apresentado pelo
devedor e aprovado nos parâmetros legais traz invariavelmente a concessão de
descontos ("perdões"), bem como um plano para alienação de ativos da
sociedade. Ambos acontecimentos culminam na geração de receitas e,
eventualmente, ganhos de capital para a sociedade em recuperação.
Pela legislação atual, esses ganhos podem ser abatidos por prejuízo
fiscal e base negativa à razão de 30%. Tal limitação encontra-se em vigor desde
a década de 1990, decorrente da Medida Provisória no. 998, de 19 de maio de
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1995, convertida na Lei no. 9.065, de 20 de junho de 1995, na qual constam
ambos dispositivos mencionados na alteração proposta.
A Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 998/95 dispôs que a limitação
constante dos artigos 15 e 16 "garante uma parcela expressiva de arrecadação,
sem retirar do contribuinte o direito a compensar, até integralmente, num mesmo
ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado positivo. "
Ou seja, ao mesmo tempo em que possui caráter arrecadatório, não cerceia
completamente a utilização do prejuízo fiscal e base negativa no tempo, de forma
diferida, à medida em que a sociedade em plano de continuidade segue no curso
normal de suas atividades.
Ocorre que as empresas em recuperação judicial não se encontram sob curso
normal de suas atividades. Pelo contrário, trata-se de última ratioprévia à
potencial e indesejada decretação de falência.
Portanto, a liberação desse limite é essencial para garantir uma melhor
oxigenação e incrementar a probabilidade de sobrevivência das sociedades em
emergência sob tal remédio judicial.
A manutenção do limite, em sentido contrário ao proposto, é danosa, na medida
em que toma mais árdua, e, em alguns casos, até pode inviabilizar a recuperação
efetiva das empresas, o que vai em direção contrária à essência do Instituto,
como também acarreta danos ao erário público.
O insucesso da recuperação e convolação em falência não afeta tão somente a
manutenção da fonte produtora e seus empregados, mas também a manutenção
da fonte de arrecadação. Isso é nítido na medida em que acarreta uma exclusiva
arrecadação fiscal na realização dos ativos possuídos pela sociedade e que
resulta em seu encerramento definitivo.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR – PMDB/PB

Agosto de 2015
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Inclua-se onde couber:
"Art.xx. O art. 10º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 10A. O empresário ou 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 União, inclusive os constituídos
posteriormente ao processamento da recuperação judicial, em cento e
vinte parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada:
I - da 1a (primeira) à 24a (vigésima quarta) prestação: 0,5% (cinco
décimos por cento);
II - da 25a (vigésima quinta) à 48a (quadragésima oitava) prestação:
0,7% (sete décimos por cento) ;
III - da 49a (quadragésima nona) à 119a (centésima décima nona)
prestação: 1% (um por cento); e
IV - 120a (centésima vigésima) prestação: saldo devedor
remanescente.
........................................................................... ' (NR)
Art.xx. O empresário ou 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, que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício
previsto no art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que
tenham sido excluídos do referido programa pelo inadimplemento das
antecipações exigidas no § 2º do art. 2º CD/15359.57374-15 da mesma
Lei poderão utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
para pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no § 2º
do art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, nos termos do
caput , restabelece a adesão ao parcelamento respectivo .
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Art. 17. Aplica-se também às sociedades empresárias que
pleitearem ou tiverem 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, até o trânsito em julgado da sentença disposta no art. 63 da
referida Lei."
........................................................................... ' (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Estamos apresentando essa emenda para tornar mais favorável ao
empresário em recuperação judicial o parcelamento de dívidas com a Fazenda
Nacional. Essa modificação segue a linha de entendimento já referida
anteriormente, de garantir condições mais favoráveis de retorno à atividade
econômica às empresas em recuperação judicial. Enfocamos que os beneficiários
dessa proposta extrapolam a sociedade empresária que venha a aderir ao
parcelamento. Usufruirão da medida os trabalhadores, que verão seus empregos
mantidos, e a própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação,
uma vez que haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e
contribuinte.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR – PMDB/PB

Agosto de 2015
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Dê-se nova redação aos art. 1º e 2º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015,
suprime-se o § 5º do seu art. 1º e inclui-se novo dispositivo sob o art. 3º, renumerando-se
os arts. 3º a 15 do texto original, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º ........................................................................
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 31
de agosto de 2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a ProcuradoriaGeral Federal poderá, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30
de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo ou judicial.
........................................................................
Art. 2º. O requerimento de que trata o § 1º do art. 1º deverá ser apresentado até o último
dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei, observadas as seguintes
condições:
........................................................................
Art. 3º À opção do sujeito passivo, os débitos de que trata o § 1º do art. 1º poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) meses, mediante antecipação de 20% (vinte por cento)
do montante a que se refere o inciso I do art. 2º, a ser paga até o último dia útil do mês de
apresentação do requerimento.
§ 1º Após o pagamento das antecipações e enquanto não consolidada a dívida, o
contribuinte deve calcular e recolher mensalmente parcela equivalente ao maior valor
entre:
I - o montante dos débitos objeto do parcelamento, descontada a antecipação e a
compensação de que tratam os incisos I e II do § 2º, dividido pelo número de prestações
pretendidas menos uma; e
II - R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de pessoa física, ou R$ 100,00 (cem reais), no
caso de pessoa jurídica, ainda que o parcelamento seja de responsabilidade de pessoa
física.
§ 2º As prestações vencerão no último dia útil de cada mês, devendo a 2ª (segunda)
prestação ser paga até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento
antecipação de que trata o art. 3º.
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§ 3º O valor de cada prestação será acrescido de juros correspondentes à variação
mensal da taxa Selic para títulos federais a partir do mês subsequente ao da consolidação
até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) para o mês do pagamento.
§ 4º Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto nos § 3º e 4º do art. 2º
desta Lei

JUSTIFICAÇÃO
O cenário econômico adverso vivenciado, com retração da atividade produtiva e
parte considerável das empresas brasileiras enfrentando grandes dificuldades de caixa,
impõe maior flexibilidade para estimular a adesão dos contribuintes ao PRORELIT, de
modo que o programa cumpra plenamente a função para a qual foi concebido, qual seja a
redução do contencioso tributário federal.
Nesse contexto, a presente proposta buscar possibilitar o parcelamento, em até
60 prestações, do montante dos débitos fiscais indicados ao PRORELIT a ser quitado em
espécie, condicionando tal opção ao adiantamento de 20% da dívida total.
Cientes de que também o setor público vem sofrendo com as condições
econômicas atuais, entendemos adequada a limitação do parcelamento proposto a 60
(sessenta) prestações, mesmo prazo estabelecido pela Lei nº 10.522/02 para os
parcelamentos ordinários, rejeitando a adoção dos prazos de pagamento mais dilatados
usualmente permitidos nos programas especiais de parcelamento editados pelo Governo
Federal.
Outra alteração proposta, que também visa dar máxima eficácia ao PRORELIT em
sua busca pela redução do volume de litígios entre particulares e o Governo Federal, diz
respeito à extensão do programa aos débitos tributários e não tributários administrados
pela Procuradoria-Geral Federal, a quem cabe a inscrição em Dívida Ativa e cobrança dos
débitos de diversas autarquias e fundações públicas federais.

DEP. LINCOLN PORTELA
PR/MG
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TEXTO

Suprimem-se os arts. 8º a 13 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015,
dando-se nova redação ao seu art. 7º, que passa a vigorar nos seguintes termos:
Art. 7º O sujeito passivo poderá, a seu critério, requerer à Secretaria da Receita Federal
do Brasil manifestação prévia a respeito da qualificação legal e dos efeitos tributários
decorrentes de operações ainda não realizadas que envolvam atos ou negócios jurídicos
que, potencialmente, acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo.

JUSTIFICAÇÃO
Em um país que apresenta um dos mais elevados graus de litigiosidade em matéria
tributária no mundo, devem ser louvadas medidas tendentes à prevenção de novas
disputas, sobretudo aquelas que estabeleçam mecanismos que promovam o diálogo entre
Fisco e contribuintes, o que pode contribuir decisivamente para a construção de um
ambiente de negócios seguro.
Neste ponto, a despeito de terem sido esses os objetivos almejados com a criação dos
mecanismos previstos nos arts. 7º a 13 da presente Medida Provisória, conforme se
depreende da manifestação do Exmo. Ministro da Fazenda na Exposição de Motivos nº
80/2015, que a acompanha, constata-se patente inadequação entre os fins perseguidos e
os meios eleitos.
Nos termos em que enviada ao Congresso Nacional, a Medida Provisória em questão
exige do contribuinte o envio de declaração à Receita Federal do Brasil detalhando
operações praticadas no ano-calendário imediatamente anterior envolvendo atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo nas
hipóteses em que i) inexistam razões extratributárias relevantes; ii) tenha sido adotada
forma não usual, utilizado negócio jurídico indireto ou haja cláusula que desnature, ainda
que parcialmente os efeitos de um contrato típico; e iii) se tratem de negócios jurídicos
especificados em ato da RFB (art. 7º da MP nº 685/15).
Caso a autoridade fiscal discorde da qualificação jurídica atribuída a tais atos e negócios
jurídicos pelo contribuinte e não reconheça os efeitos tributários daí decorrentes, serão
exigidos os tributos indevidamente suprimidos, reduzidos ou diferidos, acrescidos de juros
de mora. Por outro lado, o descumprimento da obrigação de informar o Fisco a respeito
das operações enquadradas nas hipóteses mencionadas caracterizaria omissão dolosa
com intuito de sonegação ou fraude, sujeitando o contribuinte à multa de 150% sobre o
tributo devido e às consequências penais previstas na legislação.
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A escandalosa incompatibilidade entre a medida adotada e a finalidade de prevenção de
litígios tributários pode ser constatada, de saída, no fato de que o mecanismo por ela
criado gravita em torno da obrigação de o contribuinte declarar ao Fisco operações já
realizadas. Ora, não parece lógico que ações voltadas à prevenção de litígios tributários
decorrentes de planejamentos fiscais tenham por foco a análise de fatos já ocorridos e
cujas repercussões tributárias já tenham sido reconhecidas pelo contribuinte, atividade que
possui, antes de tudo, nítido caráter repressivo.

Não fosse o suficiente o descaso da Medida Provisória com a efetiva prevenção de litígios,
verifica-se que, ao contrário do anunciado, seu efeito imediato será o incremento da
litigiosidade em matéria tributária.
Isto porque, como visto acima, ao estabelecer justamente as hipóteses em que o
contribuinte estaria obrigado a prestar informações ao Fisco, a MP utilizou-se de termos e
conceitos excessivamente vagos e imprecisos, cuja interpretação depende, em larga
medida, de valoração subjetiva. A falta de clareza e de parâmetros normativos sobre o que
se deve entender por razões extratributárias relevantes, forma não usual e negócio jurídico
indireto resultará, inevitavelmente, em diferentes interpretações acerca do enquadramento
de um mesmo fato na norma em análise, contribuindo, portanto, para o surgimento de
novos litígios.
Alternativamente, a presente proposta pretende inserir na legislação um mecanismo que
permita ao contribuinte, antes da concretização de operações com potencial para afetar
negativamente a sua carga tributária, obter manifestação prévia da RFB sobre os efeitos
tributários dos atos e negócios jurídicos envolvidos. Desse modo, a depender da
conclusão a que chegar a autoridade fiscal, o contribuinte teria a oportunidade de deixar
de praticar operações que lhe pareçam desvantajosas, podendo optar por outras formas
de estrutura-las.
Resumidamente, aposta-se no diálogo entre Fazenda e contribuintes como forma de
redução do volume de litígios, repetindo experiências bem sucedidas de jurisdições com
elevado grau de desenvolvimento social e fiscal, a exemplo da Holanda, Reino Unido,
dentre outros.

LINCOLN PORTELA
(PR/MG)
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Acrescente-se o § 2º ao artigo 7º da Medida Provisória nº 685/2015 com esta redação, renomeando o atual
parágrafo único para § 1º:
§ 2º A Secretaria da Receita Federal terá o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da
apresentação da declaração para proferir decisão a respeito de reconhecer ou não, para fins
tributários, as operações declaradas nos termos do art. 7º, sendo que, expirado esse prazo, os atos ou
negócios jurídicos e seus efeitos tributários serão considerados homologados, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
JUSTIFICAÇÃO
Os artigos 7º a 12 da Medida Provisória estabelecem nova obrigação de declaração dos contribuintes à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, agora relativos a negócios ou operações envolvendo planejamento
tributário, também conhecido como elisão fiscal. Em síntese, os artigos referidos da MP estabelecem a
obrigação de os contribuintes informarem atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributo. Na hipótese de a Receita Federal não reconhecer as operações declaradas para efeitos
tributários, o sujeito passivo será intimado a recolher ou parcelar os tributos devidos com acréscimo de juros
de mora.
Entendemos ser não apropriada a integralidade dos artigos 7º a 12. No entanto, caso o Congresso Nacional
assim não entenda, é necessário fazer alterações, como a proposta nesta Emenda.
A Medida Provisória padece de uma falha especifica, consistente na falta de indicação de um prazo para essa
análise pela Receita Federal. Com isso, poderia ocorrer que, muitos anos após a realização dos atos ou
negócios jurídicos, o contribuinte seria surpreendido com uma exigência fiscal que poderia ser vultosa,
mormente por ser acrescida dos elevados juros brasileiros.
Para superar essa falha, propõe-se a adoção do prazo de 360 dias, já constante do artigo 24 da Lei nº
11.457/2007, prazo mais do que razoável para a Receita Federal efetuar a análise proposta. É também de todo
conveniente estabelecer uma consequência para a hipótese de falta de cumprimento desse prazo pela
Administração Fiscal. A solução proposta não é outra se não a homologação tácita, já prevista no artigo 150
do Código Tributário Nacional para os casos do lançamento por homologação.
Por todos esses motivos, propõe-se o acréscimo do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do nobre Relator
e dos membros da Comissão Mista para sua aprovação.
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Modifique-se a redação do artigo 9º da Medida Provisória nº 685/2015 para esta redação:
Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins tributários,
as operações declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado a, no prazo de trinta
dias, recolher ou a parcelar os tributos devidos ou a interpor recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
§ 1º A partir da interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, o trâmite do processo passará a seguir as regras próprias do processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União previstas nos Decreto nºs 70.235, de 06
de março de 1972, e 83.304, de 28 de março de 1979.
§ 2º O recolhimento dos tributos devidos no prazo de 30 dias após decisão da Secretaria da Receita
Federal ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF será acrescido apenas de juros
de mora.
§ 3º Na hipótese de o contribuinte não efetuar o recolhimento no prazo de trinta dias, contado da
intimação da decisão da Secretaria da Receita Federal ou do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, será exigido concomitantemente a multa de mora, calculada na forma do artigo 61
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
JUSTIFICAÇÃO
Os artigos 7º a 12 da Medida Provisória estabelecem nova obrigação de declaração dos contribuintes à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, agora relativos a negócios ou operações envolvendo planejamento
tributário, também conhecido como elisão fiscal. Em síntese, os artigos referidos da MP estabelecem a
obrigação de os contribuintes informarem atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributo. Na hipótese de a Receita Federal não reconhecer as operações declaradas para efeitos
tributários, o sujeito passivo será intimado a recolher ou parcelar os tributos devidos com acréscimo de juros
de mora.
Entendemos ser não apropriada a integralidade dos artigos 7º a 12. No entanto, caso o Congresso Nacional
assim não entenda, é necessário fazer alterações, como a proposta nesta Emenda.
A análise dos atos ou negócios jurídicos praticados não deve ficar restrita à Receita Federal. Muitas vezes os
integrantes da Administração Fiscal, por mais preparados que sejam, não têm a adequada compreensão da
complexidade e dinâmica dos negócios atuais, muitas vezes envolvendo operações internacionais. É
conveniente que a análise de tais atos ou negócios tenha a participação de terceiros, representantes da
sociedade, que poderão contribuir com a visão própria de quem tem experiência na moderna dinâmica
empresarial.
Por isso, propõe-se, por meio da presente emenda, que as decisões da Receita Federal não reconhecendo as
operações declaradas para fins tributários sejam passíveis de recurso ao Conselho Administrativo de
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Recursos Fiscais – CARF, seguindo-se o regime de processo administrativo fiscal regulado pelo Dec.
70.235/72. Esse órgão, de natureza paritária, formado por representantes da Administração Fiscal e da
sociedade civil, terá melhores condições de avaliar se os atos e negócios jurídicos praticados merecem ser
desconsiderados para fins tributários ou se devem ter seus efeitos normais respeitados.
É conveniente também prever qual será a consequência na hipótese de o contribuinte não efetuar o
recolhimento dos tributos tidos como devidos após o prazo de 30 dias. Foi prevista na emenda ora
apresentada a aplicação da multa de mora, dado que esta é penalidade prevista para o caso de o contribuinte
não efetuar o recolhimento de tributos no prazo correto.
Paralelamente, foi retirado o parágrafo único do artigo 9º na redação constante da MP 685/2015. Ele prevê
que não serão aplicáveis os termos do “caput” do artigo 9º caso as operações declaradas estejam sob
procedimento da fiscalização quando da apresentação da declaração. Em primeiro lugar, o dispositivo é falho,
por afirmar não ser aplicável certo regime jurídico, mas não explicar o que seria aplicável em seu lugar. Em
segundo lugar, a impressão que se tem é que o contribuinte não poderia efetuar o recolhimento dos tributos
acrescidos apenas dos juros de mora, sendo-lhe aplicada alguma penalidade. Ocorre que a declaração deve
ser apresentada no prazo definido no artigo 7º, não sendo razoável aplicar penalidade ao contribuinte na
hipótese de o prazo ter sido respeitado, mas ter tido início de fiscalização pela Administração Fiscal.
Por todos esses motivos, propõe-se a alteração da redação dos dispositivos referidos, pedindo-se o apoio do
nobre Relator e dos membros da Comissão Mista para sua aprovação.
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Altere-se a redação do artigo 12 da Medida Provisória nº 685/2015 para esta redação:
Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações previstas
no art. 11, caso venha a ser lavrado lançamento de ofício por falta de recolhimento de imposto ou
contribuição, acarretará a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com eventual duplicação da multa, na forma do § 1º do mesmo artigo 44 da Lei
nº 9.430.
JUSTIFICAÇÃO
Os artigos 7º a 12 da Medida Provisória estabelecem nova obrigação de declaração dos contribuintes à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, agora relativos a negócios ou operações envolvendo planejamento
tributário, também conhecido como elisão fiscal. Em síntese, os artigos referidos da MP estabelecem a
obrigação de os contribuintes informarem atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributo. O artigo 12 estabelece que o descumprimento de tal obrigação de declaração ou a
ocorrência de uma das hipóteses listadas no artigo 11 da MP caracterizaria, por si só, omissão dolosa do
sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude, levando à aplicação da multa de 150%.
Entendemos ser não apropriada a integralidade dos artigos 7º a 12. No entanto, caso o Congresso Nacional
assim não entenda, é necessário fazer alterações, como a proposta nesta Emenda.
Não faz sentido aplicar-se como regra uma punição exacerbada, própria para quem pratica um crime de
caráter tributário, a quem simplesmente deixa de apresentar uma declaração, tal como estabelece a MP em
sua redação original. Trata-se de presumir, de forma absoluta, sem qualquer análise dos fatos específicos do
caso concreto, que foi praticado uma fraude criminosa. Nosso ordenamento jurídico não admite a presunção
de prática de dolo, fraude ou simulação.
Ademais, o artigo 12 da MP padece de má-redação. Segundo seus termos, se o contribuinte não apresentar a
declaração, poderá vir a ser punido, mesmo que eventual fiscalização, ao analisar sua situação específica,
conclua que não seria o caso de desconsiderar a operação para fins tributários. Com efeito, o artigo prescreve
que basta a não apresentação da declaração para ser aplicável a multa de 150%, sendo irrelevante, portanto,
se haveria ou não tributo devido.
Esse tratamento, aliado ao fato de se tratar de regime novo e pautado por conceitos de caráter incerto e
subjetivo (“razões extratributárias relevantes”, “forma não usual”, “cláusula que desnature os efeitos de um
contrato típico”), terá como efeito atemorizar contribuintes de boa-fé, que se verão forçados a apresentar uma
enorme quantidade de negócios jurídicos corretos, apenas para afastar o receio de serem punidos com uma
multa absurdamente alta. Isso criará outro problema: provavelmente a Receita Federal não terá condições de
analisar as declarações com o cuidado devido e em prazo razoável.
Tal tratamento é claramente inapropriado. A multa de 150% deve ficar reservada, como sempre o foi, aos
casos em que estiver caracterizado dolo, fraude ou simulação. A simples falta de entrega da nova declaração
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deve ter por consequência o risco de o contribuinte ser autuado, com exigência do imposto, acrescido de
juros de mora e da multa apropriada, que eventualmente até pode ser a de 150%.
Por isso, propomos que seja mantida a sistemática atual, aplicando-se, por meio de lançamento de ofício, as
multas contidas na Lei nº 9.430/96 às hipóteses adequadas.
Por todos esses motivos, propõe-se a alteração da redação do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do
nobre Relator e dos membros da Comissão Mista para sua aprovação.
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Modifique-se a redação do artigo 15 da Medida Provisória nº 685/2015 para esta redação:
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da publicação da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho
de 2015, produzindo efeitos, em relação aos artigos 7º a 12, para os atos ou negócios jurídicos
praticados a partir de 1º de janeiro de 2016.
JUSTIFICAÇÃO
Os artigos 7º a 12 da Medida Provisória estabelecem nova obrigação de declaração dos contribuintes à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, agora relativos a negócios ou operações envolvendo planejamento
tributário, também conhecido como elisão fiscal.
Entendemos ser não apropriada a integralidade dos artigos 7º a 12. No entanto, caso o Congresso Nacional
assim não entenda, é necessário fazer alterações, como a proposta nesta Emenda.
Em síntese, os artigos referidos da MP estabelecem a obrigação de os contribuintes informarem atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo, quando (i) tais atos ou
negócios não possuam razões extratributárias relevantes; (ii) a forma adotada não for usual, for negócio
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; (iii)
tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Receita Federal. A Receita Federal
poderá, então, não reconhecer as operações para fins tributários, acarretando a obrigação de o contribuinte
recolher tributo que ela, Receita, entender devido, acrescido de juros de mora.
Trata-se, como se vê, de normas que partem da premissa de o contribuinte não ter liberdade para dispor de
seus negócios da forma como melhor lhe parecer, inclusive para reduzir seus custos tributários.
Todavia, na realidade atualmente há intenso debate em doutrina e nos tribunais, administrativos e judiciais,
sobre os limites dos contribuintes ao planejamento fiscal. Apesar deste tema ser discutido há vários anos, não
há nenhum consenso quanto a quais seriam esses limites. Mesmo no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, órgão da Administração Fiscal competente para rever as autuações fiscais realizadas pela
Receita Federal, há decisões ora mais favoráveis aos contribuintes, ora menos favoráveis. Verifica-se que
mesmo os lançamentos fiscais e as decisões do CARF que os mantêm o fazem com base em critérios
distintos, a demonstrar que não há nenhum consenso inclusive quanto a tais critérios.
A Medida Provisória, porém, adota redação capciosa, como a sugerir que sempre teriam sido inaceitáveis as
hipóteses previstas em seu artigo 7º. A MP estaria apenas regulando um procedimento formal, ao instituir
novo tipo de declaração.
A verdade, porém, que a MP passa a tributar o que antes não o era – ou, no mínimo, que existia fortes
dúvidas quanto a ser ou não tributável ou sob que critérios haveria tributação.
Por isso, seja por imperativo das diversas alíneas do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, seja por
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decorrência da exigência do princípio maior da segurança jurídica, a Medida Provisória e a lei na qual poderá
vir a ser convertida só podem ser aplicáveis para fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016 (e isso
desde que seja respeitada a alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF/88).
A emenda ora apresentada trata de adaptar a MP para que seja respeitada a Constituição Federal nesta parte.
Por todos esses motivos, propõe-se a modificação do dispositivo referido, pedindo-se o apoio do nobre
Relator e dos membros da Comissão Mista para sua aprovação.
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“Suprima-se os artigos 7º, 8º, 9 º, 10, 11, 12 e 14 da Medida Provisória n. º 685,
de 21 de julho de 2015.”
JUSTIFICAÇÃO
A matéria contida nos dispositivos acima identificados não é urgente,
conforme exige o preceito constitucional do art. 62 da Carta de 1988, eis que o
tratamento ali inserido vem sendo abordado pela doutrina e pela administração
tributária a décadas.
Encontra óbice também no inc. III do mesmo dispositivo constitucional
porque, tratando-se de normas gerais em matéria tributária, deveria ser
disciplinada em Lei Complementar, a teor do que dispõe a alínea “b” do inc. III do
art. 146 da Carta de 1988.
Nos arts. 7º ao 12, a MP traz conceitos vagos e que jamais poderiam
também serem definidos por legislação infralegal. Esse artigo remete o
contribuinte para o subjetivismo das autoridades e, por conseguinte, é de evidente
insegurança jurídica.
Termos como “razões extratributárias relevantes”; “forma adotada não for a
usual”; etc, são exemplos do subjetivismo criado pela MP.
No art. 14, a MP prevê a atualização de taxas tributárias, ressuscitando a
indexação da economia e institucionalizando a ameaça da inflação.
Tais opiniões são corroboradas por membros da OAB e por vários
tributaristas, que acreditam no fortalecimento do Estado Democrático de Direito e
das instituições fiscais, por meio de uma relação transparente e respeitosa.
A MP reduz a transparência nas relações fisco x contribuinte; aumenta o
subjetivismo; reduz a segurançã jurídica.
Por isso, os artigos 7º ao 12 e art. 14 devem ser suprimidos, modulando
seus efeitos no tempo para eliminar-lhes qualquer resultado jurídico.
Por todos esses motivos, propõe-se a supressão dos artigos 7 ao 12 e art.
14 da supracitada Medida Provisória, pedindo-se o apoio do nobre Relator e dos
membros da Comissão Mista para sua apreciação.
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Dê-se nova redação ao parágrafo 1º do art. 1º da Medida Provisória nº 685/2015:

§ 1º - O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015
e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento, desistir do
respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro
de 2014 e declarados até o encerramento do prazo no artigo 2º desta lei;
JUSTIFICAÇÃO
Considerando que a intenção é reduzir litígios que no mais das vezes decorrem de
presunções e interpretações fiscais que dão às costas a comandos normativos ou, noutros
termos, que maculam o princípio constitucional da estrita legalidade ou tipicidade cerrada e,
bem assim, considerando as dificuldades econômicas que afetam todos contribuintes e que em
2014 impingiram perdas significativas evidenciadas nas demonstrações financeiras, mister
sair do discurso e criar condições econômicas efetivas para os contribuintes aderirem ao
PRORELIT, pois a forma posta não o faz.
Assim, com o escopo de criar condições razoáveis também para os contribuintes e não só
privilegiar interesses arrecadatórios é justo, razoável e recomendável ampliar a possibilidade
de utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSSL apurados até
31/12/2014.
A presente preposição pretende fixar condições mais equitativas a fim de viabilizar a adesão
dos contribuintes ao programa e deixar claro que o Fisco está disposto a resolver conflitos e
não só achacar o caixa dos contribuintes.
Brasília,
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Adicione-se a Medida Provisória nº 685/2015, artigo com a seguinte redação:
Artigo
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Art. XX A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL para quitar
débitos parcelados ou pagos à vista em face de previsão contida em normas instituidoras de
programas de recuperação de créditos, parcelamentos especiais, programa de redução de litígios,
dentre outros, (REFIS, PAES, PRORELIT, etc.), não possuem efeitos fiscais para fins de
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS.”
JUSTIFICAÇÃO
A permissão constante do presente dispositivo e de outros inseridos nos programas de
recuperação de créditos tributários e de parcelamentos especiais havidos nas últimas décadas (por ex.:
REFIS, PAES, PRORELIT, etc.) nada mais é do que uma modalidade de compensação entre créditos
do Fisco com créditos dos contribuintes respaldada no art. 170 do CTN.
Tratando-se de compensação ou, noutro dizer, de encontro de contas entre Fisco e
Contribuintes, o crédito utilizado por este não pode ser tributado, pois não representa riqueza ou
receitas novas, muito menos ganho de capital razão pela qual não pode ser adicionado a base de cálculo
de quaisquer dos tributos acima referidos.
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Alíneas

Dê-se nova redação ao caput do art. 2º e § 1º e 2ºda Medida Provisória nº 685/2015,
renumerando-se os demais parágrafos:
Art. 2º O requerimento de que trata o § 1º do art. 1º deverá ser apresentado até 30 de
setembro de 2015.
§ 1o Observado o disposto no art. 1o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da
Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de
publicação desta Lei, os débitos incluídos no PRORELIT poderão ser pagos ou parcelados da
seguinte forma:
I – pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício,
de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros de mora e de
100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa por
cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de 80%
(oitenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80% (oitenta
por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas, de 60%
(sessenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) das
isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
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do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60%
(sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das isoladas, de
50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal.
§ 2o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos desta
lei poderão liquidar os valores correspondentes a até cinquenta e sete por cento dos débitos
confessados (principal, multa, de mora ou de ofício, e dos juros moratórios, inclusive relativos
a débitos inscritos em dívida ativa), com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, observadas as reduções relativas as
formas previstas no parágrafo anterior e as demais disposições desta lei .
JUSTIFICAÇÃO
Considerando que a intenção é reduzir litígios que no mais das vezes decorrem de presunções
e interpretações fiscais que dão às costas a comandos normativos ou, noutros termos, que
maculam o princípio constitucional da estrita legalidade ou tipicidade cerrada, aliado ao fato
de que muitas delas sequer foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário e, bem assim,
considerando as dificuldades econômicas que afetam todos contribuintes e que em 2014
impingiram perdas significativas evidenciadas nas demonstrações financeiras, mister sair do
discurso e criar condições econômicas efetivas para os contribuintes aderirem ao PRORELIT,
pois a forma posta não o faz.
Assim, com o escopo de criar condições razoáveis para os contribuintes e não só privilegiar
interesses arrecadatórios é justo, razoável e recomendável ampliar às condições para
liquidação dos débitos, haja vista que o quadro econômico antes referido impõem sérias
dificuldades de liquidez aos contribuintes e inviabilizam a opção exclusiva de pagamento à
vista.
No mesmo sentido, há que se prever a possibilidade não só de pagar à vista o saldo
remanescente com reduções de principal, multas, e juros de forma inversamente proporcionais
ao prazo escolhido para pagamento, quanto mais longo o prazo menores às reduções
privilegiando, assim, os interesses tanto do Fisco quanto dos contribuintes.
A presente preposição pretende fixar condições mais equitativas e que visam viabilizar a
efetividade do programa.

PARLAMENTAR
Brasília,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015
(do Deputado Paulo Pimenta)

EMENDA
Dê-se nova redação ao artigo 25, inciso II, e inclua-se o §4º-A ao
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e dê-se nova redação ao
artigo 48 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, nos seguintes termos:

Decreto nº 70.235/72: Art. 25. (...)
II - em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais,

órgão

colegiado,

formado,

em

igual

proporção,

por

representantes da Fazenda Nacional, representantes dos contribuintes e
representantes indicados pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem
como recursos de natureza especial.
§4º-A. As turmas serão compostas por nove conselheiros, sendo três
conselheiros representantes da Fazenda Nacional, três conselheiros
representantes dos contribuintes e três conselheiros indicados pelo
Plenário do Conselho Nacional de Justiça.

Lei nº 11.941/2009: Art. 48. O Primeiro, o Segundo e o Terceiro
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, bem como a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ficam unificados em um órgão,
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denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, colegiado,
formado, em igual proporção, por representantes da Fazenda Nacional,
representantes dos contribuintes e representantes indicados pelo Plenário
do Conselho Nacional de Justiça, integrante da estrutura do Ministério da
Fazenda, com competência para julgar recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos especiais, sobre a
aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

JUSTIFICATIVA
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) é o
órgão responsável pelo julgamento, em segunda instância, dos processos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A legislação atual dispõe que o CARF é um órgão de julgamento
colegiado e paritário, formado, em igual número, por conselheiros
representantes da Fazenda Nacional e conselheiros representantes dos
contribuintes.
Nos termos do que estabelece o §9º do artigo 25, do Decreto nº
70.235/72, com a redação dada pelo art. 25 da Lei nº 11.941/2009, os
cargos de presidente das turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, das câmaras e das turmas são ocupados por conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o
voto de qualidade.
A inclusão de um novo elemento na composição dos órgãos de
julgamento do CARF permitirá maior equilíbrio e imparcialidade nos
julgamentos, evitando-se a polaridade entre os representantes do Fisco e
os

representantes

dos

Contribuintes,

mediante

participação

de

conselheiros indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão do
Poder Judiciário, que tem reconhecida independência e qualidade técnica
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para indicar representantes capazes de exercer a função de julgamento
com imparcialidade e independência.
Além disso, a composição ímpar das turmas de julgamento, que
passariam a ser composta por nove julgadores, ao invés dos oito
integrantes atuais, reduzirá as circunstâncias em que as questões serão
decididas pelo voto de qualidade do presidente.
Brasília, 10 de agosto de 2015.

Paulo Pimenta
Deputado Federal PT-RS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015
(do Deputado Paulo Pimenta)

EMENDA
Acrescente-se o artigo abaixo, onde couber, ao texto do Projeto
de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Art. X. O art. 24 da Lei n.º 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 8.º:
"Art. 24...........................................................................................
.......................................................................................................
§ 8.º Para fins do disposto nos incisos I, II e III do caput, bem
como nos §§ 4.º, 6.º, considera-se o valor do patrimônio líquido
aquele previsto na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
desde a data da publicação da Medida Provisória n.º 472, de 15
de dezembro de 2009." (NR)

Art. X. O art. 25 da Lei n.º 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 6.º:
"Art. 25............................................................................................
........................................................................................................
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§ 6.º Para fins do disposto no caput e no § 4.º, considera-se o
valor do patrimônio líquido aquele previsto na Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, desde a data da publicação da Medida
Provisória n.º 472, de 15 de dezembro de 2009." (NR)

JUSTIFICATIVA
As regras de subcapitalização surgiram no Brasil em 2009, com
a Medida Provisória n.º 472/2009, convertida na Lei n.º 12.249/2010 e
regulamentada pela IN RFB n.º 1.154/2011.
Segundo tais regras, para que os juros pagos a pessoa jurídica
sejam dedutíveis, “o valor do endividamento com a pessoa vinculada no
exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja
superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa
jurídica residente no Brasil” (grifamos).
Além disso, tem-se como segundo limite de dedutibilidade que “o
valor do somatório dos endividamentos com pessoas vinculadas no
exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja
superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório das participações de todas
as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no
Brasil” (grifamos).
Antes da promulgação dessas normas tributárias, as Leis n.
11.638/2007 e 11.941/2009 haviam alterado substancialmente as regras
contábeis, impondo a adoção de novos métodos e critérios nas
demonstrações financeiras, seguindo uma tendência de harmonização
internacional da contabilidade.
Em vista disso, a Lei n.º 11.941/2009 instituiu o Regime
Tributário de Transição ("RTT"), para que a alteração dos critérios
contábeis não tivesse efeitos na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL - a chamada “neutralidade fiscal” das novas regras
contábeis.
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Todavia, a Lei n.º 12.249/2010 foi promulgada após o início de
vigência do RTT, fazendo referência expressa ao Patrimônio Líquido sem
nenhuma ressalva quanto à aplicação das regras de RTT.
A regulamentação prevista na IN RFB n.º 1.154/2011 igualmente
não fez nenhuma ressalva quanto à necessidade de realização de ajustes
no âmbito do RTT. Pelo contrário, deixou claro que, para fins de aplicação
dos limites de subcapitalização, deve ser considerado o valor do
Patrimônio Líquido do último balanço, ou, alternativamente, o valor do
Patrimônio Líquido com base nos resultados obtidos até o último mês
antes do pagamento dos juros; nesta última hipótese, o balanço e os
resultados devem ser indicados na contabilidade diária.
As regras de subcapitalização foram criadas dentro de uma
política anti-elisiva, para estabelecer uma proporção coerente e razoável
entre as dívidas de uma empresa com suas partes vinculadas e o valor do
seu Patrimônio Líquido.
A mens legis, portanto, recai sobre a necessidade de se proibir a
criação de despesas de juros de empréstimos além da capacidade de
endividamento do contribuinte, em uma relação entre dívida e capital.
Nesse contexto, a utilização do Patrimônio Líquido contábil,
como base para a apuração dos limites de subcapitalização, satisfaz
plenamente o objetivo do legislador, pois a grandeza revelada pelo
Patrimônio Líquido contábil aproxima-se da realidade buscada pela norma
anti-elisiva, ao passo em que o valor do Patrimônio Líquido fiscal contém
inconsistências

que

acabariam

distorcendo

a

capacidade

de

endividamento aceita pelo Fisco.
O próprio legislador reconheceu que o Patrimônio Líquido
continha inconsistências, tanto que alterou a composição das contas por
lei para extinguir a reserva de reavaliação e incluir a conta de ajustes de
avaliação patrimonial, avaliados a valor justo.
Portanto, a utilização do Patrimônio Líquido contábil como base
para o cálculo dos limites de subcapitalização atende a finalidade da Lei
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n.º 12.249/2010, pois refletem a realidade patrimonial sem as distorções
do balanço fiscal elaborado para fins de RTT.
Diante disso, propõe-se a emenda em tela, a fim de deixar claro
que, desde o início de vigência das regras de subcapitalização, a norma
determinou que o contribuinte adotasse o Patrimônio Líquido previsto na
legislação societária, sem nenhum ajuste previsto no âmbito do RTT.
Brasília, 10 de agosto de 2015.

Paulo Pimenta
Deputado Federal PT-RS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015
(do Deputado Paulo Pimenta)

EMENDA
Acrescente-se o artigo abaixo, onde couber, ao texto do Projeto
de Lei de Conversão da Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de
2015, com a seguinte redação:

“Art. X. O sujeito passivo que praticar atos ou negócios jurídicos
respaldados por opinião jurídica emitida nos termos deste dispositivo e
que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo, não estará
sujeito à cobrança de penalidades caso a Secretaria da Receita Federal
do Brasil não reconheça tais atos e negócios jurídicos para fins tributários.
§ 1º. A opinião jurídica de que trata o caput deverá observar os seguintes
requisitos:
I - basear-se em todos os fatos que possuam relação com os atos e
negócios jurídicos;
II - explicitar as causas que conduziram os atos e negócios jurídicos, bem
como as respectivas motivações de ordem tributária;
III - conter fundamentação acerca das razões jurídicas que levaram à
conclusão de que trata o inciso IV;
IV - concluir que são remotas as probabilidades de saída de recursos para
pagamento de obrigações tributárias em decorrência de autuação por
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parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente aos atos
ou negócios jurídicos analisados na opinião jurídica.
§ 2.º Para fins do disposto no inciso III do § 1.º, a classificação da
probabilidade deverá seguir os critérios definidos pelo Conselho Federal
de Contabilidade, na forma do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 de
maio de 1946.
§ 3.º A emissão da opinião jurídica de que trata o caput compete
exclusivamente aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do
Brasil há, no mínimo, 3 (três) anos, habilitados pela Receita Federal do
Brasil, com notório conhecimento técnico e efetivo e comprovado
exercício de atividades que demandem conhecimento na área do direito
tributário.
§ 4.º Em caso de comprovado conluio, dolo ou fraude, o sujeito passivo
será cobrado dos tributos acrescidos de juros de mora e da multa prevista
no § 1.º do art. 44 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 5.º Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar o
disposto neste artigo.”

JUSTIFICATIVA
A introdução deste dispositivo vai ao encontro dos objetivos
almejados com a Medida Provisória 685 de, de 21 de julho 2015, quais
sejam, a geração de um ambiente de negócios em que há maior
segurança jurídica e a redução de litígios que versem sobre matéria
tributária.
O dispositivo em tela pretende afastar a cobrança de
penalidades nos casos de planejamentos tributários em que o sujeito
passivo esteja respaldado por opinião legal emitida por profissional da
área tributária.
O planejamento tributário faz parte do cotidiano de grande parte
das empresas e é instrumento negocial legítimo que visa à obtenção de
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eficiência tributária. Muito se debate acerca dos limites do planejamento
tributário, o que implicou, nos últimos anos, o surgimento de variadas
teses e parâmetros para sua avaliação.
Uma das noções mais comuns construídas a respeito dos limites
do planejamento tributário é a de que, não havendo prática de ilicitudes
ou de simulação, um planejamento tributário será considerado válido
quando não for motivado por razões exclusivamente tributárias.
Ademais, no âmbito dessas discussões, diversos conceitos de
difícil definição e consideravelmente vagos também surgiram em textos
doutrinários e em decisões administrativas e judiciais com o objetivo de
auxiliar na identificação de limites para a validade de planejamentos
tributários,

como

"negócio

jurídico

indireto",

"abuso

de

direito",

"dissimulação" entre outros.
Esse contexto demonstra que os limites para prática de
planejamentos tributários não são claros e mesmo que um contribuinte
deseje conduzir seus negócios de modo legítimo, pautando-se pelos
limites da legalidade, em certas situações é possível que existam dúvidas
quando à validade de um planejamento tributário.
Em outras palavras, não são raras as situações em que as
empresas procuram organizar seus negócios de modo lícito, dentro dos
limites impostos pelo ordenamento jurídico e por entendimentos
jurisprudenciais consolidados, mas são surpreendidas pela lavratura de
autuações fiscais por parte da Receita Federal.
Nessa linha, o dispositivo em comento pretende afastar a
cobrança de penalidades daqueles sujeitos passivos que buquem obter
eficiência tributária em seus negócios, mas que desejem se manter
dentros dos limites da tributária e contratem profissionais de notório
conhecimento em matéria tributária para respaldar seu posicionamento.
Nesse sentido, propõe-se nesta emenda que se acrescente
dispositivo, onde couber, ao texto do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº. 685, de 21 de julho de 2015, prevendo que caso a
Secretaria da Receita Federal do Brasil desconsidere os efeitos tributários
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de atos ou negócios jurídicos praticados por sujeitos passivos que
estejam respaldados por opinião legal emitida nos termos deste
dispositivo, os tributos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
entende devidos serão cobrados apenas com acréscimo de juros de
mora, sem imposição de penalidades.
Brasília, 10 de agosto de 2015.

Paulo Pimenta
Deputado Federal PT-RS
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MPV 685
00197
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 685, de 2015

03/08/2015

Autor

Nº do prontuário

Deputado ALEXANDRE BALDY
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

4. Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. Substitutivo global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprima-se os artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º do projeto de lei
de conversão.

JUSTIFICAÇÃO

Os artigos suprimidos pela presente emenda supostamente
estabelecem um mecanismo de combate a planejamentos fiscais ilícitos, mediante a
exigência de sua prévia comunicação à Receita Federal do Brasil.
A previsão de se imputar ao contribuinte a obrigação de declarar
todos os atos e negócios jurídicos praticados afronta o princípio constitucional da livre
iniciativa, previsto no inciso IV do art. 1º, e no art. 170, da Constituição Federal, uma
vez que limita suas opções de organização econômica de acordo com as
conveniências tributárias do Estado.
Ademais, tendo em vista o nítido caráter de sanção das multas
previstas no art. 12, obrigar que o contribuinte apresente a declaração prevista no art.
7º, poderá resultar na constituição de prova em desfavor do próprio contribuinte, o que
não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
Doutra banda, a Medida Provisória, não pode ser confundida
com a norma regulamentadora prevista no art. 116 do Código Tributário Nacional, de
sorte que as obrigações contidas em seu texto somente poderão ser exigíveis quando
houver a edição da Lei Ordinária prevista no parágrafo único do art.116 do CTN, a
qual, frise-se, encontra-se sob competência do Congresso Nacional.
Dessa forma, nota-se que a presente MP carece dos requisitos
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constitucionais de relevância e urgência.
As deficiências de caixa da União não autorizam o desrespeito
às previsões constitucionais atinentes ao processo legislativo.
A aludida norma geral deve ser exaustivamente debatida pelo
Congresso Nacional com o protagonismo da sociedade e do setor produtivo, não
apenas por um arroubo arrecadatório.
Sala das Sessões, em

de

Deputado ALEXANDRE BALDY
PSDB-GO

de 2015.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 685, de 2015

03/08/2015

Autor

Nº do prontuário

Deputado ALEXANDRE BALDY
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

4. Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. Substitutivo global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprima-se o artigo 13º do projeto de lei de conversão.

JUSTIFICAÇÃO

A previsão contida no referido artigo, de se outorgar poderes à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
de editar os atos necessários à execução dos procedimentos de que trata esta
Medida Provisória, em especial a declaração prevista no art. 7º, viola a determinação
legal contida no parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, que
determina que a desconsideração de atos e negócios jurídicos praticados pelos
contribuintes é condicionada à observância de requisitos previstos em Lei Ordinária,
de competência do Congresso Nacional, e não em ato da Secretaria da Fazenda
Nacional ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Por essas razões, propõem-se a supressão do art. 13º da MP
685/15
Sala das Sessões, em

de

Deputado ALEXANDRE BALDY
PSDB-GO

de 2015.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 685, de 2015

03/08/2015

Autor

Nº do prontuário

Deputado ALEXANDRE BALDY
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

3. Modificativa

Artigo

4. Aditiva

Parágrafo

5. Substitutivo global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA No

Acrescente-se ao art. 15 da Medida Provisória o seguinte
Parágrafo único:
“Art. 15...........................................................
Parágrafo Único: A declaração prevista no art. 7º somente
poderá ser exigível após a edição de Lei Ordinária, prevista no
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional –
CTN, estabelecendo os procedimentos para a autoridade
administrativa

desconsiderar

atos

ou

negócios

jurídicos

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária.

JUSTIFICAÇÃO

A cláusula do art. 15 indica a vigência imediata de todos os
dispositivos da Medida Provisória. Se isso ocorrer, dá-se a entender que já em 30 de
setembro de 2015 será exigível a declaração do art. 7º referente a operações
realizadas no ano-calendário de 2014.
Assim, criar-se-á uma obrigação repentina para poucos meses
após a edição da MP. Ao invés de gerar maior segurança jurídica, a medida aplicada
dessa forma quedará por gerar um caos jurídico.
Ademais, nota-se que o intuito da norma prevista no art. 7º da
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presente Medida Provisória tem como objetivo a verificação do “conjunto de
operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou negócios
jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo” dos
contribuintes, sendo que o disposto no art. 9º da atribui poderes à Secretaria da
Receita Federal em desconsiderar as operações realizadas e constituir o crédito
tributário que entender exigível.
Todavia, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional - CTN determina que a Autoridade Administrativa somente poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos mediante a observância de critérios
estabelecidos em Lei Ordinária, a qual a presente MP não se equipara.
Destarte, propomos a presente emenda com fito de condicionar
a exigência da entrega da declaração à edição da Lei Ordinária, prevista no art. 116
do CTN.

Deputado ALEXANDRE BALDY
PSDB-GO
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EMENDA Nº
(à Medida Provisória Nº 685, de 2015)

Acrescente-se à Medida Provisória nº 685, de 22 de julho de 2015, onde
couber, o seguinte artigo:
“Art. O artigo 77 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 77- ..............................................
.............................................................
.............................................................
§4º No caso de prática dos atos de competência da ANTAQ, os
valores e taxas de que tratam os incisos II, III e V do caput deste
artigo serão devidos em conformidade com o respectivo fato
gerador, base de cálculo e valor a que referem as tabelas que
constituem o Anexo II desta Lei, devendo ser recolhidas nos
termos dispostos em ato próprio da ANTAQ.
.............................................................
ANEXO II
TABELA I – Atos Provenientes dos Instrumentos de Outorga
Em R$ por ato
Descrição do Fato Gerador

Sujeito Passivo

Valor devido

Contrato de Concessão Concessionário
Portuária ou Arrendamento ou Arrendatário
Portuário

0,3% do valor
contratual
devido

Autorização de Instalação Titular
Portuária
Autorização

20.000,00

da

Outorga de Autorização de EBN
Navegação (*)

15.000,00

Registro Especial Brasileiro EBN
(*)

15.000,00
1
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Descrição do Fato Gerador

Sujeito Passivo

Valor devido

Autorização de Afretamento EBN
(*)

200,00

Liberação
Prescrita (*)

200,00

de

Carga EBN

Liberação de Embarcação EBN
500,00
(*)
(*) Exceto EBN de Cabotagem e Navegação Interior, fluvial ou
lacustre

TABELA II – Taxas de Fiscalização da Prestação de Serviços e da
Exploração de Infraestrutura
Em R$ por ano
Descrição do Fato Sujeito Passivo
Base de cálculo
Gerador
Fiscalização
da Titular da outorga
0,05 por m² de
Prestação de Serviços da
instalação
área
do
e
Exploração
de portuária
ou
empreendimento
infraestrutura portuária arrendamento
.............................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Um dos principais desafios para a retomada do crescimento
econômico do Brasil diz respeito à superação dos gargalos relativos à
infraestrutura, com destaque para o setor de transportes, onde reside
boa parte dos fatores que impactam diretamente no chamado “custo
Brasil”.
Especificamente, a infraestrutura associada ao transporte
aquaviário destaca-se por ocupar espaço estratégico no sistema logístico
do país, ao passo que a expansão da capacidade portuária e da frota
naval brasileira figuram em projetos de grande monta conforme se
anunciam em planos de investimentos públicos e privados, com
perspectivas de realização de licitações de arrendamentos portuários,
projetos de dragagem, busca por autorizações de novos terminais de uso
privado, expansão da navegação de cabotagem e de apoio à exploração
de hidrocarbonetos offshore.
2
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Em relação ao tema, a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 confere à União a competência para explorar diretamente
ou mediante concessão, permissão ou autorização os portos marítimos,
fluviais e lacustres e os serviços de transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os
limites de Estado ou Território e, quando conferido a terceiros, estes
deverão observar requisitos de prestação de serviço adequado, sob
tutela das agências reguladoras setoriais.
Diante da perspectiva de entrada de novos investidores e “players”
nos setores portuário e de navegação, a repressão a práticas
anticoncorrenciais, a preservação do ambiente de competição saudável,
a fiscalização da prestação de serviços com adoção de preços em níveis
módicos e a observância de todos os demais requisitos de serviço
adequado ganham maior relevância, portanto, na esfera de atuação
reguladora exercida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários –
ANTAQ.
Conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº
10.233/2001, a ANTAQ é entidade integrante da administração federal
indireta, submetida ao regime autárquico especial, dotada de
independência administrativa, autonomia financeira e funcional e
mandato fixo de seus dirigentes, requisitos essenciais para garantia da
governança e governabilidade do modelo de concessões, permissões e
autorizações dos serviços de competência da União.
No que se refere à autonomia financeira, aquela Lei
estipulou, em seu artigo 77, como possíveis fontes de receita daquela
agência reguladora:
- os recursos provenientes dos instrumentos de outorga e
arrendamento administrados pela respectiva Agência (inciso II)
- os produtos das arrecadações de taxas de fiscalização da
prestação de serviços e de exploração de infraestrutura (inciso III)
– os recursos provenientes de acordos, convênios e
contratos, inclusive os referentes à prestação de serviços técnicos e
fornecimento de publicações, material técnico, dados e informações
(inciso IV)
– os produtos das arrecadações de cada Agência,
decorrentes da cobrança de emolumentos e multas (inciso V)
A possibilidade de arrecadação de tais recursos foi prevista
pelo legislador exatamente para reduzir a dependência da Agência em
relação ao Orçamento-Geral da União, permitindo-lhe estruturar suas
ações com autonomia e independência frente aos setores submetidos à
regulação – prestadores de serviços, usuários e o próprio governo.
3
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Ocorre que somente Lei específica tem o condão de
estabelecer tributo e seus elementos constitutivos - definição de fato
tributável, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo e ativo. Até a
presente data, entretanto, não se editou tal lei. É de se observar que a
ANTAQ é das poucas agências reguladoras do setor de infraestrutura
que ainda não dispõe do referido respaldo legal (a ANA, a ANP e a
ANTAQ são as únicas que ainda não têm suas taxas de fiscalização
instituídas por Lei).
O recolhimento das taxas junto à ANTAQ evitará que toda a
sociedade compulsoriamente subvencione a regulação incidente sobre a
atividade regulada, mitigando assim a subvenção pública à atividade
empresarial, pelo fato que proporciona o ressarcimento aos cofres
públicos do custeio dos serviços de regulação prestados pela agência.
A Lei nº 10.233/2001, que criou a ANTAQ, dá poderes de
elaboração e edição de normas e regulamentos relativos à prestação de
serviços de transporte e à exploração da infraestrutura aquaviária e
portuária, a celebração de atos de outorga de autorização de prestação
de serviços de transporte pelas empresas de navegação fluvial, lacustre,
de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de
longo curso. Desta forma, são estes os fatos geradores que dão ensejo à
cobrança das taxas de fiscalização em decorrência do exercício do poder
de polícia.
A cobrança das taxas propostas será aplicada de forma individual,
específica e mensurável, às empresas reguladas pela Antaq, conforme
rol dos elencados no Art. 23, Incisos I a V, da Lei nº 10.233/2001.
Desse modo, o parágrafo 4º ao artigo 77 da referida Lei ora
proposto institui tributo, da espécie taxa, em razão do exercício do poder
de polícia (CF. art. 145, II, da Constituição) e dos recursos provenientes
dos instrumentos de outorga e arrendamento de competência da
ANTAQ.
A taxa de fiscalização será devida pela pessoa jurídica, de direito
privado que estiver em regular funcionamento como titular de
empreendimento portuário (TUP, ETC, IPTur, arrendamento,
concessionário), proporcional à área do empreendimento, ou seja, ao
dispêndio de recursos e esforços associados ao exercício do poder de
polícia da regulação.
As taxas relativas aos instrumentos de outorga, no caso dos
contratos de concessão e arrendamento portuário, serão cobradas com
base em porcentagem do valor total do contrato, que deverá constar no
edital de licitação do empreendimento.
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No caso de instrumentos de outorga a terminais portuários
privados e a empresas brasileiras de navegação - EBN, estipula-se taxa
com valor fixo por ato de outorga, assumindo caráter de emolumento.
As EBN atuantes exclusivamente na navegação interior ou na
navegação de cabotagem ficam isentas do pagamento das taxas ora
instituídas, como medida de incentivo a esses segmentos, ainda carentes
de políticas mais efetivas em apoio ao seu desenvolvimento.
As EBN ficam isentas dessa taxa de fiscalização, posto que seus
custos de fiscalização estarão indiretamente compartilhados e diluídos
nos custos da operação portuária. Vale dizer, a instalação portuária, ao
recolher os valores da taxa de fiscalização pela prestação de serviços e
exploração de infraestrutura, contempla EBN.
Os valores das taxas contidos na presente Emenda foram
determinados levando-se em conta a proporção do orçamento anual da
ANTAQ em razão do universo dos agentes por ela regulados, buscandose manter certo equilíbrio na oneração do setor, não se atingindo 7% do
orçamento de 2014, por exemplo. Os princípios de isonomia,
proporcionalidade e razoabilidade foram observados, portanto,
garantindo-se que os serviços de regulação que a Agência Reguladora
presta à sociedade sejam ao menos em parte custeados diretamente
pelos entes regulados, ao mesmo tempo em que os novos tributos não
venham a impactar significativamente nos preços dos serviços ofertados
e, por conseguinte, não sejam fator de incremento do “Custo-Brasil”.
Adendo: Estimativa de arrecadação anual da Agência:
TABELA I – Atos Provenientes dos Instrumentos de Outorga
Descrição do Fato Gerador

Ocorrência anual
(1)

Contrato
Portuária
Portuário

de
Concessão
ou Arrendamento

Autorização
Portuária

de

0,3% do valor dos
contratos de
arrendamento
previstos,

Projeção de
arrecadação
(R$ ano)
1.900.000,00

Instalação

21

Outorga de Autorização de
Navegação (*)

47

Registro Especial Brasileiro (*)

3

45.000,00

Autorização de Afretamento (*)

4.000

800.000,00

Liberação de Carga Prescrita
(*)

2.800

Liberação de Embarcação (*)

3

420.000,00
705.000,00

560.000,00
1.500,00
5
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Descrição do Fato Gerador

Ocorrência anual
(1)

Total anual atos de outorga

Projeção de
arrecadação
(R$ ano)
4.431.500,00

TABELA II – Taxas de Fiscalização da Prestação de Serviços e da
Exploração de Infraestrutura
Descrição do Fato Gerador

Estimativa anual (2)

Fiscalização da Exploração
80.000.000 m²
de Infraestrutura
Total anual fiscalização

Projeção
de
arrecadação
(R$ ano)
4.000.000,00
4.000.000,00

(1) Fonte: Anuário Estatístico 2014 – Antaq, Relatório de Gestão

2014 – Antaq
(2) Fonte: Estimativa de total de área portuária, incluindo
arrendamentos e terminais privados
(*) excluídas a navegação interior e cabotagem
TOTAL ESTIMADO DE ARRECADAÇÃO ANUAL DA ANTAQ: R$ 8,4
milhões
ORÇAMENTO ANTAQ 2014: R$ 122.124.066,00
Participação relativa das taxas no orçamento anual: 6,8%

Sala das Sessões,

Senador WELLINGTON FAGUNDES
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Acrescente-se à aonde couber na Medida Provisória nº 685/2015 o seguinte dispositivo:
“Art. XX Fica concedida moratória às pessoas jurídicas ou a elas equiparadas referente ao
imposto de renda da pessoa jurídica, ao imposto sobre produtos industrializados, à
contribuição social sobre o lucro líquido, à contribuição para o financiamento da seguridade
social e à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
§ 1º Os tributos a que se refere o caput serão pagos no 15º (décimo quinto dia) do mês
subsequente ao fato gerador.

§ 2º Fica a União autorizada a emitir títulos públicos ou realizar operações de crédito por
antecipação de receita orçamentária em montante equivalente aos créditos tributários
sujeitos à moratória previsto no caput”.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda inclui na Medida Provisória nº 685, de 2015, a concessão de
moratória às empresas em razão da grave crise econômica que assola o País.
A crise econômica exige que o governo federal conceda incentivos para que a
economia não siga em decadência, o que tem o condão de gerar o tenebroso cenário de
estagflação.
Em função do que as empresas estão concedendo maiores prazos em suas vendas
para superar as dificuldades de mercado é que se propõe a dilatação do prazo no
recolhimento dos tributos.
Pela presente emenda, temos o propósito de gerar um “balão de oxigênio” para as
empresas, no intuito de que tenham capital de giro para se manter em funcionamento,
contribuindo para a superação da crise e mantendo empregos.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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Inclua-se, onde couber novo artigo a Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho de
2015, com a seguinte redação:
Art. Fica facultado ao contribuinte, o direito ao estorno do valor do IPI, do PIS e da
COFINS nas operações com produtos industrializados e venda de produtos
industrializados e da prestação de serviços decorrentes operações que foram objeto
de valores não recebidos por inadimplência.
Parágrafo único: o estorno dos créditos a que se refere o caput deste artigo deverá
observar o procedimento previsto no art. 9º da Lei 9.430 de 26 de dezembro de
1996.
JUSTIFICATIVA
Nos tributos sujeitos ao princípio da não cumulatividade, os tributos incidentes sobre
as operações de vendas de produtos industrializados e a na prestação de serviços (
IPI, PIS e a COFINS) são recolhidos pelo industrial ou pelo prestador de serviço
antes mesmo do recebimento do dinheiro por adimplemento da obrigação por parte
do devedor. Essa situação, em caso de inadimplemento tem um impacto financeiro
muito grande uma vez que os tributos são antecipados de qualquer maneira sem
que por outro lado se receba o dinheiro devidos.
E a legislação federal não prevê, para esses tributos, nenhuma alternativa para que
o vendedor e/ou prestador de serviços recupere o valor indevidamente recolhido.
Assim, analogamente ao que já ocorre para fins de imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro líquido onde é expressamente permitida e regulamentada a
dedutibilidade de valores não recebidos da sua base de cálculo, a presente emenda
é no sentido de permitir que o contribuinte também recupere o valor dos tributos em
questão, desde que observe o procedimento já previsto na legislação para tanto.
Sala das Sessões,
de agosto de 2015.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR
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Inclua-se, onde couber novo artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº
685, de 21 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
O art. 62 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 62. .................................................................................................................
Parágrafo único. Excetua-se da hipótese de descumprimento prevista no caput deste
artigo, o pedido de revisão do plano feito pelo devedor, no período de até 3 (três)a nos
de sua homologação pelo juízo, se houver fundadas razões e modificações profundas
causadas por crise econômica, que será submetido à aprovação da assembleia de
credores e, após, será levado à decisão do juiz sobre sua admissibilidade legal e nova
homologação.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A prática decorrente dos dez anos de vigência da Lei de Recuperação e Falência de empresas (LRF)
demonstrou que há situações em que o plano de recuperação já aprovado e em execução necessita
ser revisto para não levar o empresário à falência.
Os atuais termos do art. 62 da LRF engessam por demais a possibilidade de um pedido de revisão do
plano de recuperação pelo devedor, que, não raras vezes, se depara com mudanças bruscas na
economia e com uma nova onda recessiva no setor em que sua empresa atua.
Desse modo, queremos propor o acréscimo de um novo parágrafo único ao art. 62, que passará a
permitir que o devedor proponha um pedido de revisão do plano, que será devidamente apreciado e
aprovado pelos credores e, reunidos em assembleia geral.
Tal medida deverá permitir a continuidade do processo de recuperação judicial que é muito mais
interessante aos credores e à economia como um todo, ao contrário da decretação da falência por
força do mandamento legal.
Sala das Sessões,
de agosto de 2015.

Alfredo Kaefer
Deputado Federal
PSDB/PR
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(Medida Provisória nº 685, de 2015).
Inclua-se, onde couber novo artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. xx Os arts. 6º, §§ 4º e 9º; da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ......................................................................................................................
§ 4° Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo
será concedida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o
decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações
e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
..................................................................................................................................
§ 9° O prazo de suspensão previsto no § 4º do presente artigo pode,
excepcionalmente, ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser
imputado ao devedor.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 11.101 que regulamenta a recuperação judicial, a extrajudicial e a
falência do devedor empresário ou da sociedade empresária, que entrou em vigor
no mês de junho de 2005, contém algumas impropriedades que, a nosso ver,
carecem de um urgente aperfeiçoamento nesta Casa.
Primeiramente, queremos destacar a problemática dos créditos fiscais que vêm
dificultando, em muito, o acesso das empresas ao plano de recuperação judicial,
levando-as em direção à pior alternativa legal, que é a falência.
E esta emenda tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica”
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Uma das dificuldades mais comuns encontrada pelas empresas para sair da
recuperação judicial está no "dinheiro novo".
As linhas de crédito são cortadas e a empresa não tem mais acesso a
financiamentos. A recuperação, sem dinheiro, é muito difícil e lenta", Por isso, que
o prazo de dois anos, na prática, não existe mais. "Hoje, os planos de
recuperação são feitos para 10 ou 15 anos."
Sala das Sessões,
de agosto de 2015.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR
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MPV 685
00205

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº
- CM
(Medida Provisória nº 685, de 2015).
Inclua-se, onde couber novo artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º O art.49, caput , da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, inclusive aqueles garantidos por cessão fiduciária de
títulos de crédito, ainda que não vencidos.
.........................................................................”.(NR)
JUSTIFICAÇÃO

O objetivo primordial desta proposição é o de evitar que persista qualquer dúvida
no tocante à sujeição dos créditos garantidos por cessão fiduciária de títulos de
crédito no processo de recuperação judicial.
Esta emenda tem, portanto, o propósito de explicitar no corpo do art. 49 os
créditos garantidos por cessão fiduciária de títulos que tem uma natureza jurídica
completamente distinta e não se confunde com a figura do “credor titular da
posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade”, conforme
previsto no § 3º do mesmo artigo.
Para melhor explicar e fundamentar nosso objetivo com esta proposição, pedimos
licença para reproduzir, logo a seguir, um artigo muito pertinente a respeito do
tema, que foi publicado no jornal Valor Econômico, em sua edição de 23 de
setembro de 2008, de autoria do advogado Lincoln Fernando Pelizzon Estevam:
“
Trava bancária e recuperação de empresas A atual Lei de Recuperação de
Empresas estabelece, em seu artigo 49, que todos os créditos existentes na data
do pedido de recuperação judicial a ela estão sujeitos, ainda que tais créditos não
tenham vencido.
Em seguida, elenca as exceções a essa regra no s seus parágrafos 3º e 4º, que
excluem a recuperação judicial tanto 1) o credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusulas
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, quanto 2) a
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importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de
adiantamento a contrato de câmbio para exportação.
Mas e o crédito garantido por cessão fiduciária de títulos de crédito – garantia
conhecida no meio empresarial como “trava bancária”: estaria ele sujeito ou não
aos efeitos da recuperação judicial? Penso que sim, pois a lei não incluiu essa
figura expressamente no rol das exceções à regra da sujeição à recuperação
judicial.
A cessão fiduciária de títulos de crédito foi instituída pelo artigo 66 - B, parágrafo
3º da Lei de Mercado de Capitais, na redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004,
que passou a admitir a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem
como de títulos de crédito. Com isso, o sistema legal brasileiro passou a contar
com duas espécies do gênero “negócios fiduciários”: 1) a alienação fiduciária de
coisa, que pode ser móvel ou imóvel, e 2) a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis ou de títulos de crédito.
Não é preciso grande esforço para reconhecer que, se não fossem espécies
distintas, bastaria ao legislador tratar ambas simplesmente como alienação
fiduciária.
Não as igualou e nem poderia, pois a distinção decorre do fato de que apenas na
alienação fiduciária o credor assume a condição de proprietário fiduciário da
cosia, pois a propriedade fiduciária somente pode ser constituída sobre a coisa, e
não sobre o direito/crédito. É assim que o Código Civil define, como fiduciária, a
propriedade resolúvel sobre a coisa – no caso, móvel e infungível – que o
devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.
Portanto, não resta dúvida de que alienação fiduciária e cessão fiduciária são
institutos distintos: somente na alienação o credor passa à condição de
proprietário fiduciário da coisa (bem móvel ou imóvel), enquanto na cessão
fiduciária ele figura apenas como cessionário do crédito (direito pessoal).
Então, se a legislação prevê a existência dessas duas modalidades distintas de
negócio fiduciário (alienação fiduciária e cessão fiduciária), pela mesma razão a
exceção prevista pela Lei de Recuperação de Empresas deveria contemplar
ambas as espécies.
Mas o legislador não desejou assim. Excluiu da recuperação judicial apenas e tão
somente o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou
imóveis. Não se pode, portanto, interpretar essa regra, seja por analogia ou por
extensão, para abranger, também, a figura do credor cessionário dos títulos de
crédito, pois a interpretação restritiva das exceções é regra elementar de
compreensão e aplicação das normas jurídicas.
Quem não conhece a velha máxima pela qual não é permitido ao intérprete
restringir naquilo que o legislador não o fez?
Ora, a trava bancária já era prevista desde o advento da Lei nº 10.931. Então, a
Lei de Recuperação de Empresas, que é posterior – de 2005 – deveria elencar

909

910 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

expressamente também essa figura jurídica como uma das hipóteses de exceção
ao regime legal da recuperação judicial.
Inédita, nesse sentido, é a recente decisão dada pelo Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES), que proferiu um dos primeiros julgamentos que se tem
notícia acerca da sujeição do credor garantido por cessão fiduciária de títulos de
créditos aos efeitos da recuperação judicial.
Ao julgar o tema, anotou com autoridade o desembargador Jorge Góes Coutinho
que “se a legislação admite a cessão fiduciária tanto de coisa móvel quanto, como
no caso em apreço, de títulos de crédito, deveria esta última hipótese também
estar prevista, de modo expresso pela lei específica, como excluída dos efeitos da
recuperação judicial, o que não é o caso”.
Essa linha de raciocínio faz ainda mais sentido quando se constata que o
legislador excluiu apenas e tão somente as garantias fiduciárias recaídas sobre
bens (leia - se “coisas”) de propriedade da empresa em recuperação, tais como
máquinas, equipamentos, veículos e imóveis.
Tanto é assim que esse mesmo dispositivo legal ainda reafirma que prevalecerão
seus direitos de propriedade “sobre a coisa”.
Ora, ao se valer do termo “coisa”, a lei só faz reforçar o conceito de proprietário
fiduciário nele inscrito para destacar que a exceção ao regime da recuperação
judicial se destina apenas a assegurar o direito que o credor, na condição de
proprietário que é, possui sobre coisas (bens móveis ou imóveis) cuja propriedade
lhe foi transferida por alienação fiduciária.
Nada de novo, pois tal orientação se compatibiliza com o próprio sistema da
legislação falimentar, eis que a proteção apenas ao proprietário fiduciário, dada
pela exclusão de seu crédito da recuperação judicial, nada mais é do que a
antecipação de uma segurança – que ele já tem – de não ver sua coisa, que lhe
foi alienada fiduciariamente, sujeita a uma eventual arrecadação na falência.
Mas certamente essa não foi a intenção do legislador em relação aos créditos
garantidos por cessão fiduciária de títulos.
O ideal de superação da crise econômico - financeira das empresas, cuja
oportunidade é dada com o processo de recuperação judicial, depende da
disponibilização dos meios necessários: para cumprir tal missão, a lei deve ser
aplicada para reconhecer que a sujeição dos créditos garantidos por cessão
fiduciária ao regime da recuperação e, por conseqüência, a liberação das travas
bancárias em benefício das empresas em crise, são medidas de fundamental
importância para tornar possível essa superação.
E viabilizar a superação da situação de crise econômico - financeira da empresa é
permitir, essa ordem de prioridades, a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.
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Pensar o contrário é ver o que não está escrito na lei. Ou pior, é entregar o
destino da nova lei a interesses egoístas das instituições financeiras, que querem
apenas a recuperação do crédito bancário e não da empresa, voltando os olhos
para a sombra do obsoleto e revogado decreto falimentar de 1945.”
Assim, diante dessas substanciais considerações, acreditamos que a
necessidade de ajuste no caput do art. 49 da nova Lei de Recuperação e
Falência de Empresas está suficientemente fundamentada, razão pela qual
esperamos contar com a atenção e o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação desta emenda.
Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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MPV 685
00206

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº

- CM

Suprima-se do art. 2º da Medida Provisória nº 685 de 2015, o § 4º.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda exclui da Medida Provisória 685, de 2015,
o § 4º do art. 2º, o qual prevê que a quitação decorrente de adesão ao PRORELIT
não abrange débitos decorrentes de desistência de impugnações, recursos
administrativos e ações judiciais que tenham sido incluídos em programas de
parcelamentos anteriores, ainda que rescindidos.
A nosso ver, essa restrição viola a isonomia, pois retira
oportunidade de regularização fiscal aos contribuintes que já tiveram parcelamentos
deferidos ou rescindidos. A retirada desta restrição, inclusive, terá o condão de
ampliar a adesão ao PRORELIT.
Destarte, visamos beneficiar com o PRORELIT todos aqueles
contribuintes que já aderiram aos vários REFIS ou PAES, promovendo a justiça
tributária e a regularização fiscal de maior número de contribuintes.
Dadas essas razões, confiamos no acolhimento da emenda
pelos eminentes pares.
Sala das Sessões,

de agosto de 2015.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº

- CM

Acrescente-se à Medida Provisória nº 685, de 2015 o seguinte dispositivo:
“Art. X A partir de 1º de janeiro de 2016, os créditos tributários e não tributários
devidos à União, suas autarquias e fundações públicas serão corrigidos
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
§ 1º O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora
no montante de 2% (dois por cento) ao ano.
§ 2º Os créditos em favor de contribuinte decorrentes de restituição ou repetição de
indébito, reconhecidos em sede administrativa ou judicial, serão corrigidos pelos
mesmos índices definidos no caput e no § 1º deste artigo.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda inclui na Medida Provisória nº 685, de
2015, a modificação na correção monetária e aplicação de juros a débitos tributários
federais a partir de 1º de janeiro de 2016, na permissibilidade do art. 161, § 1º, do
Código Tributário Nacional.
Atualmente a aplicação da SELIC faz com que os débitos
cobrados pela União sejam completamente impagáveis, tornando o procedimento
administrativo de cobrança e a execução fiscal judicial vias tortuosas e inacabáveis.
Isso porque um índice próprio à remuneração de títulos públicos acaba sendo usado
como indexador de dívidas, o que consiste em evidente desvio de finalidade.
Com a presente emenda, visamos racionalizar esse processo
de atualização de acordo com índices adaptados ao mercado, de modo a evitar que
o débito à Fazenda Federal se torne um tormento para as empresas e cidadãos.
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A atualização monetária se dará pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, INPC, calculado pelo IBGE, e os juros de mora calculados à
alíquota de 2% ao ano.
Por dever de isonomia, as restituições e repetições de indébito
também passarão a ser corrigidas pelos mesmos índices.
Observe-se que a presente emenda não importa em renúncia
de receita, pois consiste em alteração de índices de atualização de créditos federais,
o que não é abrangido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar disso,
propomos a aplicação dos novos índices a partir do ano calendário de 2016 para
permitir a adaptação orçamentária da União.
Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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MPV 685
00208

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº
- CM
(Medida Provisória nº 685, de 2015).
Inclua-se, onde couber novo artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória
nº 685, de 21 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art xx Os arts. 54 e 55 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto
no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada nos seguintes prazos:
I – até 31 de julho de 2018, para capitais de Estados e de Municípios integrantes de
Região Metropolitana (RM) ou de Região
Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;
II – até 31 de julho de 2019, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil)
habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede
municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com outros países
limítrofes;
III – até 31 de julho de 2020, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil)
e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010;
IV – até 31 de julho de 2021, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta
mil) habitantes no Censo 2010.
Parágrafo único. A União editará normas complementares para definição de critérios de
priorização de acesso a recursos federais e para implementação de ações vinculadas
dentro dos prazos máximos estabelecidos nos incisos do caput .” (NR)
“Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor nos seguintes prazos:
I – até 31 de julho de 2017, para Estados e para Municípios com população igual ou
superior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010;
II – até 31 de julho de 2018, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta
mil) habitantes no Censo 2010.
Parágrafo único. Os Estados deverão apoiar os Municípios nos estudos de
regionalização, na formação de consórcios públicos e no licenciamento ambiental.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A emenda que se propõe visa ampliar o prazo para que seja dado um fim aos lixões nos termos do
que dispõe a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. O prazo de quatro anos inicialmente
concedido, no art. 54 da mesma lei, não foi suficiente para a alteração estrutural que se pretende
empreender, haja vista ser cultura de longa data a utilização dos lixões.
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O aumento do prazo, que alterava a PNRS, havia sido aprovado pelos parlamentares no projeto de
lei de conversão da Medida Provisória 651/2014. Com o veto à prorrogação, ficam previstas as
penalidades apontadas na lei.
Os gestores que não implantaram aterros sanitários ou cometerem outras infrações previstas na
lei poderão ser punidos com detenção ou multa, cujo valor pode chegar a R$ 50 milhões.
Os prefeitos tinham esperanças de que a prorrogação fosse sancionada Entretanto, a decisão
presidencial foi pelo veto da proposta.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, foi debatida por 19 anos
antes de ser aprovada em agosto de 2010, estabelecendo os prazos de dois anos para a
elaboração dos planos de gerenciamento e quatro anos para a erradicação dos lixões.
Pelo menos desde 1991, as prefeituras já tinham conhecimento de suas responsabilidades na
gestão desses recursos, mas não o cumpriram em tempo hábil.
De acordo com o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico), em 2013 o
país ainda tinha 1.196 lixões e 652 aterros sanitários.
Prazos: As capitais e Municípios de região metropolitana terão até 31 de julho de 2018 para
acabar com os lixões. Os Municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil
habitantes, com base no Censo de 2010, terão um ano a mais para implementar os aterros
sanitários. As cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes terão prazo até 31 de julho de 2020.
Já o prazo para os Municípios com menos de 50 mil habitantes será até 31 de julho de 2021.
Recursos: A emenda também prevê que a União vai editar normas complementares sobre o
acesso a recursos federais relacionados ao tema.
Sem questionamento do mérito da lei em questão, entendemos que o prazo não pode ser tal a
gerar prejuízos imensos aos municípios e seus gestores, que buscam sua adaptação, mas sofrem
dificuldades no caminho.
Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº

- CM

Inclua-se, onde couber novo artigo a Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho de 2015,
com a seguinte redação:
Art.XX: Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, eventuais efeitos
decorrentes da cessão, a qualquer título, do prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL de que trata os §§ 2º e 3º do art. 1º.

JUSTIFICATIVA
A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT,
busca, de acordo com sua exposição de motivos, “minorar as externalidades negativas
produzidas pelo contencioso tributário, com ganho tanto do sujeito passivo nessa situação
quanto da Fazenda Nacional.” Para tanto, criou a possibilidade de quitação de parte dos
débitos tributários em discussão administrativa ou judicial através da utilização de créditos
provenientes de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL próprios da pessoa jurídica bem como os de suas controladas
diretas e indiretas ou entre pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente por uma
mesma empresa e também os créditos do responsável tributário ou corresponsável pelo
crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial.
Ocorre que, a despeito de prescrever tal possibilidade, num contexto de normas destinadas
a beneficiar os contribuintes diante do cenário de crise econômica que ensejou o acúmulo
de tais créditos, a Medida Provisória deixou de expressamente neutralizar os possíveis
reflexos tributários decorrentes da cessão destes créditos.
Diante do exposto, o objetivo da presente proposta de Emenda é deixar claro que não
existem reflexos tributários nas cessões de créditos de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL, para se evitar interpretações contrárias.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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MPV 685
00210

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº

- CM

Dê-se nova redação ao caput do art. 5º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de
2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL, no todo ou em parte, ressalvado o direito do contribuinte ao devido
processo administrativo, será concedido o prazo de trinta dias para a pessoa jurídica
promover o pagamento em espécie do saldo remanescente dos débitos incluídos no pedido
de quitação.
Parágrafo único. (...)

JUSTIFICATIVA
A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, criou a
possibilidade de quitação de parte dos débitos tributários em discussão administrativa ou judicial
através da utilização de créditos provenientes de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL próprios da pessoa jurídica bem como os de suas
controladas diretas e indiretas ou entre pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente por
uma mesma empresa e também os créditos do responsável tributário ou corresponsável pelo crédito
tributário em contencioso administrativo ou judicial.
O art. 5º, o qual versa sobre o tratamento a ser observado na hipótese de indeferimento do crédito
de prejuízos fiscais e de base negativa da CSLL utilizados na quitação dos débitos tributários,
restringe a possibilidade do contribuinte de se manifestar acerca da legitimidade da origem do
referido crédito tributário, visto que, da forma como redigido, não deixa clara a possibilidade do
contraditório.
Diante do exposto, a proposta desta Emenda tem como objetivo a alteração do caput do art. 5º para
deixar clara a possibilidade do contribuinte ao devido processo administrativo para discussão do
crédito tributário, antes da exigência do pagamento do saldo remanescente dos débitos proveniente
do indeferimento do crédito tributário pelas autoridades fiscais.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA Nº

- CM

Dê-se nova redação aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho
de 2015, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º (...)
§ 1º O valor em espécie a que se refere o caput deverá ser pago até o último dia útil do mês
de apresentação do requerimento.
§ 2º Somente após a efetiva consolidação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil dos
débitos no programa de que trata o art. 1º, o sujeito passivo deverá comprovar no prazo de
15 (quinze) dias contados da notificação, a desistência expressa e irrevogável das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto
os débitos que serão quitados e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se
fundem as referidas impugnações e recursos ou ações.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior importa na confissão irrevogável e irretratável dos
débitos indicados pelo sujeito passivo e configura confissão extrajudicial nos termos dos art.
348, art. 353 e art. 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(...)
JUSTIFICATIVA

A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –
PRORELIT, criou a possibilidade de quitação de parte dos débitos tributários em discussão
administrativa ou judicial através da utilização de créditos provenientes de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL próprios
da pessoa jurídica bem como os de suas controladas diretas e indiretas ou entre pessoas
jurídicas controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa e também os créditos
do responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em contencioso
administrativo ou judicial.
No entanto, o § 3º do art. 2º da referida Medida Provisória exige a comprovação da
desistência das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais como
requisito para adesão ao programa.
Esta exigência traz grande insegurança jurídica aos contribuintes, uma vez que exige
a desistência irretratável sem a garantia de que haja a efetiva adesão e consolidação dos
débitos no programa. Isto pode desestimular as adesões ao programa, prejudicando os
objetivos de sua criação.
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Diante do exposto, a proposta de emenda tem como objetivo garantir segurança
jurídica ao contribuinte e, por essa razão, condiciona a desistência dos processos
administrativos e judiciais à efetiva consolidação no programa.
Tal medida visa evitar futuro contencioso tributário e aumentar a adesão ao
PRORELIT.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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Suprimam-se os artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12 da Medida Provisória nº 685, de 21 de Julho
de 2015.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa suprimir os artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12 da
Medida Provisória nº 685/15 que estabelece a obrigatoriedade de os contribuintes
informarem anualmente ao fisco federal o conjunto de operações realizadas que
envolvam atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributos e prevê que o seu descumprimento caracteriza omissão
dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude passível de cobrança
pela autoridade fiscal , do imposto devido, acrescido de juros de mora e multa
agravada de 150% (§1º do art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Isso porque, em que pese o discurso do Governo Federal no sentido de
aproximar a relação fisco e contribuintes, através da transparência das operações,
na verdade, essa norma carece de base legal e constitucional, na medida em que
não poderia ter sido veiculada através de Medida Provisória, mas também por violar
frontalmente o princípio da estrita legalidade tributária, do direito ao contraditório e a
ampla defesa, além da segurança jurídica das relações entre o fisco e os
contribuintes. Além disso, cria uma presunção de fraude tributária com aplicação de
multa agravada (150% do valor do tributo), em caso de não entrega da referida
obrigação.
Com efeito, a matéria em questão não poderia ser tratada através de Medida
Provisória, uma vez que carece do requisito de urgência. Além disso, a matéria
objeto dos arts. 7º a 12 da Medida Provisória deveria ser tratada através de Projeto
de Lei, propiciando um debate mais profundo sobre a construção da definição, do
conteúdo e do alcance dos conceitos e seus efeitos para os contribuintes, o que é
praticamente inviável através de medida provisória.
A referida Medida Provisória cria nesses 6 artigos – genéricos, incompletos
e extremamente abrangentes – a obrigatoriedade de o contribuinte fazer uma
declaração de praticamente todas as suas operações, atos e negócios jurídicos.
Além disso, delega para a Receita Federal do Brasil a possibilidade de, através de
ato a ser publicado, definir quais atos ou negócios jurídicos que, para o órgão,
ensejariam a obrigatoriedade de serem declarados.
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Com efeito, o disposto nos incisos I a III do art. 7º contém conceitos muito
amplos, genéricos e subjetivos, que não permitem aos contribuintes ter o devido
entendimento de quais operações, atos e negócios jurídicos devem ou não ser
incluídas na referida declaração, causando uma insegurança jurídica muito grande
para as empresas. Não há clareza e definição suficientes nos conceitos para que a
norma seja devidamente compreendida com a segurança que o tema requer. Ora, o
conteúdo e o alcance do termo “razão extratributária relevante” causa (e sempre tem
causado) uma subjetividade muito grande, necessitando, portanto, de uma definição
adequada. Da mesma forma, os termos "forma adotada não for usual" ou "negocio
jurídico indireto", são extremamente complexos e devem ser aprofundados e
normatizados.
Assim, obedecendo ao princípio da estrita legalidade tributária e a exemplo
do que já se discute há muito tempo com relação à norma antielisão (Lei
Complementar nº 104/01) e até mesmo nas discussões do B.E.P.S. em andamento
na OCDE, há necessidade de se estabelecer definições claras, procedimentos
específicos e critérios objetivos na presente questão.
Adicionalmente, o art. 12 prevê que o descumprimento do art. 7º ou a
entrega com ocorrência de alguma das possibilidades previstas no art. 11, implica
em omissão dolosa com a aplicação de multa agravada de 150% do valor do tributo,
com a presunção de sonegação fiscal ou fraude tributária. Esta determinação é
altamente questionável na medida em que a melhor Doutrina Penal e a
jurisprudência de nossos tribunais são pacíficas no sentido da impossibilidade de
presunção de dolo em crime de resultado, como na presente questão, onde é
necessária a devida apuração e comprovação da supressão, redução ou diferimento
de tributos para sua materialização. O art. 12 da referida Medida Provisória acabou
criando a figura de um crime de natureza formal, inaplicável em caso de não entrega
de uma obrigação acessória.
Deste modo, em nome da boa técnica legislativa, sugere-se a supressão os
artigos 7º ao 12 da Medida Provisória n º 685, de 21 de julho de 2015.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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Dê-se nova redação ao art. 1º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT, na forma
desta Medida Provisória.
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015
e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento, desistir do
respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de
dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em
contencioso administrativo ou judicial.
§ 2º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente
por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas no Brasil, desde que
se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
§ 3º Poderão ainda ser utilizados pela pessoa jurídica a que se refere o § 1º os créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável tributário ou
corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial.
§ 4º Para os fins do disposto no § 2º, inclui-se também como controlada a sociedade na
qual a participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento, desde que
existente acordo de acionistas que assegure de modo permanente à sociedade controladora
a preponderância individual ou comum nas deliberações sociais, assim como o poder
individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.

JUSTIFICATIVA
A MP nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT,
busca, de acordo com sua exposição de motivos, “minorar as externalidades negativas
produzidas pelo contencioso tributário, com ganho tanto do sujeito passivo nessa situação
quanto da Fazenda Nacional.”
Para tanto, criou a possibilidade de quitação de parte dos débitos tributários em discussão
administrativa ou judicial através da utilização de créditos provenientes de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL próprios
da pessoa jurídica bem como os de suas controladas diretas e indiretas ou entre pessoas
jurídicas controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa e também os créditos
do responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em contencioso
administrativo ou judicial.
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No entanto, o § 5º do art. 1º da referida Medida Provisória estabeleceu que os créditos
próprios devem ser totalmente utilizados para, posteriormente, serem utilizados os créditos
das demais empresas.
É primordial que não haja esta limitação, ou seja, que não haja ordem para utilização de tais
créditos, evitando-se, assim, litígios similares àqueles que advieram de programas de
regularização e quitação de débitos tributários passados que tinham a mesma restrição.
Ademais, esta limitação pode provocar o desestímulo à adesão ao programa, ocorrendo um
distanciamento dos seus objetivos.
Portanto, a supressão do §5º do art. 1º da MP 685/15 visa viabilizar um maior número de
adesões por parte dos contribuintes, contribuindo com os objetivos do programa.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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Inclua-se, onde couber novo artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº
685, de 21 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 10-A. O empresário ou 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
União, inclusive os constituídos posteriormente ao processamento da
recuperação judicial, em 180 (cento e oitenta meses ) parcelas mensais e
consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos,
aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
I – da 1ª à 60ª prestação: 0,3% (três décimos por cento);
II – da 61ª à 120ª prestação: 0,6% (seis décimos por cento);
III – da 121ª à 179ª prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
IV – 180ª prestação: saldo devedor remanescente.
..............................................................................” (NR)
Art. 2. O empresário ou 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, que tenham protocolizado tempestivamente requerimento de
adesão ao benefício previsto no artigo 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que
tenham sido excluídas do referido programa pelo inadimplemento das antecipações exigidas
pelo § 2º do artigo 2º da mesma Lei poderão utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa para pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada, nos termos do § 8º do art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, observadas as disposições do § 9º do mesmo artigo.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no § 2º do art. 2º da
Lei nº 12.996, de 2014, nos termos do caput, restabelece a adesão ao parcelamento
respectivo.
Art. 3. Os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas de contribuição
social sobre o lucro líquido apurados por empresas em recuperação judicial que tenham sido
gerados antes ou durante o período em que elas estavam sob intervenção ou liquidação
extrajudicial, na forma da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, ou sob regime de
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administração especial temporária, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de
1987, ou, ainda, em processo de saneamento conforme previsto no art. 5º da Lei nº 9.447,
de 14 de março de 1997, podem ser compensados sem a limitação prevista pelos artigos 15
e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, mesmo após a cessação dos referidos
regimes, de acordo com as alíquotas aplicáveis a cada pessoa jurídica, sem prejuízo da
utilização dos prejuízos fiscais e base de calculo negativas, para quitação parcial ou total
dos referidos débitos remanescentes.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às sociedades
empresárias que pleitearem ou tiverem 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, até o trânsito
em julgado da sentença disposta no art. 63 da referida Lei.
JUSTIFICAÇÃO
Propomos emenda para alongar os prazos do refinanciamento de débitos tributários,
previsto na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, das empresas em recuperação judicial,
bem como permitir a utilização de créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
Muito embora a reabertura dos programas de parcelamento de débitos federais
previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (“REFIS da Crise”), e nº 12.249, de 11
de junho de 2010 (“REFIS-Autarquias”), tenha representado importante medida para auxiliar
a recuperação de empresas em estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfeiçoamento
desses programas, com o alongamento dos prazos de refinanciamento para as empresas
em recuperação judicial, de forma a manter as empresas em operação e preservar a
geração de empregos.
A redação dada para a reabertura desse Refis se faz necessária frente à situação
econômica do País e às dificuldades financeiras de muitas empresas e irá incrementar a
arrecadação.
Por essas razões, esperamos o apoio de nossos Pares para aprovação do
presente projeto de lei.
Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de agosto de 2015.
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ESPAÇO RESERVADO PARA ETIQUETA

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA

PÁGINA

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA :

Medida Provisória nº _685____/__2015_ - CN

1

DE

2

TEXTO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 21 DE JULHO DE 2015
Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT,
permite a repactuação de débitos junto à FINEP, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo e autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente
o valor das taxas que indica.
EMENDA
A Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação, incluindo-se o artigo que
especifica:
“Art.14-B A Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP poderá conceder incentivos e propor parcelamentos dos
débitos oriundos de recursos obtidos, na forma do artigo 4º do Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 1.808, de 7
de fevereiro de 1996, inclusive em relação aos débitos que já se encontrem em fase de litigância judicial, desde
que respeitados os termos e limites dispostos em Portaria Normativa específica, a ser editada pelo Ministério de
Ciências e Tecnologia.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda inclui o artigo 14-B à Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015.
Tal alteração servirá para que as empresas que possuem débitos junto à Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP
possam, afinal, obter as condições de, em prazo razoável para a quitação de projetos que, embora bem-sucedidos do
ponto de vista da internação de tecnologias e processos, não tenham tido rentabilidade suficiente para o pagamento dos
valores financiados.
Em parcelamento anterior – de conformidade com o artigo 65 da Lei 12.249 de 11 de Junho de 2.010, publicada
no D.O.U em 14 de Junho de 2.010, que concedeu parcelamento para os débitos administrados pelas autarquias e
fundações públicas federais e os débitos de qualquer natureza, tributários ou não tributários, com a Procuradoria-Geral
Federal, e com Autarquias, não alcançou os devedores da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos pela natureza
jurídica deste Órgão, pelo que, por justo que fosse conceder o privilégio e a possibilidade da FINEP ver ressarcida parte
ponderável de seu patrimônio, um mero erro burocrático não incluiu a financiadora no rol das entidades a ter o
benefício.
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Atualmente, uma enorme quantidade de empresas, que sofreram inúmeros reveses com sucessivos planos
econômicos e turbulências as mais diversas de nossa economia nos últimos 20 anos, não conseguiram honrar seus
compromissos, mais especificamente, as que num enorme esforço, investiram as suas contrapartidas financeiras e de
recursos humanos, não lograram êxito na manufatura dos bens oriundos destes projetos e hoje têm dívida insanável com
a FINEP.
Entretanto, não há qualquer mecanismo de flexibilização dos pagamentos, o que impede a FINEP de obter de volta
os recursos destes empréstimos e impossibilita estas empresas, quitarem estas dívidas que, por consequência, se
transformariam também em recursos para novos investimentos da FINEP, e impede às inadimplentes a retomada do
investimento na inovação que, já é de todo conhecido ser o caminho mais curto para a retomada do desenvolvimento
industrial brasileiro.
Por todo o exposto entendemos que deve ser admitida a Emenda nos termos aqui propostos, para que, sem
modificar a substância da Medida Provisória, possa a mesma albergar o parcelamento específico, nos termos em que
outros procedimentos semelhantes de origem tributária ou não, para os débitos das empresas na sua quase totalidade,
senão totalidade, de capital genuinamente nacional, junto à FINEP.
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Emenda -00001
TEXTO
o art. 20 da MPV nº 686 de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 20 Para atender ao disposto no art. 32, § 10, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, fica a União autorizada a contratar operação de crédito externa para financiamento do Projeto FX-2, a
cargo do Ministério da Defesa, no valor total de até SEK 39.882.335.471,65 (trinta e nove bilhões, oitocentos e
oitenta e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e uma coroas suecas e sessenta
e cinco centavos), acrescido do montante de até USD 245.325.000,00 (duzentos e <quarenta e cinco milhões,
trezentos e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), com a agência de crédito à exportação
sueca Swedish Export Credit Corporation -AB SEK (AS Svensk Exportkredit), nas condições aprovadas pelo
Senado Federal com base no art. 52, caput, inciso V, da Constituição.
JUSTIFICAÇÃO
O art. 2º da MPV nº 686/2015 visa atender ao disposto no art. 32, § 1°, inciso I, da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, que estipula que:
“§ 1° O ente Interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o Interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:
I -existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;”
No entanto, o texto proposto não fixa os valores envolvidos na operação, tampouco a exposição de
motivos traz as condições do financiamento como o percentual da operação que está sendo financiado, prazo
de carência, taxa de juros envolvida, cronograma de pagamento e garantias prestadas.
A redação proposta configura-se em cheque em branco para o Poder Executivo ao não limitar valores
nem o objeto do financiamento, uma vez que o conteúdo correspondente ao termo “Projeto FX-2” pode ser
alterado pelo Poder Executivo elevando valores sem a anuência do Poder Legislativo.
O texto proposto é uma forma de burlar o mandamento legal ao ocultar o que seria exatamente a operação de crédito pretendida.
Por esse motivo, proponho a alteração do art. 2º para incluir os valores da operação de crédito com base
no texto da resolução aprovada pelo Senado Federal visando dar fiel cumprimento ao texto da LRF.
Deputado Mendonça Filho PE DEM
Emenda -00002
TEXTO
Inclua-se onde couber:
Art. Os consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE, com unidades fabris em operação conectadas ao sistema de
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transmissão ou distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta
e oito mil quilovolts), tem direito à contratação de fornecimento de energia elétrica na forma definida nesteartigo.
§1° As concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, deverão, a partir
da publicação desta lei, aditar os contratos de fornecimento firmados com os consumidores finais de que trata
o caput e que estiveram vigentes até 31 de dezembro de 2014, para vigorarem até 31 de dezembro de 2035,
respeitando-se as mesmas condições estabelecidas nos contratos originais, incluindo preços, tarifas, critérios
de reajuste e demais condições de fornecimento.
§ 2º O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§ 3° O montante de energia referido no §2º será composto pela garantia física hidráulica complementada por parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de potência de que trata o inciso 11 do
§ 1° do art. 1° da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas concessionárias de geração.
§ 4° A garantia física hidráulica, a que se refere o §3°, corresponderá àquelas vinculadas aos empreendimentos de geração de energia hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em operação comercial em 1 ° de junho de 2014, além da parcela de garantia física de que trata o § 1 O do art. 1° da Lei 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.
§ 5° A parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de potência de que trata o § 4° deste
artigo deverá considerar, além do montante necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma
quantidade de energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento desses
consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§ 6° Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser rescindidos ou ter seus montantes
reduzidos caso o consumidor prescinda da energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da
autoprodução de energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando, porém, assegurado às concessionárias
de geração a manutenção das respectivas parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 3°, 4° e 5° deste
artigo.
§7° Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus montantes contratuais
reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, tenham,
respectivamente, suprimidas ou reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §3°.
§ 8° Caberá à Aneel regulamentar os procedimentos de que tratam os §§ 2°, 3°, 4° e 5° deste artigo, no
prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação desta Lei.
§ 9. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em
operação comercial em 1° de junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de seNiço público, inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, a critério das concessionárias, não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes
garantias físicas vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física de energia
e de potência de que trata o inciso II do § 1 ° do art. 1 ° da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de emprego e renda na
Área da SUDENE, uma das áreas mais pobres e carentes do Brasil. Em virtude do cenário hidrológico adverso,
os preços no mercado livre de energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público os substituam por outros com preços condizentes
com a normalidade do setor elétrico. Entendemos, contudo, que são necessários ajustes para conferir maior
efetividade à medida, considerando que o citado cenário adverso engloba também o polígono das secas -área
de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE (municípios do Estado do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em operação
conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a
138kV denota-se essencial para, ao assegurar e preseNar a sua competitividade, manter esses consumidores
e suas plantas industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração de trabalho, renda, tributos e diminuição das desigualdades
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regionais. Além da manutenç -do emprego e
1968, Deputado Giacobo PR PR
Emenda -00003
TEXTO
Inclua-se onde couber:
Art. A Centrais Elétricas Brasileiras SA -ELETROBRAS, por meio de suas subsidiarias, deverá, na forma
definida neste artigo, firmar ou aditar, conforme o caso, contrato de fornecimento de energia elétrica com os
consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE, com unidades fabris em operação conectadas ao sistema de transmissão ou distribuição de
energia elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta e oito mil quilovolts).
§1° O contrato de fornecimento de energia elétrica a que se refere o caput vigorará até 31 de dezembro
de 2035, e terá como preço de energia inicial o mesmo obtido para a UHE São Manoel nº 2° Leilão de Energia
A-5 realizado no ano de 2013.
§2° Incumbe às subsidiárias da ELETROBRAS a que se refere o art. 2° da Lei 5.899 de 05 de julho de 1973,
firmar os respectivos contratos de fornecimento de energia, observando-se as diretrizes estabelecidas neste
artigo, podendo o consumidor final, com receita bruta anual de exportação superior a R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), optar pelo reajuste anual vinculado ao IPCA ou à variação cambial, ficando,
neste último caso, a ELETROBRAS autorizada a utilizar cotas de energia provenientes da ITAIPU para atendimento a estes consumidores.
§3° O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§4° O montante de energia de que trata o §3° deste artigo será composto pela garantia física hidráulica
das cotas de energia da ITAIPU ou das cotas de garantia física de energia e de potência de que trata o inciso
11 do § 1° do art. 1° da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas concessionárias de geração.
§ 5° A garantia física hidráulica, a que se refere o §4° deste artigo, corresponderá àquelas vinculadas
aos empreendimentos de geração de energia hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em
operação comercial em 1° de junho de 2014, da parcela de garantia física de que trata o §10 do art. 1° da Lei
12.783, de 11 de janeiro de 2013, além das cotas de energia de ITAIPU.
§ 6° A parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de potência de que trata o §4° deste
artigo deverá considerar, além do montante necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma
quantidade de energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento desses
consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§ 7º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser rescindidos ou ter seus montantes
reduzidos caso o consumidor prescinda da energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da
autoprodução de energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando, porém, assegurado às concessionárias
de geração a manutenção das respectivas parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 4°, 5° e 6º deste
artigo.
§ 8° Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus montantes contratuais
reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, tenham,
respectivamente, suprimidas ou reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §4°.
§ 9° Caberá à Aneel a definição dos procedimentos de que tratam os §§ 3°, 4°, 5° e 6° deste artigo em um
máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação desta Lei.
§ 10. Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em
operação comercial em 1° de junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, terão seus prazos de concessão prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, a critério das concessionárias, não se destinando, excepcionalmente, as correspondentes
garantias físicas vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia física de energia
e de potência de que trata o inciso II do § 1° do art. 1° da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
JUSTIFICAÇÃO
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A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de emprego e renda na
Área da SUDENE, uma das áreas mais pobres e carentes do Brasil. Em virtude do cenário hidrológico adverso,
os preços no mercado livre de energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos celebrados entre concessionárias geradoras de serviço público os substituam por outros com preços condizentes
com a normalidade do setor elétrico. Entendemos, contudo, que são necessários ajustes para conferir maior
efetividade à medida, considerando que o citado cenário adverso engloba também o polígono das secas -área
de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE (municípios do Estado do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em operação
conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a
138kV denota-se essencial para, ao assegurar e preservar a sua competitividade, manter esses consumidores
e suas plantas industriais nessas regiões notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências nas áreas social e econômica, ante sua relevância na geração de trabalho, renda, tributos e diminuição das desigualdades
regionais. Além da manutenção do emprego e Renda.
No que concerne às Centrais Elétricas Brasileiras S. A. -ELETROBRÁS, a emenda observa os limites de
sua competência institucional definida pela Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, que dispõe sobre a aquisição
dos serviços de eletricidade da ITAIPU e dá outras providências, uma vez que a ELETROBRÁS configura órgão
de coordenação técnica, financeira e administrativa do setor de energia elétrica, ao qual compete promover
a construção e a respectiva operação, através de subsidiárias de âmbito regional, de centrais elétricas de interesse supra-estadual e de sistemas de transmissão em alta e extra-alta tensões, que visem a integração interestadual dos sistemas elétricos, bem como dos sistemas de transmissão destinados ao transporte da energia
elétrica produzida em aproveitamentos energéticos binacionais.
Quanto à contratação de reajuste vinculado à variação cambial, oportuno esclarecer que não há vedação legal para este tipo de contratação, desde que devidamente autorizada por lei federal, conforme estabelece o art. 6° da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Neste caso, a emenda, ainda, pretende conferir autorização
legal para esse tipo de contratação, notadamente essencial para se assegurar competitividade às empresas
exportadoras, que tem na energia elétrica um dos seus principais insumos.
Emenda -00004
TEXTO
Inclua-se onde couber:
Art. Os consumidores finais instalados em regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, com unidades fabris em operação conectadas ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a 138kV (cento e trinta e oito mil quilovolts),
independentemente de terem exercido ou não a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, tem direito à contratação de fornecimento de energia na forma definida neste artigo.
§1° As concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, deverão, a partir
da publicação desta lei, firmar, quando solicitado pelo consumidor final de que trata o caput, contrato de fornecimento, com vigência até 31 de dezembro de 2035, nas mesmas condições estabelecidas nos contratos de
fornecimento descritos no art. 22 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009, incluindo tarifas, preços, critérios de
reajuste e demais condições de fornecimento.
§ 2° O montante de energia que será disponibilizado por cada concessionária geradora para atendimento aos respectivos contratos de fornecimento será calculado, mediante a transformação das reservas contratuais de demanda em energia, considerando a operação de cada unidade consumidora com fator de carga
unitário.
§ 3° O montante de energia referido no §2º deste artigo será composto pela garantia física hidráulica
complementada por parcela a ser retirada das cotas de garantia física de energia e de potência de que trata o
inciso II do § 1° do art. 1° da Lei 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, alocadas às distribuidoras pelas respectivas concessionárias de geração.
§ 4° A garantia física hidráulica, mencionada no §3° deste artigo corresponderá àquelas vinculadas aos
empreendimentos de geração de energia hidrelétrica da concessionária geradora de serviço público em operação comercial em 1° de junho de 2014, além da parcela de garantia física de que trata o § 10 do art. 1° da Lei
12.783, de 11 de janeiro de 2013.
§ 5° A parcela a ser retirada das cotas de garantia física hidráulica e de potência de que trata o § 3° deste
artigo deverá considerar, além do montante necessário para o complemento da garantia física hidráulica, uma
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quantidade de energia equivalente a 5% (cinco por cento) do montante destinado ao atendimento desses
consumidores, visando à mitigação do risco hidrológico.
§6º Os contratos de fornecimento previstos neste artigo poderão ser rescindidos ou ter seus montantes
reduzidos caso o consumidor prescinda da energia elétrica da concessionária de geração em decorrência da
autoprodução de energia elétrica, compra de outro fornecedor ou desativação da sua unidade industrial, desde que manifestado com 18 (dezoito) meses de antecedência, ficando, porém, assegurado às concessionárias
de geração a manutenção das respectivas parcelas de garantia física mencionadas nos §§ 3°, 4° e 5° deste
artigo.
§ 7° Os contratos de que trata este artigo poderão ser rescindidos ou ter seus montantes contratuais
reduzidos caso as concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, tenham,
respectivamente, suprimidas ou reduzidas quaisquer das parcelas consideradas no §3°.
§ 8° Caberá à Aneel a regulamentação dos procedimentos de que tratam os §§ 2°, 3°, 4° e 5° deste artigo
em um prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação desta Lei.
§ 9º Com vistas a assegurar o atendimento dos contratos de fornecimento de energia elétrica alcançados por este artigo e garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, as usinas hidrelétricas, em
operação comercial em 1° de junho de 2014, das respectivas concessionárias geradoras de serviço público,
inclusive as sob controle federal, tenham terão seus prazos de concessão prorrogados nos termos da Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, a critério das concessionárias, não se destinando excepcionalmente, as correspondentes garantias físicas vinculadas a esses contratos de fornecimento à alocação de cotas de garantia
física de energia e de potência de que trata o inciso II do § 1° do art. 1° da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013.
§10 Na aplicação deste artigo, salvo as alterações necessárias para constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas elétricos, as decorrentes de dispositivos legais supervenientes e as livremente pactuadas pelas partes, é vedada à concessionária e permissionárias introduzir unilateralmente nos contratos de
fornecimento outras alterações.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda aditiva apresenta importante medida para manutenção de emprego e renda na
Região Nordeste. Em virtude do cenário hidrológico adverso, os preços no mercado livre de energia aumentaram, impedindo que as empresas que possuem contratos celebrados entre concessionárias geradoras de
serviço público os substituam por outros com preços condizentes com a normalidade do setor elétrico. Entendemos, contudo, que são necessários ajustes para conferir maior efetividade à medida, considerando que o
citado cenário adverso engloba também o polígono das secas -área de abrangência da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE (municípios do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), cujo fornecimento de energia
elétrica aos consumidores finais com unidades fabris em operação conectadas ao sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou superiores a 138Kv denota-se essencial para, ao assegurar e preservar a sua competitividade, manter esses consumidores e suas plantas industriais nessas regiões
notadamente críticas, marcadas por múltiplas carências nas áreas social e econômica, ante sua relevância na
geração de trabalho, renda, tributos e diminuição das desigualdades regionais.
1968 Deputado Giacobo PR PR
Emenda -00005
Texto
Suprima-se do Anexo II da MPV nº 686, de 30/7/2015, a seguinte programação:
Unidade Orçamentária: 26298 -Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Programa de Trabalho: 12.368.2030.20RQ.0001
Ação/Subtítulo: Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para
Educação Básica -Nacional
Grupo de Despesa: 3 -ODC
Modalidade de Aplicação: 90
Fonte: 100
Valor: 116.426.176,00
Compensa-se a supressão do cancelamento na seguinte programação constante do Anexo I da MPV n°
686, de 30/7/2015:
Unidade Orçamentária: 74902 -Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do
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Ensino Superior/FIEES -Min. da Educaçao
Programa de Trabalho: 12.123.2109.20RZ.6500
Ação/Subtítulo: Administração do Financiamento Estudantil -FIES -Nacional
Grupo de Despesa: 3 -ODC
Modalidade de Aplicação: 90
Fonte: 100
Valor: 116.426.176,00
JUSTlFICAÇÃO
O Ministério da Educação já sofreu a reduçao de R$ 10,3 bilhões nas suas despesas discricionárias em
razão do contingenciamento promovido pelo governo federal, na contramão da Pátria Educadora. Além disso,
o Poder Executivo, por meio desta MP, reduz em R$ 116,4 milhões da Produção, Aquisição e Distribuição de
Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos dos alunos da rede pública de ensino.
Entendemos que o governo faz uma escolha errada mais uma vez, quando em um cenário de crise
econômica, em vez de reduzir os gastos com a administração dos seus programas, amplia significativamente
esses gastos correntes. No ano passado, a administração da concessão do FIES foi de R$ 120,0 milhões, para
um volume de R$ 12,1 bilhões de recursos destinados ao financiamento do ensino superior. Agora, com a presente MP, o governo eleva o montante para financiamento para R$ 17,0 bilhões e amplia o valor para administraçao do FIES para R$ 861 ,4 milhões, ou seja, para um crescimento de 40% na concessão de financiamento, o
custo de administração é ampliado em mais de 400%!
Nesse sentido, entendemos que devem ser preservados os recursos para o livro didático em detrimento
do custo de administração do FIES, exigindo do governo federal uma administraçao mais eficiente em sua
manutenção.
Deputado LOBBE NETO SP PSDB
Emenda -00006
TEXTO
Excluam-se as seguintes programações constantes do Anexo II -Programa de Trabalho (cancelamento):
12.368.2030.20RQ.0001 -Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica -Nacional, no valor de R$ 116.426.176,00;
12.368.2030.12KV.0001 -Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares – Nacional, no valor de R$ 461.851.117,00.
JUSTIFICAÇÃO
A redução dos recursos orçamentários para investimentos na Educação Básica, proposto pela MP 686,
de 30 de julho de 2015, vai de encontro ao projeto de fortalecimento da educação brasileira. No caso em
questão, a referida MP 686 propõe o cancelamento de R$ de 578.277.273,00 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica para gerar fonte de recursos para cobrir despesas com a Administração do
Financiamento Estudantil.
O cancelamento de recursos orçamentários da Ação 12.368.2030.12KV -Implantação e Adequação de
Estruturas Esportivas Escolares, conforme proposto na MP 686, trará prejuízos aos municípios, que contam
com esses recursos para realizar a construção de quadras esportivas cobertas e a adequação e cobertura daquelas já existentes, em escolas públicas. Essa ação não pode ter seus recursos reduzidos, pois tem por finalidade propiciar à comunidade escolar melhores condições para a realização de atividades pedagógicas,
recreativas, culturais e desportivas.
Da mesma forma, o cancelamento de recursos da Ação 112.368.2030.20RQ -Produção, Aquisição e
Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica poderá trazer prejuízos aos
alunos da rede pública, tendo em vista que tais recursos são destinados à aquisição e distribuição de livros,
acervos bibliográficos, materiais didáticos, pedagógico e de referência e materiais complementares para o
desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados no ensino básico público. Ademais, de acordo com a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, em seus artigos 40 a 46, há exigência
de indicação de fonte recursos tão somente para créditos suplementares e especiais. Portanto, no caso em
questão é totalmente dispensável a indicação de fonte recursos para cobrir as despesas previstas na aludida
MP 686.
2069 Senador Cristovam Buargue PDT DF
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Rio Grande do Sul

Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba

Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará

Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo

Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**
(S)

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
S/Partido - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

**: Período 2015/2023

Amazonas
Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Bloco-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco de Apoio ao Governo - 24
PT-13 / PDT-6 / PP-5

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Angela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RR
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / DF
Delcídio do Amaral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / MS
Donizeti Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / TO
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / CE
Lasier Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RS
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RJ
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RS
Paulo Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PA
Regina Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PI
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / DF
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR
Walter Pinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / BA
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / MG
Bloco da Maioria - 21
PMDB-17 / PSD-4

Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MA
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / CE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PA
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PB
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PB
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / AL
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / ES
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RR
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / ES
Sandra Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / AM
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MS
Bloco Parlamentar da Oposição - 16
PSDB-11 / DEM-5

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Aloysio Nunes Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PR
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
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Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Serra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Maria do Carmo Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / SE
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Bloco Parlamentar União e Força - 9
PTB-3 / PR-4 / PSC-1 / PRB-1

Blairo Maggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Douglas Cintra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / SE
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PI
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Marcelo Crivella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia - 9
PSB-6 / PPS-1 / PSOL-1 / PCdoB-1

Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / PE
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / MT
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSOL / AP
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / MA
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / RJ
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
S/Partido - 2
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Bloco de Apoio ao Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bloco da Maioria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bloco Parlamentar da Oposição. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bloco Parlamentar União e Força. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia. . . . . . . . . 9
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz** (Bloco-PDT-RO)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Aloysio Nunes Ferreira* (Bloco-PSDB-SP)
Alvaro Dias** (Bloco-PSDB-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Angela Portela* (Bloco-PT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Benedito de Lira* (Bloco-PP-AL)
Blairo Maggi* (Bloco-PR-MT)
Cássio Cunha Lima* (Bloco-PSDB-PB)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PDT-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (Bloco-PMDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Delcídio do Amaral* (Bloco-PT-MS)
Donizeti Nogueira** (Bloco-PT-TO)
Douglas Cintra* (Bloco-PTB-PE)
Edison Lobão* (Bloco-PMDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSC-SE)
Elmano Férrer** (Bloco-PTB-PI)
Eunício Oliveira* (Bloco-PMDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Bloco-PSB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTB-AL)

Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (Bloco-PMDB-RN)
Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Hélio José* (Bloco-PSD-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ivo Cassol* (Bloco-PP-RO)
Jader Barbalho* (Bloco-PMDB-PA)
João Alberto Souza* (Bloco-PMDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Maranhão** (Bloco-PMDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PPS-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
José Serra** (Bloco-PSDB-SP)
Lasier Martins** (Bloco-PDT-RS)
Lídice da Mata* (Bloco-PSB-BA)
Lindbergh Farias* (Bloco-PT-RJ)
Lúcia Vânia* (S/Partido-GO)
Magno Malta* (Bloco-PR-ES)
Marcelo Crivella* (Bloco-PRB-RJ)
Maria do Carmo Alves** (Bloco-DEM-SE)
Marta Suplicy* (S/Partido-SP)
Omar Aziz** (Bloco-PSD-AM)
Otto Alencar** (Bloco-PSD-BA)
Paulo Bauer* (Bloco-PSDB-SC)

Mandatos
*: Período 2011/2019
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**: Período 2015/2023

Paulo Paim* (Bloco-PT-RS)
Paulo Rocha** (Bloco-PT-PA)
Raimundo Lira* (Bloco-PMDB-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-PSOL-AP)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (Bloco-PDT-DF)
Renan Calheiros* (Bloco-PMDB-AL)
Ricardo Ferraço* (Bloco-PMDB-ES)
Roberto Requião* (Bloco-PMDB-PR)
Roberto Rocha** (Bloco-PSB-MA)
Romário** (Bloco-PSB-RJ)
Romero Jucá* (Bloco-PMDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (Bloco-PMDB-ES)
Sandra Braga* (Bloco-PMDB-AM)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Simone Tebet** (Bloco-PMDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PDT-RR)
Valdir Raupp* (Bloco-PMDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Waldemir Moka* (Bloco-PMDB-MS)
Walter Pinheiro* (Bloco-PT-BA)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-DEM-GO)
Zeze Perrella* (Bloco-PDT-MG)
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Renan Calheiros - (PMDB-AL)

1º VICE-PRESIDENTE
Jorge Viana - (PT-AC)

2º VICE-PRESIDENTE
Romero Jucá - (PMDB-RR)

1º SECRETÁRIO
Vicentinho Alves - (PR-TO)

2º SECRETÁRIO
Zeze Perrella - (PDT-MG)

3º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

4ª SECRETÁRIA
Angela Portela - (PT-RR)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Sérgio Petecão - (PSD-AC)
2º João Alberto Souza - (PMDB-MA)
3º Elmano Férrer - (PTB-PI)
4º Douglas Cintra - (PTB-PE)
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LIDERANÇAS
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PP) - 24
Líder
Humberto Costa - PT

(22,28)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (3,37)
Benedito de Lira (16,18,44)
Walter Pinheiro (31,36,43)
Telmário Mota (4,38,42)
Regina Sousa (41)

Bloco da Maioria
(PMDB/PSD) - 21

Bloco Parlamentar da Oposição
(PSDB/DEM) - 16
Líder
Alvaro Dias - PSDB

....................
Líder do PMDB - 17
Líder do PSD - 4
Omar Aziz

(13)

Vice-Líder do PSD
Sérgio Petecão (12)

....................
Líder do PSDB - 11

....................

Cássio Cunha Lima

Líder do PT - 13
Humberto Costa

(17)

Vice-Líderes do PSDB
Paulo Bauer (23)
Aloysio Nunes Ferreira (40)

(22,28)

Vice-Líderes do PT
Paulo Rocha (32)
Walter Pinheiro (31,36,43)
Lindbergh Farias (30)
Fátima Bezerra (34)

Líder do DEM - 5
Ronaldo Caiado

(6)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (39)

Líder do PDT - 6
Acir Gurgacz

(20)

Vice-Líderes
Ataídes Oliveira (33)
Wilder Morais (46)
Antonio Anastasia (47)

(3,37)

Vice-Líder do PDT
Telmário Mota (4,38,42)
Líder do PP - 5
Benedito de Lira (16,18,44)
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(PSB/PPS/PSOL/PCdoB) - 9
Líder
Lídice da Mata - PSB

(11,25)

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PRB) - 9
Líder
Fernando Collor - PTB

Vice-Líderes
Blairo Maggi (9)
Eduardo Amorim (8)
Marcelo Crivella (2,7)

....................

....................

Líder do PSB - 6

Líder do PTB - 3

João Capiberibe

Vice-Líder do PSB
Roberto Rocha (45)
Líder do PPS - 1
José Medeiros

(15,19,29)

(24,27)

(48)

(5,10)

Líder do PR - 4
Blairo Maggi

(9)

Líder do PSC - 1
Eduardo Amorim

Líder do PSOL - 1
Randolfe Rodrigues

Fernando Collor

Líder
Delcídio do Amaral - PT

(5,10)

Vice-Líderes
José Medeiros (15,19,29)
Vanessa Grazziotin (21,26)
Randolfe Rodrigues (24,27)

(1,14)

Governo

(8)

Líder do PRB - 1
Marcelo Crivella

(2,7)

Líder do PCdoB - 1
Vanessa Grazziotin

(21,26)

Notas:
1. Em 01.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado líder do PSB (Of. 8/2015-GLPSB)
2. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado líder do PRB (Of. 2/2015-BLUFOR).
3. Em 01.02.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
4. Em 01.02.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
5. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
6. Em 01.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. s/n-2015/DEM).
7. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
8. Em 01.02.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
9. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
10. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
11. Em 03.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
Democracia Participativa).
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
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12. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
13. Em 03.02.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
14. Em 03.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
15. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
16. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
17. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
18. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. s/n GSCN).,
19. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
20. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
21. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
22. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
23. Em 10.02.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 12/15 GLPSDB).
24. Em 11.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder do PSOL (Of. 3/2015/GSRROD).
25. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
26. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
27. Em 24.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
28. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
29. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
30. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
31. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
32. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
33. Em 03.03.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar da
Oposição).
34. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
35. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
36. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
37. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
38. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
39. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
40. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
41. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
42. Em 17.03.2015, o Senador Telmário Mota foi desigando 4º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador José Pimentel
(Of. 32/2015-GLDBAG).
43. Em 17.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi desigando 3º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 32/2015-GLDBAG).
44. Em 17.03.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando 2º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Walter
Pinheiro (Of. 32/2015-GLDBAG).
45. Em 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
46. Em 07.04.2015, o Senador Wilder Morais foi designado segundo Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
da Oposição).
47. Em 07.04.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado terceiro Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar da Oposição).
48. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA
DO CÓDIGO COMERCIAL (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Designação: 04/02/2014
Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 3303-3492
E-mail: coceti@senado.leg.br
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2) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA AVALIAÇÃO DA
APLICAÇÃO DO ECA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Finalidade: Avaliar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos Estados e
Municípios.
Requerimento nº 700, de 2015
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRATAR DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERTINENTES À
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: Visitar a Casa Civil e tratar sobre a situação atual das agências reguladoras pertinentes à
Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Requerimento nº 231, de 2015
Número de membros: 3
MEMBROS
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO
DAS OBRAS DA TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar, no prazo de doze meses, todos os atos, fatos relevantes, normas e
procedimentos referentes às obras da Transposição e do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco.
Requerimento nº 40, de 2015
Número de membros: 6 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)

(1)

Designação: 07/04/2015
Instalação: 15/04/2015
Prazo final: 22/12/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PP)
Senador Humberto Costa (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Bloco da Maioria (PMDB, PSD)
Senador Raimundo Lira (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB, DEM)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PSOL, PCdoB)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força (PR, PTB, PSC, PRB)
Senador Elmano Férrer (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
*. Em 07.04.2015, os Senadores Humberto Costa e Benedito de Lira foram designados membros titulares; e os Senadores José Pimentel e Fátima
Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. 55/2015-GLDBAG).
**. Em 07.04.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, para compor a Comissão (Of. 27/2015-BLUFOR).
***. Em 07.04.2015, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular e a Senadora Lídice da Mata, como membro suplente, pelo
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Of. 37/2015-GLBSD).
****. Em 07.04.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição para compor a Comissão (Of.
91/2015-GLPSDB).
*****. Em 07.04.2015, o Senador Raimundo Lira foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 102/2015GLPMDB).
1. Em 15.04.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Raimundo Lira e o Senador Humberto Costa, respectivamente, Presidente e Relator deste
Colegiado (Memo. 1/2015 - CTBHSF).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33035492
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRAÇAR
DIAGNÓSTICO DA CRISE HÍDRICA
Finalidade: Traçar diagnóstico da atual crise hídrica brasileira e de suas consequências e, assim, propor
soluções eficazes, prazo de noventa dias.
Requerimento nº 44, de 2015
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
TITULARES

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

SUPLENTES

946 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

6) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA PROCEDER
DILIGÊNCIAS NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BR-364
Finalidade: Proceder diligências nas obras de restauração da BR-364, no dia 07 de maio de 2015,
visando tratar da qualidade dos serviços executados sob responsabilidade do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNTI.
Requerimento nº 419, de 2015
MEMBROS
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7) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CÓDIGO ELEITORAL
Finalidade: Estudar a legislação eleitoral brasileira e proceder a um exame crítico dos aspectos jurídicos
do sistema eleitoral e do procedimento eleitoral adotado pelo Brasil e a elaborar, no prazo de cento e
oitenta dias contados da data de sua instalação, anteprojeto de Código Eleitoral, que contemple, inclusive,
a legislação correlata passível de codificação.
(Ato do Presidente nº 192, de 2010)
Número de membros: 23
PRESIDENTE: José Antonio Dias Toffoli
Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 19/12/2014
Prazo final prorrogado: 19/06/2015

MEMBROS
Admar Gonzaga Neto
Arnaldo Versiani Leite Soares
Carlos Caputo Bastos
Carlos Mário da Silva Velloso
Edson de Resende Castro
Fernando Neves da Silva
Hamilton Carvalhido
Joelson Costa Dias
José Antonio Dias Toffoli
José Eliton de Figuerêdo Júnior
Luciana Müller Chaves
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Márcio Silva
Marcus Vinicius Furtado Coelho
Roberto Monteiro Gurgel Santos
Raimundo Cezar Britto
Torquato Lorena Jardim
Geraldo Agosti Filho
José Rollemberg Leite Neto
Walter de Almeida Guilherme
Roberto Carvalho Velloso
Henrique Neves da Silva
Ezikelly Silva Barros
Notas:
*. Em 22.6.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 200, de 2010, que amplia para 20 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica os senhores
Geraldo Agosti Filho, José Rollemberg Leite Neto e Walter de Almeida Guilherme para comporem o colegiado.
**. Em 19.8.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 278, de 2010, que amplia para 21 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Roberto Carvalho Velloso para compor o colegiado.
***. Em 16.12.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 329, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias.
****. Em 18.04.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 88, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de setembro de 2011.
*****. Em 17.6.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 136, de 2011, que amplia para 22 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Henrique Neves da Silva para compor o colegiado.
******. Em 15.09.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 182, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de dezembro de 2011.
*******. Em 15.12.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 202, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de março de 2012.
********. Em 30.03.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2012.
*********. Em 20.06.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 19, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de outubro de 2012.
**********. Em 01.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 31, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 28 de fevereiro de
2013.
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***********. Em 19.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 34, de 2012, que amplia para 23 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica a
senhora Ezikelly Silva Barros para compor o colegiado.
************. Em 21.02.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 5, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2013.
*************. Em 28.06.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 26, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de dezembro
de 2013.
**************. Em 19.12.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 54, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de junho de
2014.
***************. Em 15.07.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2014, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 19 de dezembro
de 2014.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33021176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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8) COMISSÃO ESPECIAL PARA O
APRIMORAMENTO DO PACTO FEDERATIVO
Finalidade: Debater e propor soluções para o aprimoramento do Pacto Federativo.
(Ato do Presidente nº 8, de 2015)
Número de membros: 18
PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
RELATOR: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
Designação: 26/05/2015
Instalação: 27/05/2015
Prazo final: 25/08/2015

MEMBROS
Senadora Ana Amélia (PP)
Senador Antonio Anastasia (PSDB)
Senador Cristovam Buarque (PDT)
Senador Eduardo Amorim (PSC)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
Senador José Serra (PSDB)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)
Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
Senador Omar Aziz (PSD)
Senador Romero Jucá (PMDB)
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Waldemir Moka (PMDB)
Senador Walter Pinheiro (PT)
Senador Blairo Maggi (PR)
Senador Roberto Rocha (PSB)
Senador Donizeti Nogueira (PT)
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 8, de 26 de maio de 2015, fixa em 15 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Senadores Ana
Amélia, Antonio Anastasia, Cristovam Buarque, Eduardo Amorim, Fernando Bezerra Coelho, José Serra, Lindbergh Farias, Lúcia Vânia, Marta
Suplicy, Omar Aziz, Romero Jucá, Ronaldo Caiado, Simone Tebet, Waldemir Moka e Walter Pinheiro para compor a Comissão, indicando também
os Senadores Walter Pinheiro, Simone Tebet e Fernando Bezerra Coelho para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente, Vice-Presidente e
Relator do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 10, 28 de maio de 2015, fixou em 17 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Senadores Blairo
Maggi e Roberto Rocha para compor a Comissão.
***. O Ato do Presidente nº 14, 25 de junho de 2015, fixou em 18 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando o Senador Donizeti
Nogueira para compor a Comissão.

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 33033508
E-mail: coceti@senado.gov.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

950 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

9) COMISSÃO DA REFORMA POLÍTICA DO SENADO FEDERAL
Finalidade: Destinada a sistematizar as proposições legislativas afetas ao tema da Reforma Política.
Ato do Presidente nº 12, de 2015
Número de membros: 29 titulares e 29 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Designação: 17/06/2015
Instalação: 23/06/2015
Prazo final prorrogado: 03/10/2015

TITULARES
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Humberto Costa (PT)
Senadora Fátima Bezerra (PT)

2. Senador Donizeti Nogueira (PT)
(3)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)
Senador Reguffe (PDT)

SUPLENTES
1. Senador Walter Pinheiro (PT)

(1)

(1,3)

3. Senador Elmano Férrer (PTB)
4. Senador Eduardo Amorim (PSC)
5. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Lasier Martins (PDT)

6. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ivo Cassol (PP)

7.

Senador Benedito de Lira (PP)

8.

Senador Eunício Oliveira (PMDB)

9.

Senador Otto Alencar (PSD)

10.

Senador Romero Jucá (PMDB)

11.

Senadora Simone Tebet (PMDB)

12.

Senador Jader Barbalho (PMDB)

13.

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

14.

Senador Edison Lobão (PMDB)

15.

Senadora Sandra Braga (PMDB)

16.

Senador José Agripino (DEM)

17.

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

18.

Senador Aécio Neves (PSDB)

19.

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

20.

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

21.

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

22.

Senadora Lídice da Mata (PSB)

23.

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

24.

Senador Fernando Collor (PTB)

25.

Senador Marcelo Crivella (PRB)

26.

Senador Magno Malta (PR)

27.

Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

28.

Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

29.

(2)
(4)

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 12, de 17 de junho de 2015, fixa em 28 o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores
Humberto Costa, Paulo Rocha, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Walter Pinheiro, Lasier Martins, Ivo Cassol, Benedito de Lira, Eunício Oliveira,
Otto Alencar, Romero Jucá, Simone Tebet, Jader Barbalho, Garibaldi Alves Filho, Edison Lobão, Sandra Braga, José Agripino, Ronaldo Caiado,
Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jereissati, Antonio Carlos Valadares, Lídice da Mata, Randolfe Rodrigues, Fernando Collor, Marcelo
Crivella, Magno Malta, Marta Suplicy para compor a Comissão.
**. O Ato do Presidente nº 13, de 18 de junho de 2015, fixa em 28 titulares e igual número de suplentes o quantitativo de membros da Comissão
Temporária, indicando os Senadores Jorge Viana, Humberto Costa, Paulo Rocha, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Lasier Martins, Ivo Cassol,
Benedito de Lira, Eunício Oliveira, Otto Alencar, Romero Jucá, Simone Tebet, Jader Barbalho, Garibaldi Alves Filho, Edison Lobão, Sandra
Braga, José Agripino, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jereissati, Antonio Carlos Valadares, Lídice da Mata, Randolfe
Rodrigues, Fernando Collor, Marcelo Crivella, Magno Malta e Marta Suplicy, como membros titulares para compor a Comissão.
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***. O Ato do Presidente nº 13, de 18 de junho de 2015, indica também os Senadores Walter Pinheiro, Reguffe, Elmano Ferrer e Eduardo Amorim
como membros suplentes para compor a Comissão, estabelecendo que as demais indicações deverão ser realizadas pelas lideranças partidárias. Indica
ainda os Senadores Jorge Viana, Jader Barbalho e Romero Jucá como, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado.
****. O Ato do Presidente nº 15, de 25 de junho de 2015, prorroga até o dia 3 de outubro de 2015 o prazo para apresentação do relatório pela
Comissão Temporária e fixa em 29 titulares e igual número de suplentes o quantitativo de membros deste Colegiado, indicando, ainda, a Senadora
Lúcia Vânia como membro titular para compor a Comissão.
1. Em 23.06.2015, o Senador Reguffe é designado membro titular, em substituição à Senadora Fátima Bezerra, que passa à condição de suplente (Of.
80/2015-GLDBAG).
2. Em 23.06.2015, o Senador Telmário Mota é designado membro suplente (Of. 80/2015-GLDBAG).
3. Em 24.06.2015, o Senador Donizeti Nogueira é designado membro suplente, na vaga da Senadora Fátima Bezerra, que passa à condição de titular,
em substituição ao Senador Paulo Rocha (Of. 81/2015-GLDBAG).
4. Em 02.07.2015, o Senador Gladson Cameli é designado membro suplente (Of. 89/2015-GLDBAG).
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10) COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE REFORMA
DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
Finalidade: Elaborar anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Ato do Presidente nº 11, de 2015)
Número de membros: 24
PRESIDENTE: Georges de Moura Ferreira
VICE-PRESIDENTE: Dorieldo Luiz dos Prazeres
RELATORA: Maria Helena Fonseca de Souza Rolim
Designação: 16/06/2015
Instalação: 16/06/2015
Prazo final: 12/12/2015

MEMBROS
Georges de Moura Ferreira
Donizeti de Andrade
Respício Antônio do Espírito Santo Júnior
Maria Helena Fonseca de Souza Rolim
Dorieldo Luiz dos Prazeres
Antônio Ivaldo Machado de Andrade
Celso Faria de Souza
Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira
Tercio Ivan de Barros
Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira
Kerlington Pimentel de Freitas
Ronei Saggioro Glanzmann
Ricardo Bisinotto Catanant
Thiago Pereira Pedroso
Roberto José Silveira Honorato
Claudio Jorge Pinto Alves
Eduardo Sanovicz
Milton Arantes Costa
Ricardo Nogueira da Silva
José Adriano Castanho Ferreira
Ricardo Bernardi
Fernando Silva Alves de Camargo
Carlos Ebner
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 11, de 16 de junho de 2015, fixa em 17 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Especialistas
Georges de Moura Ferreira, Donizeti de Andrade, Respício Antônio do Espírito Santo Júnior, Maria Helena Fonseca de Souza Rolim, Dorieldo Luiz
dos Prazeres, Antônio Ivaldo, Celso Faria de Souza, Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira, Tercio Ivan de Barros, Rinaldo Mouzalas de Souza e
Silva, Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira, Kerlington Pimentel de Freitas, Ronei Saggioro Glanzmann, Ricardo Bisinotto Catanant, Thiago Pereira
Pedroso, Roberto José Silveira Honorato, Claudio Jorge Pinto Alves para compor a Comissão, indicando também os Especialistas Georges de Moura
Ferreira e Maria Helena Fonseca de Souza Rolim para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente e Relatora do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 16, de 25 de junho de 2015, fixa em 24 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Especialistas
Eduardo Sanovicz, Milton Arantes Costa, Ricardo Nogueira da Silva, José Adriano Castanho Ferreira, Ricardo Bernardi, Fernando Silva Alves de
Camargo e Carlos Ebner para compor a Comissão.

Secretário(a): Eduardo do Lago de Sá - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 3303 3511
E-mail: coceti@senado.leg.br
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11) COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PLS Nº 131, DE 2015
Finalidade: Analisar o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2015.
Ato do Presidente nº 22, de 2015
Número de membros: 14 titulares e 14 suplentes
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Instalação: 05/08/2015
Prazo final: 19/09/2015

TITULARES

SUPLENTES

Senador Otto Alencar (PSD)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senador Delcídio do Amaral (PT)

3. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

4. Senador Benedito de Lira (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

5. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

6. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senadora Simone Tebet (PMDB)

8. Senador Dalirio Beber (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

9. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

Senador José Serra (PSDB)

10. Senador Wilder Morais (DEM)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

11. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

12. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador José Medeiros (PPS)

13. Senador Fernando Collor (PTB)

Senador Blairo Maggi (PR)

14. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 22, de 4 de agosto de 2015, revoga o Ato do Presidente nº 20, de 14 de julho de 2015, e fixa em 14 titulares e igual número
de suplentes o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores Otto Alencar, Lindbergh Farias, Delcídio do Amaral,
Cristovam Buarque, Ciro Nogueira, Roberto Requião, Ricardo Ferraço, Simone Tebet, Flexa Ribeiro, José Serra, Ronaldo Caiado, Antonio Carlos
Valadares, José Medeiros Blairo Maggi como titulares; e os Senadores Humberto Costa, Fátima Bezerra, telmário Mtoa, Benedito de Lira, Eunício
Oliveira, Edison Lobão, Raimundo Lira, Dalirio Beber, Tasso Jereissati, Wilder Morais, Vanessa Grazziotin, Marcelo Crivella, Fernando Collor e
Marta Suplicy, como suplentes para compor a Comissão, indicando ainda o Senador Otto Alencar para presidir o Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 20, de 14 de julho de 2015, fixa em 27 o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores
Humberto Costa, Lindbergh Farias, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque, Telmário Mota, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Eunício Oliveira, Edison
Lobão, Roberto Requião, Raimundo Lira, Ricardo Ferraço, Simone Tebet, Otto Alencar, Dalirio Beber, Flexa Ribeiro, José Serra, Tasso Jereissati,
Ronaldo Caiado, Wilder Morais, Antonio Carlos Valadares, Vanessa Grazziotin, José Medeiros, Marcelo Crivella, Blairo Maggi, Fernando Collor para
compor a Comissão, indicando ainda o Senador Otto Alencar para presidir o Colegiado.
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)CPI DO CARF
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias nos julgamentos
realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Requerimento nº 407, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Donizeti Nogueira (PT-TO) (1)
RELATOR: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) (1)
Leitura: 28/04/2015
Designação: 13/05/2015
Instalação: 19/05/2015
Prazo final: 16/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)
2. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(3)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Hélio José (PSD-DF) (2)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Wilder Morais (DEM-GO) (5)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB-PE)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Notas:
*. Em 13.05.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Ofs. nºs 51 e 55/2015-BLSDEM).
**. Em 13.05.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
União e Força (Of. 34/2015-BLUFOR).
***. Em 13.05.2015, os Senadores Simone Tebet e Otto Alencar foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor
a Comissão (Of. 133/2015-GLPMDB)
****. Em 13.05.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão (Of.
107/2015-GLPSDB)
*****. Em 14.05.2015, os Senadores José Pimentel, Humberto Costa, Donizeti Nogueira e Acir Gurgacz foram designados membros titulares e o
Senador Ivo Cassol, membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. nº 70/2015-BLDBAG).
1. Em 19.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Donizeti Nogueira e Vanessa Grazziotin, respectivamente, Presidente,
Vice-Presidente e Relatora deste colegiado (Memo. 1/2015-CPICARF).
2. Em 20.05.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Of. 162/2015-GLPMDB)
3. Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of.
71/2015-GLDBAG)
4. Em 02.06.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 120/2015-GLPSDB).
5. Em 02.06.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 38/2015-GLDEM).
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2)CPI DAS PRÓTESES
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as irregularidades e os crimes
relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses no País, desde a indicação
e execução dos procedimentos até a cobrança pelos produtos e serviços prestados.
Requerimento nº 93, de 2015
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 25/03/2015
Instalação: 31/03/2015
Prazo final: 28/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

1.
(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
VAGO

(4)

1. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR-ES)

1.

Notas:
*. Em 25.03.2015, o Senador Romário foi designado membro titular, e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 27/2015-GLBSD).
**. Em 25.03.2015, os Senadores Humberto Costa e Paulo Paim foram designados membros titulares, e o Senador Donizeti Nogueira, membro
suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Of. 28/2015-GLDBAG).
***. Em 25.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado membro titular, pelo Bloco da Oposição, para compor a CPI (Of. 82/2015GLPSDB).
****. Em 25.03.2015, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor a CPI (Of. 77/2015GLPMDB).
*****. Em 25.03.2015, o Senador Magno Malta foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI (Of.
16/2015-BLUFOR).
******. Em 25.03.2015, o Senador Marcello Crivella foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI, em
vaga cedida pelo Bloco da Maioria (Of. 24/2015-BLUFOR).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 25.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar União e Força (Of. 66/2015-GLPMDB).
3. Em 31.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Magno Malta, Aloysio Nunes Ferreira e Humberto Costa, respectivamente, Presidente,
Vice-Presidente e Relator deste colegiado (Memo. 1/2015-CPIDPRO).
4. Em 28.04.2015, o Senador Romário deixa de integrar, como titular, a CPI das Próteses (Of. 50/2015-BLSDEM).
5. Em 13.05.2015, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter deixado de integrar a Comissão (Of. 56/2015-BLSDEM).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos - Adjunto - Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 61 33033492/3501
Fax: 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3)CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO
Finalidade: Investigar irregularidades e prejuízos ocorridos a partir de 2003 na administração de recursos
financeiros em entidades fechadas de previdência complementar (Fundos de Pensão) nas sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pela União
Requerimento nº 478, de 2015
Número de membros: 13 titulares e 8 suplentes
Leitura: 06/05/2015
Designação: 16/07/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)
Senador Telmário Mota (PDT-RR) (1)
Senadora Regina Sousa (PT-PI) (1)

1. Senadora Angela Portela (PT-RR)
2.

(1)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
Senadora Sandra Braga (PMDB-AM)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

1. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
2.

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

1. Senador Blairo Maggi (PR-MT)

Notas:
*. Em 16.07.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro titular, e o Senador Blairo Maggi, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
União e Força, para compor a CPI (Of. 53/2015-BLUFOR).
**. Em 16.07.2015, os Senadores João Alberto Souza, Sandra Braga, Otto Alencar e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco
da Maioria, para compor a CPI (Of. 167/2015-GLPMDB)
***. Em 16.07.2015, os Senadores Humberto Costa, José Pimentel e Gleisi Hoffmann foram designados membros titulares pelo Bloco de Apoio ao
Governo, para compor a CPI (indicação do Presidente do Senado)
****. Em 16.07.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular, e o Senador João Capiberibe, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CPI (indicação do Presidente do Senado).
*****. Em 16.07.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Anastasia e Ronaldo Caiado foram designados membros titulares; e o Senador
Paulo Bauer, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CPI (Of. 119/2015-GLPSDB e 52/2015-GLDEM).
1. Em 17.07.2015, os Senadores Humberto Costa, Telmário Mota e Regina Sousa foram designados membros titulares e a Senadora Ângela Portela,
como membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 93/2015-GLDBAG).
2. Em 05.08.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixa de compor a Comissão (Of. 54/2015-BLUFOR).
3. Em 06.08.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antonio
Anastasia, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Of. 155/2015-GLPSDB).
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4)CPI DO HSBC
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por onze senadores titulares e seis suplentes,
para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de
contas na Suíça.
Requerimento nº 94, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 18/03/2015
Instalação: 24/03/2015
Prazo final: 21/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
1. Senadora Regina Sousa (PT-PI) (9)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (9)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(5,6,7)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
Senador Otto Alencar (PSD-BA) (2,10)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (8)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

1. Senador José Medeiros (PPS-MT)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR-MT)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; os Senadores Ciro
Nogueira e Paulo Paim, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Ofs. 29 e 37/2015-GLDBAG; e Mem. 51/2015GLDPP).
**. Em 18.03.2015, os Senadores Ricardo Ferraço, Waldemir Moka e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria, para
compor a CPI (Of. 75/2015-GLPMDB).
***. Em 18.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro titular, e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente, pelo Bloco União e
Força, para compor a CPI (Of. 15/2015-BLUFOR).
****. Em 18.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, e o Senador José Medeiros, membro suplente, pelo Bloco
Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 26/2015-BLSDEM).
*****. Em 18.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, membro suplente, pelo
Bloco da Oposição, para compor a CPI (Ofs. 60 e 61/2015-GLPSDB).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
2. Em 19.03.2015, vago em virtude de o Senador Waldemir Moka ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 81/2015-GLPMDB).
3. Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Rocha, o Senador Randolfe Rodrigues, e o Senador Ricardo Ferraço, respectivamente,
Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado (Memo nº 1/2015 - CPIHSBC).
4. Em 25.03.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. nº 24/2015-GLDEM).
5. Em 30.03.2015, vago em virtude de o Senador Paulo Paim ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 45/2015-GLDBAG).
6. Em 31.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 46/2015-GLDBAG).
7. Em 31.03.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em vaga cedida
pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 43/2015-BLSDEM).
8. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Cássio
Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 104/2015-GLPSDB).
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9. Em 05.05.2015, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Regina Sousa,
que passou a compor a Comissão como membro suplente (Of. 67/2015-GLDBAG).
10. Em 20.05.2015, o Senador Otto Alencar foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 161/2015-GLPMDB).

Secretário(a): Rogério Faleiro Machado - Adjunto - Eduardo do Lago de Sá
Telefone(s): 61 33033510/11
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

960 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

5)CPI DO FUTEBOL - 2015
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (3)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)
Leitura: 28/05/2015
Designação: 07/07/2015
Instalação: 14/07/2015
Prazo final: 22/12/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Zeze Perrella (PDT-MG)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (2)
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

1. Senador Gladson Cameli (PP-AC)
2.

(2)

(1)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

1. Senador Hélio José (PSD-DF)
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (5)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Romário (PSB-RJ)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(4)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Fernando Collor (PTB-AL)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. Em 07.07.2015, os Senadores Humberto Costa e Zezé Perrella foram designados membros titulares; e o Senador Ciro Nogueira, membro suplente
pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Of. 76/2015-GLDBAG).
**. Em 07.07.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Romero Jucá e Omar Aziz foram designados membros titulares; e o Senador Hélio José, membro
suplente, pelo Bloco da Maioria, para compor a CPI (Of. 180 e 191/2015-GLPMDB).
***. Em 07.07.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membros titular; e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente pelo Bloco
União e Força, para compor a CPI (Ofs. 39 e 40/2015/BLUFOR).
****. Em 07.07.2015, o Senador Romário foi designado membros titular; e a Senadora Lídice da Mata, membro suplente pelo Bloco Socialismo e
Democracia, para compor a CPI (Mem. 58/2015-BLSDEM).
*****. Em 07.07.2015, os Senadores Alvaro Dias e Davi Alcolumbre foram designados membros titulares pelo Bloco da Oposição, para compor a
CPI (Of. 123/2015-GLPSDB e Of. 64/2015-GLDEM).
1. Em 08.07.2015, o Senador Donizeti Nogueira foram designados membros titulares pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 82/2015).
2. Em 08.07.2015, o Senador Gladson Cameli foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira, que passou a compor a comissão como titular (Of. 82/2015).
3. Em 14.07.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Romário e Romero Jucá, respectivamente, Presidente e Relator deste colegiado (Memo.
1/2015-CPICBF).
4. Em 14.07.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora Lídice
da Mata (Memo. 68/2015-BLSDEM).
5. Em 06.08.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Alvaro Dias,
que deixa de compor a Comissão (Of. 154/2015-GLPSDB).
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6)CPI DO ASSASSINATO DE JOVENS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
Requerimento nº 115, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
RELATOR: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (1)

(1)
(1)

Leitura: 05/03/2015
Designação: 29/04/2015
Instalação: 06/05/2015
Prazo final: 03/11/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Paulo Paim (PT-RS)
Senadora Angela Portela (PT-RR)
Senador Telmário Mota (PDT-RR)
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)
2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
(2)

VAGO
Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
2.

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR-ES)

1.

Notas:
*. Em 29.04.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a
Comissão, em vaga cedida pelo Bloco da Maioria (Ofs. 129/2015-GLPMDB e 51/2015-GLBSD).
**. Em 29.04.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular; e o Senador Randolfe Rodrigues, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Of. 35/2015-GLBSD).
***. Em 29.04.2015, os Senadores Paulo Paim, Angela Portela, Telmário Mota e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os
Senadores Humberto Costa e Fátima Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Ofs. 42 e
52/2015-GLDBAG).
****. Em 29.04.2015, a Senadora Maria do Carmo foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição para compor a Comissão (Of.
18/2015-GLDEM).
*****. Em 29.04.2015, o Senador Magno Malta é designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força para compor a Comissão (Of.
17/2015-BLUFOR)
******. Em 29.04.2015, a Senadora Simone Tebet foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 128/2015GLPMDB).
1. Em 06.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Lídice da Mata, Paulo Paim e Lindbergh Farias, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Memo. 1/2015-CPIADJ).
2. Em 06.05.2015, vago em virtude de a Senadora Simone Tebet deixar de ser membro titular e passar a compor a Comissão na condição de membro
suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 141/2015-GLPMDB).

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 33033508/3514
Fax: 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Delcídio do Amaral (PT)

2. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

4. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Reguffe (PDT)

5. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Telmário Mota (PDT)

6. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

7. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

8. Senador Ivo Cassol (PP)

(10,16)

(5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Romero Jucá (PMDB)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Waldemir Moka (PMDB)

2. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Raimundo Lira (PMDB)

3. Senador José Maranhão (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

4. Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

(7)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Senador Jader Barbalho (PMDB)

(9)

Senador Roberto Requião (PMDB)

6. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Omar Aziz (PSD)

7. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

VAGO

(12)

(11)
(13)

8. Senador Hélio José (PSD)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

(8,14)

Senador José Agripino (DEM)

1. Senador José Serra (PSDB)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)
Senador Alvaro Dias (PSDB)

3. Senador Dalirio Beber (PSDB)
(1)

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

(15)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM)
5. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

3. Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Senador Wellington Fagundes (PR)

3. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Douglas Cintra, Marcelo Crivella e Wellington Fagundes foram designados membros titulares; e os Senadores
Eduardo Amorim e Elmano Férrer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CAE (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Fernando Bezerra Coelho, Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os
Senadores Lídice da Mata, Roberto Rocha e José Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CAE (Of.
3/2015-GLBSD).
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***. Em 25.02.2015, os Senadores Gleisi Hoffmannn, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias, Walter Pinheiro, Reguffe e Telmário Mota foram
designados membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Paulo Rocha, Marta Suplicy, Humberto Costa, Fátima Bezerra e Jorge Viana, como
membros suplentes, pelo Bloco de Apoio de Apoio ao Governo, para compor a CAE (Of. 4/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, os Senadores José Agripino e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e Ronaldo
Caiado, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Flexa Ribeiro, José Serra e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e os Senadores Ataídes
Oliveira, Antônio Anastasia e Paulo Bauer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAE (Of. 13/2015GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Gladson Camelli e Ivo
Cassol membros suplentes pelo Partido Progressista, para compor a CAE (Mem. 21 a 24/2015-GLDPP).
*******. Em 05.03.2015, os Senadores Romero Jucá, Waldemir Moka, Raimundo Lira, Sandra Braga, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Omar Aziz
e Luiz Henrique foram designados membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Eunicio Oliveira, José Maranhão e Hélio José, como membros
suplentes, pelo Bloco da Maioria para compor a CAE (Of. 043/2015-GLPMDB).
1. Em 27.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador José Serra
(Of. 23/2015-GLPSDB)
2. Em 03.03.2015, o Senador José Serra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Paulo Bauer
(Of. 42/2015-GLPSDB)
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
5. Em 06.03.2015, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição à
Senadora Fátima Bezerra (Of. 20/2015-GLDBAG).
6. Em 10.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio do Amaral e Raimundo Lira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 17/2015-CAE).
7. Em 18.03.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente em vaga cedida ao PSDB pelo Bloco da Maioria (Ofs. 51/2015-GLPMDB
e 81/2015-GLPSDB)
8. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores José Serra, Antonio
Anastasia, Ataídes Oliveira, Ronaldo Caiado e Davi Alcolumbre (Of. 89/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 121/2015-GLPMDB).
10. Em 05.05.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta
Suplicy (Of. 65/2015-GLDBAG).
11. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 142/2015-GLPMDB).
12. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
13. Em 18.05.2015, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 159/2015-GLPMDB).
14. Em 19.05.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores José Serra, Ataídes
Oliveira e Antonio Anastasia (Of. 112/2015-GLPSDB).
15. Em 19.05.2015, o Senador Dalirio Beber foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Antonio Anastasia, que deixa de integrar a Comissão (Of. 112/2015-GLPSDB).
16. Em 02.07.2015, o Senador Acir Grugacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Donizeti
Nogueira(Of. 90/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Reuniões: Terças-Feiras 10:00 horas - Ala Alexandre Costa, Plenário nº 19
Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 311-3516/4605
Fax: 3303-4344
E-mail: sscomcae@senado.gov.br
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1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605/3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS
ESTRUTURAIS E DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2013, com o objetivo de tratar dos temas estruturais
e de longo prazo da Economia Brasileira.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 12, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Edison Lobão (PMDB-MA) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(7)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (4)
1.

Senador Paulo Rocha (PT)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Senador Paulo Paim (PT)

(11)

VAGO

(11)

Senador Humberto Costa (PT)

3. Senador José Pimentel (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)

4. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senadora Angela Portela (PT)

5. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senadora Ana Amélia (PP)

6. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador João Alberto Souza (PMDB)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(10)

Senador Waldemir Moka (PMDB)

3. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Dário Berger (PMDB)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

(6,10)

5. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

(12)

(6)

Senador Edison Lobão (PMDB)
Senador Otto Alencar (PSD)

6.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador Wilder Morais (DEM)

Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

2.

Senador Dalirio Beber (PSDB)

(13)

3.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

4.

VAGO

(5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)
Senador Roberto Rocha (PSB)

(1)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2. Senador Romário (PSB)

(9)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Elmano Férrer (PTB)
Senador Eduardo Amorim (PSC)

2.
(3)

(1)
(2,3)

VAGO

3.

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marcelo Crivella e Elmano Férrer foram designados membros titulares; e o Senador Eduardo Amorim, como membro
suplente, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CAS (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata e Romário foram designados membros titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin e Roberto
Rocha, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CAS (Of. 04/2015-GLBSD).
***. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Humberto Costa, Paulo Rocha, Marta Suplicy, Regina Sousa e Angela Portela como membros
titulares; e os Senadores Paulo Paim, Gleisi Hoffmann, José Pimentel, Walter Pinheiro e Fátima Bezerra como membros suplentes, pelo Bloco de
Apoio ao Governo, para compor a CAS (Of. 7/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular; e o Senador Wilder Morais, como membro suplente, pelo
Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAS (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Lúcia Vânia e Tasso Jereissati foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para
compor a CAS (Of. 15/2015-GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular e o Senador Benedito de Lira membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CAS (Mem. 25 e 26/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores João Alberto Souza, Rose de Freitas, Waldemir Moka, Dário Berger, Sérgio Petecão e Otto Alencar foram
designados membros titulares; e os Senadores Raimundo Lira, Garibaldi Alves Filho, Romero Jucá, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria,
para compor a CAS (Of. 010/2015-GLPMDB).
1. A partir de 25.02.2015, o Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia e o Bloco Parlamentar União e Força compartilham as vagas de terceiro
titular e terceiro suplente.
2. Em 03.03.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 11/2015-BLUFOR).
3. Em 03.03.2015, o Senador Eduardo Amorim deixou a suplência e foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of.10/2015BLUFOR).
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4. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 14/2015-GLDBAG).
5. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 47/2015-GLPSDB).
6. Em 12.03.2015, o Senador Edison Lobão foi designado membro titular em substituição ao Senador Sérgio Petecão, que passou a compor a comissão
como membro suplente (Of. 53/2015-GLPMDB).
7. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Edison Lobão e Maria do Carmo Alves, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 1/2015-CAS).
8. Em 18.03.2015, o Senador Tasso Jereissati deixou de integrar, como suplente, a CAS (Of. 80/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Romário, que passou a compor a comissão como membro suplente (Of. 47/2015-GLBSD).
10. Em 14.04.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição à Senadora Rose de Freitas, que
passou a compor a comissão como membro suplente (Of. 119/2015-GLPMDB).
11. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Paim foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta Suplicy,
que deixou de compor a Comissão (Of. 61/2015-GLDBAG).
12. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 143/2015-GLPMDB).
13. Em 19.05.2015, os Senadores Dalirio Beber e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of.
113/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
Fax: 3303 3652
E-mail: cas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador José Maranhão (PMDB-PB) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (5)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
(8)

Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

2. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador José Pimentel (PT)

3. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

4. Senadora Angela Portela (PT)

Senador Humberto Costa (PT)

5. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

6. Senador Paulo Paim (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

7. Senador Ivo Cassol (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

8. Senadora Ana Amélia (PP)

(9)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Eunício Oliveira (PMDB)

1. Senador Roberto Requião (PMDB)

Senador Edison Lobão (PMDB)

2. Senador Omar Aziz (PSD)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

Senador Romero Jucá (PMDB)

4. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senadora Simone Tebet (PMDB)

5. Senador Dário Berger (PMDB)
(6)

Senador Valdir Raupp (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

(11,15)

Senador José Maranhão (PMDB)

6. Senadora Rose de Freitas (PMDB)
7. Senador Sérgio Petecão (PSD)
8. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador José Agripino (DEM)

Senador José Serra (PSDB)

(13)

(7)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)
Senador Aécio Neves (PSDB)

(6)

(10,16)

(1,12,17)

Senador Antonio Anastasia (PSDB)

(10,16)

2. Senador Alvaro Dias (PSDB)
3. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)
4. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
5. Senador Wilder Morais (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador Roberto Rocha (PSB)

2. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

3. Senador José Medeiros (PPS)

(14)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

Senador Magno Malta (PR)

3. Senador Elmano Férrer (PTB)

(18,19)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, José Pimentel, Fátima Bezerra, Humberto Costa e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Walter Pinheiro, Jorge Viana, Lindbergh Farias, Angela Portela, Zezé Perrella e Paulo Paim como membros
suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CCJ (Of. 3/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores José Agripino e Ronaldo Caiado foram designados membros titulares; e os Senadores Maria do Carmo Alves e
Wilder Morais, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CCJ (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim, Marcelo Crivella e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Douglas
Cintra, Blairo Maggi e Elmano Férrer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CCJ (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Roberto Rocha e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, João Capiberibe e José Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para
compor a CCJ (Of. 05/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aécio Neves, Alvaro Dias e Antônio Anastasia foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio
Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira e Tasso Jereissati, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CCJ (Of. 16/2015GLPSDB).
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******. Em 02.03.2015, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Ivo Cassol e Ana
Amélia membros suplentes pelo Partido Progressista, para compor a CCJ (Mem. 27 a 29 e 44/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Edison Lobão, Ricardo Ferraço, Romero Jucá, Simone Tebet, Garibaldi Alves Filho, Luiz
Henrique e José Maranhão foram designados membros titulares; e os Senadores Roberto Requião, Omar Aziz, Valdir Raupp, Waldemir Moka, Dário
Berger, Rose de Freitas e Sérgio Petecão, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCJ (Of. 011/2015-GLPMDB).
1. Em 27.02.2015, o Senador José Serra foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Alvaro Dias
(Of. 25/2015-GLPSDB).
2. Em 27.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Tasso
Jereissati (Of. 23/2015-GLPSDB).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador José Maranhão Presidente deste colegiado (Of. 1/2015-CCJ).
5. Em 25.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador José Pimentel Vice-Presidente deste colegiado (Of. 2/2015-CCJ).
6. Em 25.03.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Garibaldi
Alves Filho, que passa à suplência (Of. 92/2015-GLPMDB).
7. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Alvaro Dias, Ataídes de Oliveira, Maria do Carmo Alves e Wilder Morais (Of. 87/2015-GLPSDB).
8. Em 05.05.2015, o Senador Jorge Viana foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta Suplicy,
que deixou de compor a Comissão (Of. 62/2015-GLDBAG).
9. Em 05.05.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Of. 62/2015-GLDBAG).
10. Em 08.05.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que ocupava vaga de suplente, foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em
substituição ao Senador Aécio Neves, que deixou de compor a Comissão (Of. 108/2015-GLPSDB).
11. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
12. Em 11.05.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em substituição ao Senador José Serra, que
deixou de compor a Comissão (Of. 109/2015-GLPSDB).
13. Em 12.05.2015, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 152/2015-GLPMDB).
14. Em 12.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador João
Capiberibe, que deixou de compor a Comissão (Of. 54/2015-BLSDEM).
15. Em 12.05.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 153/2015-GLPMDB).
16. Em 14.05.2015, o Senador Aécio Neves foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que passa a compor a Comissão como suplente (Of. 110/2015-GLPSDB).
17. Em 14.05.2015, o Senador José Serra foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Cássio
Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 111/2015-GLPSDB).
18. Em 08.06.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Blairo Maggi, que deixou de compor a Comissão (Of. 037/2015-BLUFOR).
19. Em 16.06.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixou de compor a Comissão (Of. 038/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: ccj@senado.gov.br
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS
PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas
dos parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de
10.02.2011,lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 61-3303-3972
Fax: 61-3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati,
com o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
1.

Senadora Angela Portela (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

3. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

4. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

5. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Paulo Paim (PT)

6. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senador Ivo Cassol (PP)

VAGO

(8)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

(4)

7. Senador Ciro Nogueira (PP)

Senador Gladson Cameli (PP)

8. Senadora Ana Amélia (PP)

(5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2. Senador Roberto Requião (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

3. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

4. Senador Hélio José (PSD)

Senador Otto Alencar (PSD)

5. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
(3)

Senador Dário Berger (PMDB)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(7)

(9)

6.
7.
8.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador José Agripino (DEM)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM)

Senador Alvaro Dias (PSDB)

3. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Antonio Anastasia (PSDB)

4. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador Dalirio Beber (PSDB)

5.

(6,10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Romário (PSB)

2. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

Senador Roberto Rocha (PSB)

3. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR)

1.

Senador Eduardo Amorim (PSC)

2.

Senador Douglas Cintra (PTB)

3.

Notas:
*. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Fátima Bezerra, Ângela Portela, Donizeti Nogueira, Cristovam Buarque, Lasier Martins e Paulo
Paim como membros titulares; e os Senadores Marta Suplicy, Regina Sousa, José Pimentel, Walter Pinheiro, Telmário Mota e Lindbergh Farias como
membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CE (Of. 5/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Maria do Carmo Alves e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores José Agripino e
Ronaldo Caiado, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Blairo Maggi, Eduardo Amorim e Douglas Cintra foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar
União e Força, para compor a CE (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata, Romário e Roberto Rocha foram designados membros titulares; e os Senadores Antônio Carlos
Valadares, Randolfe Rodrigues e Fernando Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CE
(Of. 06/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Simone Tebet, Sandra Braga, João Alberto Souza, Rose de Freitas e Otto Alencar foram designados membros
titulares; e os Senadores Raimundo Lira, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Hélio José, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para
compor a CE (Of. 13/2015-GLPMDB).
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******. Em 26.02.2015, os Senadores Alvaro Dias, Antônio Anastasia e Lúcia Vânia foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Ataídes Oliveira, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CE (Of. 17/2015-GLPSDB).
*******. Em 02.03.2015, os Senadores Ivo Cassol e Benedito de Lira foram designados membros titulares; e os Senadores Ciro Nogueira e Ana
Amélia, como membros suplentes, pelo PP, para compor a CE (Memorandos nos. 30, 31, 32 e 47/2015-GLDPP).
1. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Romário e Fátima Bezerra, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado
(Of. 1/2015-CE).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 04.03.2015, o Senador Dário Berger foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 34/2015-GLPMDB).
4. Em 06.03.2015, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
José Pimentel (Of. 21/2015-GLDBAG).
5. Em 17.03.2015, o Senador Galdson Cameli foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Benedito de
Lira(Of. 36/2015-GLDBAG).
6. Em 24.03.2015, vago em virtude de a Senadora Lúcia Vânia ter deixado de integrar a Comissão (Of. 86/2015 - GLPSDB).
7. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 120/2015-GLPMDB).
8. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de integrar a Comissão (Of. 64/2015-GLDBAG).
9. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 145/2015-GLPMDB).
10. Em 19.05.2015, o Senador Dalirio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 114/2015-GLPSDB).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
(Requerimento Da Comissão De Educação 26, de 2000)
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Requer a criação da Subcomissão Permanente denominada Bancada do Livro, que por
meio de audiências públicas, depoimentos de autoridades, diligências, ou outro meio regimental, possa
analisar os problemas que envolvem a autoria, editoração, publicação e distribuição de livros no país,
o sistema brasileiro de bibliotecas, a importação e exportação de livros, direitos autorais, e quaisquer
outros assuntos relacionados com o livro.
(Requerimento Da Comissão De Educação 1, de 2002)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 311-3498/4604/2
Fax: 311-3121/1319
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4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESPORTOS
Finalidade: Requer seja criada, no âmbito da Comissão de Educação, uma Subcomissão de Desportos,
de caráter permanente, destinada a apreciar programas, planos e políticas governamentais instituídas para
o setor desportivo no País.
(Requerimento 811, de 2001)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 311-3498/4604
Fax: 311-3121/1319
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Reguffe (PDT)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT)

Senador Paulo Rocha (PT)

4. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador Ivo Cassol (PP)

5. Senador Benedito de Lira (PP)

(7)
(5)

(3)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB)
(9)

Senador Otto Alencar (PSD)

2. Senador Romero Jucá (PMDB)
3.

VAGO

(10)

4. Senadora Sandra Braga (PMDB)

(6)

5.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

(8)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

2. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador João Capiberibe (PSB)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Blairo Maggi (PR)

Senador Douglas Cintra (PTB)

2. Senador Fernando Collor (PTB)

(4)
(11)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Davi Alcolumbre como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CMA (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Jorge Viana, Donizeti Nogueira, Reguffe e Paulo Rocha foram designados membros titulares; e os Senadores
Humberto Costa, Regina Souza e Lasier Martins, membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CMA (Of. 10/2015GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim e Douglas Cintra foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a CMA (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Fernando Bezerro, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CMA (Of. 10/2015-GLBSD).
*****. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata e João Capiberibe foram designados membros titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin e
Roberto Rocha, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CMA (Of. 08/2015-GLBSD).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Ataídes Oliveira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e
Alvaro Dias como membros suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CMA (Of. 24/2015-GLPSDB).
*******. Em 26.02.2015, os Senadores Valdir Raupp, Sandra Braga e Otto Alencar foram designados membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Romero Jucá e Luiz Henrique membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CMA (Of. 16/2015-GLPMDB).
********. Em 26.02.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro titular, pelo PP, para compor a CMA (Of. 37/2015-GLDPP).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Otto Alencar e Ataídes Oliveira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Mem. nº 1/2015-CMA).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 04.03.2015 o Senador Benedito de Lira foi indicado membro suplente pelo PP (Memo. nº 52/2015-GLDPP).
4. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
5. Em 17.03.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo(Of. 31/2015-GLDBAG).
6. Em 17.03.2015, a Senadora Sandra Braga foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria, deixando de compor a Comissão como membro
titular (Of. 36/2015-GLPMDB).
7. Em 24.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Lasier
Martins (Of. 38/2015-GLDBAG).
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8. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores Alvaro Dias, Aloysio
Nunes Ferreira e Davi Alcolumbre (Of. 90/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 122/2015-GLPMDB).
10. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
11. Em 23.06.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 42/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@senado.gov.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

981

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 38, de 2009)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 15/04/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Jorge Viana (PT)

1.

Senador Reguffe (PDT)

2.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

1. Senador Roberto Rocha (PSB)

(1)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1.

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia (Mem. 30/2015-CMA).
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Jorge Viana e Reguffe, pelo Bloco de Apoio ao Governo; Valdir Raupp e Sandra
Braga, pelo Bloco da Maioria; Aloysio Nunes Ferreira, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; João Capiberibe, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia; e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força, na Subcomissão (Mem. 24/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA
DO MUNDO DE 2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 48, de 2009)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Designação: 15/04/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Donizeti Nogueira (PT)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)

2.

Senador Ivo Cassol (PP)

3.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Senador João Alberto Souza (PMDB)

2.

VAGO

(1)

3.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1.

Notas:
1. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Donizeti Nogueira, Regina Sousa e Ivo Cassol, pelo Bloco de Apoio ao Governo;
Valdir Raupp, João Alberto Souza e Luiz Henrique, pelo Bloco da Maioria; Ronaldo Caiado, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Lídice da Mata,
pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia; e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força. Foi designado ainda como suplente o
Senador Delcídio Amaral, pelo Bloco de Apoio ao Governo, na Subcomissão (Mem. 23/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO
DAS OBRAS DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução
das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 20, de 2010)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS)
RELATOR: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)

(2)

Designação: 15/04/2015
Instalação: 13/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Delcídio do Amaral (PT)

(5)

1. Senador Paulo Rocha (PT)

(1,5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senador Ivo Cassol (PP)

(4)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Mem. 30/2015-CMA).
2. Em 13.05.2015, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro, Delcídio do Amaral e Paulo Rocha, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste Colegiado (Of. 31/2015-CMA).
3. Em 19.05.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Mem. 33/2015-CMA).
4. Em 19.05.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Mem. 33/2015-CMA).
5. Em 19.05.2015, o Senador Delcídio Amaral foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Paulo
Rocha, que passou a compor a comissão como membro suplente (Mem. 33/2015-CMA).
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Paulo Rocha, pelo Bloco de Apoio ao Governo, Valdir Raupp, pelo Bloco da
Maioria, Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, Vanessa Grazziotin, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia e Douglas Cintra,
pelo Bloco Parlamentar União e Força. Foram designados ainda como suplentes os Senadores Lídice da Mata, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força (Memo. 25/2015-CMA).
**. Em 15.04.2015, a CMA reunida aprovou o RMA nº 5, de 2015, que reativa esta Subcomissão, com cinco vagas para membros titulares e igual
número de suplentes.

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INACABADAS
Finalidade: Acompanhamento e fiscalização de obras inacabadas.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 6, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
RELATOR: Senador Douglas Cintra (PTB-PE) (1)

(1)

Designação: 06/05/2015
Instalação: 20/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Donizeti Nogueira (PT)

1.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Roberto Rocha (PSB)

1.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1.

Notas:
1. Em 20.05.2015, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Valdir Raupp e Douglas Cintra, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Mem. 34/2015-CMA).
*. Em 06.05.2015, foram designados como titulares os Senadores Donizeti Nogueira, pelo Bloco de Apoio ao Governo; Valdir Raupp, pelo Bloco da
Maioria; Ataídes Oliveira, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Roberto Rocha, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia; e Douglas Cintra,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, na Subcomissão (Mem. 28/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@senado.gov.br
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (4)
Senador Paulo Paim (PT)

1. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)
Senadora Angela Portela (PT)

2. Senadora Ana Amélia (PP)
(8)

3. Senador Telmário Mota (PDT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

(3)

4. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)
Senador Benedito de Lira (PP)

(8,10,14)

(2)

5. Senador Humberto Costa (PT)
(14)

6.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Dário Berger (PMDB)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

2. Senador Sérgio Petecão (PSD)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)
Senador Omar Aziz (PSD)

(7,12)

(12)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

3. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

(9)

4.
(13)

5.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(11)

2.

(11)

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM)
3.

(11)

4.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

1. Senador Romário (PSB)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

2. Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Vicentinho Alves (PR)

2.

(5)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Magno Malta e Vicentinho Alves foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força, para
compor a CDH (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores João Capiberibe e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e José
Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CDH (Of. 11/2015-GLBSD).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Paulo Paim, Regina Sousa, Marta Suplicy, Fátima Bezerra e Donizeti Nogueira foram designados membros
titulares; e os Senadores Lindbergh Farias, Angela Portela, Lasier Martins, Reguffe e Humberto Costa como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio
ao Governo, para compor a CDH (Of. 9/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membros titular; e o Senador Davia Alcolumbre, como suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CDH (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Dário Berger, Hélio José e José Maranhão foram designados membros titulares; e os Senadores Simone Tebet e
Sérgio Petecão como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CDH (Of. 14/2015-GLPMDB).
3. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Lasier
Martins (Of.16/2015).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste colegiado (Of. nº 017/2015-CDH).
2. Em 03.03.2015, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Reguffe (Of.15/2015).
4. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
5. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CDH (Of.
14/2015-BLUFOR).
6. Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador João Capiberibe Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 24/2015-CDH).
7. Em 08.04.2015, vago em virtude de o Senador José Maranhão ter deixado de compor a Comissão (Of. 104/2015-GLPMDB).
8. Em 05.05.2015, a Senadora Angela Portela foi designada membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta
Suplicy, que deixou de compor a Comissão (Of. 63/2015-GLDBAG).
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9. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 144/2015-GLPMDB).
10. Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 72/2015-GLDBAG).
11. Em 28.05.2015, os Senadores Ataídes Oliveira, Flexa Ribeiro e Cássio Cunha Lima foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar
da Oposição (Of. 116/2015-GLPSDB).
12. Em 29.05.2015, os Senadores Rose de Freitas e Omar Aziz foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria (Of. 165/2015-GLPMDB).
13. Em 03.06.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 174/2015-GLPMDB).
14. Em 14.07.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Benedito de
Lira, que passou a compor a comissão como membro titular (Of. 92/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-4251
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBC. PERM. PARA ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO NAC. E
INTERNACIONAL DE PESSOAS E COMBATE AO TRAB. ESCRAVO
Finalidade: Elaborar e aprovar proposições legislativas, bem como analisar políticas públicas já
existentes acerca do Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 7, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
Finalidade: Acompanhar a conclusão e as recomendações do relatório da Comissão Nacional da
Verdade.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 18, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Cristovam Buarque (PDT)

1. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senadora Regina Sousa (PT)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Hélio José (PSD)

1. Senador Dário Berger (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

(1)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Vaga compartilhada entre os Blocos Parlamentares Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
*. Em 14.04.2015, os Senadores Cristovam Buarque e Regina Souza foram designados membros titulares; e as Senadoras Marta Suplicy e Fátima
Bezerra, membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 34/2015 - CDH).
**. Em 14.04.2015, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular; e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, em vaga
compartilhada entre os Blocos Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
***. Em 14.04.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular; e o Senador Dário Berger, membro suplente, pelo Bloco da Maioria (Of. nº
34/2015 - CDH).
****. Em 14.04.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco
da Oposição (Of. nº 34/2015 - CDH).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-4251
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC)

(3)
(3)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Telmário Mota (PDT)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

3. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

4. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

5.

Senadora Ana Amélia (PP)

6. Senador Benedito de Lira (PP)

VAGO

(9)
(6)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Edison Lobão (PMDB)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)
Senador Sérgio Petecão (PSD)

(10,11)

2. Senador Raimundo Lira (PMDB)
3. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Eunício Oliveira (PMDB)

4. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Senador Hélio José (PSD)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador José Agripino (DEM)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

3. Senador José Serra (PSDB)

Senador Paulo Bauer (PSDB)

(2)

(4,7)

4. Senador Antonio Anastasia (PSDB)

(2,5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senador João Capiberibe (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Magno Malta (PR)

2. Senador Wellington Fagundes (PR)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador José Agripino foi designado membro titular e o Senador Ronaldo Caiado, como suplente pelo Bloco Parlamentar da
Oposição, para compor a CRE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Jorge Viana, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, Lasier Martins e Cristovam Buarque como
membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Telmário Mota, Delcídio do Amaral, Humberto Costa e Marta Suplicy como membros suplentes,
pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CRE (Of. 8/2015-GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Marcelo Crivella e
Wellington Fagundes, como membros suplentes pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CRE (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Fernando Bezerra e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os Senadores João Capiberibe e
Lídice da Mata, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CRE (Of. 9/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Anastasia e Paulo Bauer foram designados membros titulares; e os Senadores
Flexa Ribeiro, José Serra e Tasso Jereissati, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CRE (Of. 20/2015-GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular e o Senador Ciro Nogueira membro suplente pelo Partido Progressista,
para compor a CRE (Mem. 35 e 36/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Edison Lobão, Roberto Requião, Luiz Henrique, Eunício Oliveira e Ricardo Ferraço foram designados
membros titulares; e os Senadores João Alberto Souza, Raimundo Lira, Valdir Raupp, Romero Jucá e Hélio José, como membros suplentes, pelo
Bloco da Maioria, para compor a CRE (Of. 018/2015-GLPMDB).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antônio
Anastasia, que passou a ocupar vaga de membro suplente (Of. 45/2015-GLPSDB).
3. Em 10.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Luiz Henrique, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 1/2015-CRE).
4. Em 13.03.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Paulo
Bauer (Of. 62/2015-GLPSDB).
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5. Em 13.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Antonio Anastasia (Of. 63/2015-GLPSDB).
6. Em 17.03.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira(Of. 35/2015-GLDBAG).
7. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antonio
Anastasia (Of. 106/2015-GLPSDB).
8. Em 05.05.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Cássio Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLPSDB).
9. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de compor a Comissão (Of. 66/2015-GLDBAG).
10. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
11. Em 07.07.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em vaga existente (Of. 186/2015GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Reuniões: Quintas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: cre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(6)
(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Delcídio do Amaral (PT)

1. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

2. Senadora Angela Portela (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

3. Senador José Pimentel (PT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

4. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Telmário Mota (PDT)

5.

Senador Ciro Nogueira (PP)

6. Senador Ivo Cassol (PP)

(5)

VAGO

(10)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

1. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

3. Senador Dário Berger (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

(7,8)

4. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(4)

5. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

6. Senador Sérgio Petecão (PSD)

(4,9)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador José Agripino (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3.

Senador Paulo Bauer (PSDB)
Senador Dalirio Beber (PSDB)

4.
(11)

5.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senador Roberto Rocha (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2.
3.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

(3)

Senador Wellington Fagundes (PR)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Senador Vicentinho Alves (PR)

3. Senador Eduardo Amorim (PSC)

(12)

(1,12)
(3)

Notas:
*. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Delcídio do Amaral, Walter Pinheiro, Lasier Martins, Acir Gurgacz e Telmário Mota como
membros titulares; e os Senadores Jorge Viana, Ângela Portela, José Pimentel, Paulo Rocha e Cristovam Buarque como membros suplentes, pelo
Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CI (Of. 6/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim, Wellington Fagundes e Elmano Férrer foram designados membros titulares; e o Senador Douglas
Cintra pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CI (Of. 04/2015-BLUFOR).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Fernando Bezerra e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e o Senador Roberto Rocha, como
membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CI (Of. 07/2015-GLBSD).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e José
Agripino, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CI (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Flexa Ribeiro e Paulo Bauer foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para
compor a CI (Ofs. 21/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, o Senador Gladson Camelli foi designado membro titular e o Senador Ivo Cassol como membro suplente, pelo PP, para
compor a CI (Memorandos nos. 33 e 34/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Garibaldi Alves Filho, Sandra Braga, Valdir Raupp, Fernando Ribeiro, Rose de Freitas e Hélio José foram
designados membros titulares; e os Senadores Edison Lobão, Waldemir Moka, Dário Berger, Eunício Oliveira e Romero Jucá, como membros
suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CI (Of. 020/2015-GLPMDB).
1. Em 03.03.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 12/2015-BLUFOR).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
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3. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador Eduardo
Amorim que passa a ocupar vaga de suplente (Ofs. 13 e 14/2015-BLUFOR).
4. Em 10.03.2015, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular em substituição à Senadora Rose de Freitas, que passa a compor a
comissão como membro suplente (Of. 52/2015-GLPMDB).
5. Em 17.03.2015, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Gladson
Cameli (Of. 34/2015-GLDBAG).
6. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Garibaldi Alves Filho e Ricardo Ferraço, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
deste Colegiado (Of. 01/2015-CI).
7. Em 07.04.2015, vago em virtude de o Senador Fernando Ribeiro não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jader Barbalho.
8. Em 14.04.2015, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 118/2015-GLPMDB).
9. Em 04.05.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 137/2015-GLPMDB).
10. Em 05.05.2015, vago em virtude de o Senador Cristovam Buarque ter deixado de compor a Comissão (Of. 60/2015 - GLDBAG).
11. Em 16.07.2015, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 141/2015-GLPSDB).
12. Em 05.08.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que passa a ocupar vaga de suplente (Ofs. 55 e 56/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 6, de 2007)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 8/2012, do Senador Ivo Cassol, para o acompanhamento
das atividades da Eletrobrás Distribuição Acre, Eletrobrás Distribuição Alagoas, Eletrobrás Distribuição
Piauí, Eletrobrás Distribuição Rondônia, Eletrobrás Distribuição Roraima e Eletrobrás Amazonas
Energia, com a finalidade de discutir a qualidade de energia produzida e oferecida aos consumidores, os
problemas, causas, efeitos e soluções técnico-operacionais e de gestão administrativa.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 8, de 2012)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
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8.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE SOBRE OBRAS DE PREPARAÇÃO
PARA A SECA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 20/2013, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de propor políticas e propiciar as condições necessárias para a execução de obras que permitam
o desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem estar de sua população.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 20, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR
DE MINERAÇÃO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 24/2015, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
destinada ao estudo e acompanhamento do setor de mineração no Brasil.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 24, de 2015)
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wilder Morais (DEM-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(1)

Designação: 20/05/2015
Instalação: 10/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Sérgio Petecão (PSD)

1. Senador Walter Pinheiro (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Hélio José (PSD)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Em 10.06.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Wilder Morais e Sérgio Petecão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
Colegiado (Of. 20/2015-CI).
2. Em 10.06.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado, nos termos do art. 89, IV, do RISF, membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 20/2015CI).
*. Em 20.05.2015, foram designados como titulares os Senadores Sérgio Peteção, pelo Bloco de Apoio ao Governo, Hélio José, pelo Bloco da
Maioria, Wilder Morais, pelo Bloco Parlamentar da Oposição. Foram designados ainda como suplentes os Senadores Walter Pinheiro, pelo Bloco de
Apoio ao Governo e Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 16/2015-CI).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador José Pimentel (PT)

1. Senador Donizeti Nogueira (PT)

Senador Paulo Rocha (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Humberto Costa (PT)

3. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

4.

Senador Gladson Cameli (PP)

5. Senador Ciro Nogueira (PP)

VAGO

(1,10)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

1. Senadora Sandra Braga (PMDB)
(11,12)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
Senador João Alberto Souza (PMDB)

2. Senador Hélio José (PSD)

(7,15)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)
(7)

4. Senador Romero Jucá (PMDB)
5. Senador Dário Berger (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

Senador Dalirio Beber (PSDB)

2. Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

VAGO

(5,16)

(6,13)

3. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

(9)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Elmano Férrer (PTB)

2. Senador Douglas Cintra (PTB)

(4)

(14)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e os Senadores Fernando Bezerra e Lídice da Mata, como membros
suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CDR (Of. 12/2015-GLBSD).
**. Em 25.02.2015, os Senadores José Pimentel, Paulo Rocha, Humberto Costa e Walter Pinheiro foram designados membros titulares; e os Senadores
Donizeti Nogueira, Regina Sousa, Fátima Bezerra e Telmário Mota, como membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CDR
(Of. 12/2015-GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular e a Senadora Maria do Carmo Alves como membro suplente pelo
Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CDR (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Wellington Fagundes e Elmano Férrer foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e
Força, para compor a CDR (Of. 4/2015-BLUFOR).
*****. Em 26.02.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CDR (Of.
22/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Simone Tebet, José Maranhão e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares; e os Senadores Sandra
Braga, João Alberto Souza, Garibaldi Alves Filho, Romero Jucá e Dário Berger como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CDR
(Of. 15/2015-GLPMDB).
*******. Em 02.03.2015, o Senador Gladson Camelli foi designado membro titular, e o Senador Ciro Nogueira como membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CDR (Mem. 38 e 39/2015-GLDPP).
********. Em 03.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CDR
(Of. 18/2015-GLBSD).
1. Em 03.03.2015, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 17/2015-GLDBAG)
2. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Davi Alcolumbre Presidente deste colegiado (Of. 115/2015-CDR).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
4. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CDR (Of.
14/2015-BLUFOR).
5. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 46/2015-GLPSDB).
6. Em 06.03.2015, o Senador Antônio Anastasia foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 50/2015-GLPSDB).
7. Em 12.03.2015, o Senador João Alberto Souza deixa a suplência e passa a ser membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 56/2015-GLPMDB)
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8. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador João Alberto Souza Vice-Presidente deste colegiado (Of. 153/2015-CDR).
9. Em 19.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, deixando de compor a Comissão
como membro titular (Of. 83/2015-GLPSDB).
10. Em 26.03.2015, vago em virtude do Senador Lasier Martins ter deixado de compor a comissão (Of. 43/2015-GLDBAG).
11. Em 08.04.2015, vago em virtude de o Senador José Maranhão ter deixado de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLPMDB).
12. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 126/2015-GLPMDB).
13. Em 26.05.2015, vago em virtude de o Senador Antonio Anastasia ter deixado de compor a Comissão (Of. 113/2015-GLPSDB).
14. Em 30.06.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 44/2015-BLUFOR).
15. Em 09.07.2015, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 192/2015-GLPMDB).
16. Em 16.07.2015, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 142/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: cdr@senado.gov.br
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9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 2, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo
de acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO
CODESUL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de
debater as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 5, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Acir Gurgacz (PDT)

1. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

2. Senador Lasier Martins (PDT)

Senador Zeze Perrella (PDT)

3.

Senador Delcídio do Amaral (PT)

4.

Senadora Ana Amélia (PP)

5. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Waldemir Moka (PMDB)

1. Senador José Maranhão (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Dário Berger (PMDB)

3. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

4. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(4)

5. Senador Hélio José (PSD)

(5,6)

(6)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
VAGO

1. Senador Wilder Morais (DEM)

(3,7)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)
3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

1.
(7)

2.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

Senador Blairo Maggi (PR)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Wilder Morais como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CRA (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Wellington Fagundes e Blairo Maggi foram designados membros titulares; e os Senadores Douglas Cintra e Elmano
Férrer como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CRA (Of. 4/2015-BLUFOR).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Acir Gurgacz, Donizeti Nogueira, Zezé Perrella e Delcídio do Amaral foram designados membros titulares; e os
Senadores Paulo Rocha e Lasier Martins como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CRA (Of. 11/2015-GLDBAG).
****. Em 26.02.2015, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CRA (Ofs.
18/2015-GLPSDB).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Waldemir Moka, Rose de Freitas, Dário Berger e Sérgio Petecão foram designados membros titulares; e os
Senadores José Maranhão, Valdir Raupp, Romero Jucá e Luiz Henrique membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CRA (Of. 17/2015GLPMDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular; e o Senador Benedito de Lira, como membro suplente, pelo PP, para
compor a CRA (Memorandos nos. 40 e 41/2015-GLDPP).
*******. Em 03.03.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CRA (Of.
14/2015-GLBSD).
1. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ana Amélia e Acir Gurgacz, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. 10/2015-CRA).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 06.03.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 48/2015-GLPSDB).
4. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 127/2015-GLPMDB).
5. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
6. Em 24.06.2015, os Senadores Ricardo Ferraço e Hélio José foram designados membros suplentes pelo Bloco da Maioria (Of. 179/2015-GLPMDB).
7. Em 09.07.2015, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão como membro titular pelo Bloco da Oposição e passa a integrar como
membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 140/15-GLPSDB e Memo. 63/2015-GLBSD).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Finalidade: REQUERIMENTO nº 3, DE 2007 ? CRA, que requer a criação, no âmbito da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, de Subcomissão Permanente dos Biocombustíveis, com 7 membros
titulares e mesmo número de suplentes, com o objetivo de acompanhar o impacto e as perspectivas, para
o setor agrícola brasileiro, da produção mundial de biocombustíveis.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506/3321
Fax: 3311-1017
E-mail: scomcra@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Hélio José (PSD-DF) (7)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador Cristovam Buarque (PDT)

1. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Lasier Martins (PDT)

2. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

3. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senadora Angela Portela (PT)

4. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Ivo Cassol (PP)

5. Senador Gladson Cameli (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senadora Sandra Braga (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

2. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

3.

Senador Omar Aziz (PSD)

(5)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

(6)

5.

VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senador José Agripino (DEM)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
(2)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Vicentinho Alves (PR)

2.

(4)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marcelo Crivella e Vicentinho Alves foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a CCT (Of. 4/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular e o Senador José Agripino como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CCT (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Fernando Bezerra, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CCT (Of. 10/2015-GLBSD).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Cristovam Buarque, Lasier Martins, Walter Pinheiro e Angela Portela foram designados membros titulares; e os
Senadores Zezé Perrella, Jorge Viana, Delcídio do Amaral e Telmário Mota, como membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor
a CCT (Of. 13/2015-GLDBAG).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da
Oposição, para compor a CCT (Of. 19/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Valdir Raupp, João Alberto Souza, Sérgio Petecão foram designados membros titulares; e os Senadores
Sandra Braga, Edison Lobão, Luiz Henrique e Rose de Freitas, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCT (Of. 12/2015GLPMDB).
*******. Em 02.03.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro titular e o Senador Gladson Camelli membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CCT (Mem. 42 e 43/2015-GLDPP).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Cristovam Buarque Presidente deste colegiado (Mem. 1/2015-CCT).
2. Em 03.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia (Of. 18/2015-GLBSD)
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 14/2015-BLUFOR).
5. Em 10.03.2015, o Senador Omar Aziz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 40/2015- GLPMDB).
6. Em 24.03.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Of. 87/2015-GLPMDB).
7. Em 07.04.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Hélio José Vice-Presidente deste colegiado (Mem. 7/2015-CCT).
8. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
9. Em 26.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Mem. 57/2015BLSDEM).
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12) COMISSÃO SENADO DO FUTURO - CSF
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

(11)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Paulo Paim (PT)

1. Senadora Angela Portela (PT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

2. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

3. Senador Ivo Cassol (PP)

Senador Gladson Cameli (PP)

4. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

1. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(3,6,8,10)

Senador Sérgio Petecão (PSD)
VAGO

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

(4)

3. Senador Edison Lobão (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
2.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

(7,9)

(9,12)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Blairo Maggi (PR)

(2)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular e a Senadora Maria do Carmo Alves como suplente pelo Bloco Parlamentar
da Oposição, para compor a CSF (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CSF (Of.
04/2015-BLUFOR).
***. Em 12.03.2015, os Senadores Hélio José, Sérgio Petecão e Waldemir Moka foram designados membros titulares; os Senadores Garibaldi Alves
Filho, Valdir Raupp e Edison Lobão, membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CSF (Of. 19/2015-GLPMDB).
****. Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Paim, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque e Gladson Cameli foram designados membros titulares; os
Senadores Angela Portela, Paulo Rocha, Ivo Cassol e Gleisi Hoffmann, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CSF (Of.
30/2015-GLDBAG).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
3. Em 24.03.2015, vago em virtude de o Senador Hélio José ter deixado de integrar a Comissão (Of. 86/2015-GLPMDB).
4. Em 24.03.2015, vago em virtude de o Senador Waldermir Moka ter deixado de integrar a Comissão (Of. 90/2015-GLPMDB).
5. Em 25.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Fagundes Presidente deste colegiado (Of. 1/2015-CSF).
6. Em 25.03.2015, o Senador Juiz Henrique foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 091/2015-GLPMDB)
7. Em 22.04.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 47/2015BLSDEM)
8. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
9. Em 13.07.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
Senadora Vanessa Grazziotin, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Memo. 64/2015-GLBSD)
10. Em 15.07.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 197/2015-GLPMDB).
11. Em 15.07.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Cristovam Buarque Vice-Presidente deste colegiado (Of. 3/2015-CSF).
12. Em 05.08.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
senadora Vanessa Graziotin (Mem. 71/2015-BLSDEM)

Secretário(a): Waldir Bezerra Miranda
Telefone(s): 61 33031095
E-mail: csf@senado.leg.br
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CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO
COORDENADOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:

19/04/1995
30/06/1999
27/06/2001
13/03/2003
23/11/2005

6ª Eleição Geral:
7ª Eleição Geral:
8ª Eleição Geral:
9ª Eleição Geral:
10ª Eleição Geral:

06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011
06/03/2013
02/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Lasier Martins (PDT-RS)
Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)

1. Senadora Angela Portela (PT-RR)
2. VAGO (3)
3. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
4.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador
Senador
Senador
Senador

João Alberto Souza (PMDB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Otto Alencar (PSD-BA)
Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senador Omar Aziz (PSD-AM)
2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
3.
4.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM-GO)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
2.
3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1.
2.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

1.
2.

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
(/)
Atualização: 16/06/2015
Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 11/06/2015.
2. Eleitos na 1ª reunião do Conselho realizada em 16/06/2015.
3. Em 16/06/2015, o Senador Paulo Rocha deixa a suplência e é eleito membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 075/2015-GLDBAG).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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3) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011
11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PTB
VAGO

PP
VAGO

PDT
VAGO

PSB
VAGO

DEM
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

PCdoB
VAGO

PV
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

PSOL
VAGO
Atualização: 12/03/2015
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4) CONSELHO DE ESTUDOS POLÍTICOS
(Ato da Comissão Diretora nº 21, de 2006, e Portaria do Presidente nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:Senador Fernando Collor (PTB-AL)
MEMBROS
PTB
Senador Fernando Collor (AL)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PMDB
Senador Romero Jucá (RR)
(1)

Notas:
1. O Senador Jader Barbalho licenciou-se do Senado Federal.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Douglas Cintra (PTB-PE)
VICE-PRESIDENTE:Senador José Agripino (DEM-RN)

(1)
(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

23/03/2010
14/03/2011
11/03/2013
04/03/2015

MEMBROS
PMDB
Senador Eunício Oliveira (CE)

PT
Senador Delcídio do Amaral (MS)

PSDB
Senador Tasso Jereissati (CE)

PSB
Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT
Senador Acir Gurgacz (RO)

PR
Senador Blairo Maggi (MT)

PSD
Senador Otto Alencar (BA)

DEM
Senador José Agripino (RN)

PP
Senador Ciro Nogueira (PI)

PTB
Senador Douglas Cintra (PE)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
Atualização: 19/03/2015
Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 18.03.2015.
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS
HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
VICE-PRESIDENTE:Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)

(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

30/11/2010
14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
20/05/2014
04/03/2015

MEMBROS
PMDB
Senador Garibaldi Alves Filho (RN)

PT
Senador Paulo Paim (RS)

PSDB
Senador Flexa Ribeiro (PA)

PSB
Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT
Senador Lasier Martins (RS)

PR
Senador Magno Malta (ES)

PSD
Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM
Senadora Maria do Carmo Alves (SE)

PP
Senador Gladson Cameli (AC)

PTB
Senador Fernando Collor (AL)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
Atualização: 17/03/2015
Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 17.03.2015.
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7) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012 )
Número de membros: 18 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 12/09/2012
2ª Designação: 11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
PTB
VAGO

PP
VAGO

PDT
PSB
VAGO

DEM
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

PCdoB
VAGO

PV
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

PSOL
VAGO

Representante da sociedade civil organizada
VAGO

Pesquisador com produção científica relevante
VAGO

Representante do setor produtivo ligado ao tema do meio ambiente
VAGO
Atualização: 31/01/2015
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8) CONSELHO DA COMENDA DORINA GOUVEIA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE:Senador Romário (PSB-RJ) (2)

(2)

1ª Designação: 22/08/2013
2ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
PMDB
Senador Garibaldi Alves Filho (RN)

PT
Senador Lindbergh Farias (RJ)

PSDB
Senador Cássio Cunha Lima (PB)

PSB
Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT
Senador Cristovam Buarque (DF)

PR
Senador Magno Malta (ES)

PSD
Senador Otto Alencar (BA)

DEM
Senador José Agripino (RN)

PP
Senadora Ana Amélia (RS)

PTB
Senador Elmano Férrer (PI)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSOL
Senador Romário (PSB-RJ)

(1)

Atualização: 07/07/2015
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 19, de 2015, em 01/07/2015
1. O Senador Romário (PSB/RJ) ocupa a vaga por indicação do PSOL.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, em 07/07/2015.
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 20/12/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PTB
PP
PDT
VAGO

PSB
VAGO

DEM
PR
VAGO

PSD
VAGO

PCdoB
VAGO

PV
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

PSOL
VAGO

SD
VAGO
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
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Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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10) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
COORDENADOR:Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PMDB

Senadora Simone Tebet (PMDB/MS)

PMDB

Senador Jorge Viana (PT/AC)
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Senador Otto Alencar (PSD/BA)

16/11/1995
30/06/1999
27/06/2001
25/09/2003
26/04/2011
21/02/2013
06/05/2015

PT
PSDB
PSD
Atualização: 06/05/2015

Notas:
1. Designado Coordenador conforme o Ato do Presidente nº 7, de 2015, publicado no Diário no Senado Federal do dia 06/05/2015.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
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Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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11) PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
(Resolução do Senado Federal nº 9, de 2013)
SENADOR
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

CARGO
(1)

PROCURADORA
Atualização: 31/01/2015

Notas:
1. A Senadora Vanessa Grazziotin foi designada Procuradora Especial da Mulher, conforme ato do Presidente do Senado no. 02, de 2015, publicado
no BASF em 12/02/2015.

SECRETARIA GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): (61) 3303-5255
Fax: (61) 3303-5260
E-mail: scop@senado.leg.br
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12) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 05,
de 2005 )
SENADOR

CARGO
OUVIDORA-GERAL
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: scop@senado.leg.br
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13) CONSELHO DO PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 07,
de 2011)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
26/03/2014
01/07/2015

MEMBROS
PMDB
Senadora Simone Tebet (MS)

PT
Senadora Fátima Bezerra (RN)

PSDB
Senador Antonio Anastasia (MG)

PSB
Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT
Senador Reguffe (DF)

PR
Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD
Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM
Senador Wilder Morais (GO)

PP
Senadora Ana Amélia (RS)

PTB
Senador Douglas Cintra (PE)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
Atualização: 01/07/2015
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 18, de 2015, em 01/07/2015
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14) CONSELHO DO PRÊMIO SENADO FEDERAL DE HISTÓRIA DO BRASIL
(Resolução do Senado Federal nº 36, de 2008)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
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15) CONSELHO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO
(Resolução do Senado Federal nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
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16) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)

(2)

1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM
Senador José Agripino (RN)

PCdoB
Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(1)

PDT
Senador Cristovam Buarque (DF)

PMDB
Senador Jader Barbalho (PA)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PP
Senadora Ana Amélia (RS)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PSD
Senador Omar Aziz (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSB
Senador Roberto Rocha (MA)

PTB
Senador Fernando Collor (AL)

PR
Senador Blairo Maggi (MT)

PSDB
Senador Tasso Jereissati (CE)

PT
Senador Jorge Viana (AC)
Atualização: 04/08/2015
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 17, de 2015, em 01/07/2015.
1. O Senador Lasier Martins (PDT/RS) ocupa a vaga por indicação do PCdoB.
2. Eleitos na 1ª Reunião de 2015, em 04.08.2015.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES
Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Dário Berger - PMDB/SC (4)
2. Hélio José - PSD/DF
3. Lúcia Vânia - S/Partido/GO (5)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Walter Pinheiro - PT/BA

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Wilder Morais - DEM/GO

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Eduardo Amorim - PSC/SE

1. Elmano Férrer - PTB/PI

PP
Benedito de Lira - AL
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Edmar Arruda - PSC/PR
Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
César Halum - PRB/TO
Genecias Noronha - SD/CE
Hildo Rocha - PMDB/MA
João Arruda - PMDB/PR
Lelo Coimbra - PMDB/ES
Marcelo Aro - PHS/MG
Nilton Capixaba - PTB/RO
Ricardo Teobaldo - PTB/PE
Lázaro Botelho - PP/TO
Ricardo Barros - PP/PR
Elmar Nascimento - DEM/BA

1. Danilo Forte - PMDB/CE
2. Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
3. Expedito Netto - SD/RO
4. Jhonatan de Jesus - PRB/RR
5. Kaio Maniçoba - PHS/PE
6. Luiz Carlos Busato - PTB/RS
7. Mauro Lopes - PMDB/MG
8. Paes Landim - PTB/PI
9. Vitor Valim - PMDB/CE
10. Washington Reis - PMDB/RJ
11. Cacá Leão - PP/BA
12. Julio Lopes - PP/RJ (2)
13. Pedro Fernandes - PTB/MA

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
José Rocha - PR/BA
Nilto Tatto - PT/SP
Paulo Pimenta - PT/RS
Hugo Leal - PROS/RJ
Wadson Ribeiro - PCdoB/MG
Wellington Roberto - PR/PB
Zé Geraldo - PT/PA
Zeca Dirceu - PT/PR
Jaime Martins - PSD/MG
Walter Ihoshi - PSD/SP

1. Gorete Pereira - PR/CE
2. João Carlos Bacelar - PR/BA
3. Jorge Solla - PT/BA
4. José Airton Cirilo - PT/CE
5. Leo de Brito - PT/AC
6. Orlando Silva - PCdoB/SP
7. Valtenir Pereira - PROS/MT
8. Leonardo Monteiro - PT/MG
9. VAGO (1)
10. Átila Lins - PSD/AM

(6,7)

PSDB, PSB, PPS, PV
Caio Narcio - PSDB/MG
Giuseppe Vecci - PSDB/GO
Gonzaga Patriota - PSB/PE
Hissa Abrahão - PPS/AM
João Fernando Coutinho - PSB/PE
Samuel Moreira - PSDB/SP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

César Messias - PSB/AC
Leopoldo Meyer - PSB/PR
Evair de Melo - PV/ES (3)
Domingos Sávio - PSDB/MG
Izalci - PSDB/DF
Raimundo Gomes de Matos - PSDB/CE

PDT
Flávia Morais - GO

1. Pompeo de Mattos - RS

PSOL
Edmilson Rodrigues - PA
Notas:

1. Cabo Daciolo - S/Partido/RJ

1. Tornada sem efeito a indicação do Deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB), em 7/5/2015, conforme Ofício nº 302, de 2015, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
2. Designado, como membro suplente, o Deputado Julio Lopes, em substituição ao Deputado Sandes Júnior, em 22-5-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 273, de 2015, da Liderança do PP.
3. Designado, como membro suplente, o Deputado Evair de Melo, em substituição ao Deputado William Woo, em 25-5-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 136, de 2015, da Liderança do PPS/PV.
4. Designado, como membro suplente, o Senador Dário Berger, em vaga existente, em 27-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 168, de 2015, da Liderança do Bloco da Maioria.
5. Designada, como membro suplente, a Senadora Lúcia Vânia, em vaga existente, em 1-6-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 169, de 2015, da Liderança do Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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6. O Deputado Weliton Prado deixou de fazer parte da CMO, conforme Ofício nº 435/2015, da Liderança do PT.
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Leonardo Monteiro - PT/MG, em vaga existente, em 09-07-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 451, de 2015, da Liderança PT.

Secretário: Walbinson Tavares de Araújo
Telefone(s): (61) 3216-6892
E-mail: cmo.decom@camara.leg.br
Local: Câmara dos Deputados, Plenário 2
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às
mudanças climáticas no Brasil
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sarney Filho (PV-MA)
RELATOR: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
Designação: 19/03/2015
Instalação: 25/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
VAGO (4)
Sandra Braga - PMDB/AM
Roberto Rocha - PSB/MA

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

(9)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Jorge Viana - PT/AC (2)
Donizeti Nogueira - PT/TO (2)
Cristovam Buarque - PDT/DF
Gladson Cameli - PP/AC (2)

1.
2.
3.
4.

(2)

VAGO
VAGO
Ivo Cassol - PP/RO
VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
Maria do Carmo Alves - DEM/SE

(5)

1. Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP
2. Ronaldo Caiado - DEM/GO (5)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Fernando Bezerra Coelho - PSB/PE

1. Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Douglas Cintra - PTB/PE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Eros Biondini - PTB/MG
Daniel Vilela - PMDB/GO (12,15)
Roberto Balestra - PP/GO
Sergio Souza - PMDB/PR
Jony Marcos - PRB/SE (8)

1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Valdir Colatto - PMDB/SC (6)
VAGO (12,14)
Rômulo Gouveia - PSD/PB (13)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Angelim - PT/AC
Leônidas Cristino - PROS/CE
Jaime Martins - PSD/MG (3)
Leonardo Monteiro - PT/MG

1.
2.
3.
4.

(10)

Alessandro Molon - PT/RJ
Átila Lins - PSD/AM (3)
Ivan Valente - PSOL/SP (11)
VAGO

PSDB, PSB, PPS, PV
Ricardo Tripoli - PSDB/SP
Sarney Filho - PV/MA

1. Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
2. Janete Capiberibe - PSB/AP

PDT

(1)

1. Daniel Coelho - PSDB/PE

Giovani Cherini - RS
Notas:

(7)

1. Rodízio nos termos no art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designados, como membros titulares, os Senadores Jorge Viana ,Donizeti Nogueira, Cristovam Buarque, em vagas existentes, e o
Senador Gladson Cameli, em substituição ao Senador Ivo Cassol; e, como membro suplente, o Senador Ivo Cassol, em substituição ao
Senador Gladson Cameli, em 24-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 41, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo.
3. Designado, como membro titular, o Deputado Jaime Martins, em vaga existente, e, como membro suplente, o Deputado Átila Lins,
em vaga existente, em 25-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 181, de 2015, da Liderança do PSD.
4. O Senador Waldemir Moka declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 93, de 2015, da Liderança do Bloco de Maioria,
5. Designada, como membro titular, a Senadora Maria do Carmo, em vaga existente, e, como membro suplente, o Senador Ronaldo
Caiado, em vaga existente, em 25-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 22, de 2015, da Liderança do DEM.
6. Designado, como membro suplente, o Deputado Valdir Colatto, em vaga existente, em 08-04-2015(Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 567, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Daniel Coelho, em vaga existente, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 127, de 2015, da Liderança do Liderança do PDT.
8. Designado, como membro titular, o Deputado Jony Marcos, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 111, de 2015, da Liderança do Bloco PRB/PTN/PMN/PRP/PSDC/PTC/PRTB/PSL e PTdoB.
9. Designado, como membro titular, em vaga cedida, o Senador Roberto Rocha, conforme Ofício nº 52, de 2015, da Bloco Socialismo e
Democracia (Sessão do Senado Federal, de 29/04/2015).
10. Designado, como membro titular, o Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG), em vaga existente, em 11-6-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 249, de 2015, da Liderança do PR.
11. Designado, como membro suplente, o Deputado Ivan Valente (PSOL/SP, em vaga existente, em 11-6-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 153, de 2015, da Liderança do PROS.
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Marcus Vicente, em vaga existente, em 1-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 318, de 2015, da Liderança do PP.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Rômulo Gouveia (PTB/PB), em vaga existente, em 2-7-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 257, de 2015, da Liderança do Democratas.
14. Ofício nº 335/2015, da Liderança do PP, comunicando o desligamento do Deputado Marcus Vicente da Comissão Mista
Permanente de Mudanças Climáticas - CMMC
15. Designado, como membro titular, o Deputado Daniel Vilela, em vaga existente, em 15-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1029, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 61 3303-3122
E-mail: mudancasclimaticas@senado.gov.br
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Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
(Criada pela Resolução nº 2/2007-CN)
Finalidade: A Comissão Mista representará o Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar
das Américas (FIPA), cabendo-lhe exercer os direitos e cumprir os deveres inerentes à
participação nesta organização.
Número de membros: 10 Senadores e 10 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Senado Federal
TITULARES
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A atividade da CCAI tem por principal objetivo, dentre outros, a fiscalização
e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de outras a elas
relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Jô Moraes (PCdoB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Líder da Maioria
Deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

Líder da Minoria
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Benito Gama (PTB/BA) ( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
VAGO

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) ( 1)
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Heráclito Fortes (PSB/PI) ( 3)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

( 4)

Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senadora Marta Suplicy (S/Partido/SP) ( 5)

Notas:
1. Designado, em razão da indicação da Liderança da Minoria, o Deputado Luiz Carlos Jorge Hauly para compor a Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 65/2015/GABMIN, despachado na sessão do Senado Federal de
05/03/2015.
2. Designado, em razão da indicação da Liderança da Maioria, o Deputado Benito Gama para compor a Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 452/2015/Líder do Bloco da Maioria, despachado na sessão do Senado
Federal de 25/03/2015.
3. Designado, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o Deputado Heráclito Fortes para
compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 17/2015/CREDN, despachado na
sessão do Senado Federal de 30/03/2015.
4. Designado, em razão da indicação da Liderança da Minoria no Senado Federal, o Senador Cásssio Cunha Lima, para compor a
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 88/2015, da Liderança do Bloco da Oposição,
despachado na sessão do Senado Federal de 31/03/2015.
5. Designada, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a Senadora Marta Suplicy para
compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 10/2015/CREDN, despachado na
sessão do Senado Federal de 08/04/2015.

Secretário: Thiago Nascimento C. Silva
Telefone(s): 61 3303-3502
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos
Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(Resolução nº 2, de 2014-CN)
Finalidade: A Comissão Mista é órgão de ligação entre o Congresso Nacional e a Assembleia
Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP)
Número de membros: 2 Senadores e 4 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Secretário: Clarissa Kiwa Scarton Hayashi
Telefone(s): 61 3303-3503
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência
contra a Mulher.
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Deputada Keiko Ota (PSB-SP)
RELATOR: Deputada Luizianne Lins (PT-CE)
Designação: 05/03/2015
Instalação: 10/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Simone Tebet - PMDB/MS
Rose de Freitas - PMDB/ES
Sandra Braga - PMDB/AM

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Angela Portela - PT/RR
Marta Suplicy - S/Partido/SP

1. Fátima Bezerra - PT/RN
2. Regina Sousa - PT/PI

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia - S/Partido/GO
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Magno Malta - PR/ES

1. Eduardo Amorim - PSC/SE

PP
Ana Amélia - RS
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Conceição Sampaio - PP/AM
Dulce Miranda - PMDB/TO
Elcione Barbalho - PMDB/PA
VAGO (17)
Jozi Rocha - PTB/AP
Júlia Marinho - PSC/PA
VAGO
Tia Eron - PRB/BA (11)
Ezequiel Teixeira - SD/RJ (2)
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
Christiane de Souza Yared - PTN/PR (7)
Iracema Portella - PP/PI (8)

(3)

1. Cristiane Brasil - PTB/RJ
2. Josi Nunes - PMDB/TO
3. Raquel Muniz - PSC/MG
4. Rosangela Gomes - PRB/RJ
5. Simone Morgado - PMDB/PA
6. Soraya Santos - PMDB/RJ
7. Delegado Edson Moreira - PTN/MG
8. Dâmina Pereira - PMN/MG (16)
9. VAGO
10. VAGO
11. VAGO
12. VAGO

(7)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Clarissa Garotinho - PR/RJ
VAGO (12)
Erika Kokay - PT/DF (4)
Luizianne Lins - PT/CE (4)
Moema Gramacho - PT/BA (4)
Rogério Rosso - PSD/DF (5)
Alice Portugal - PCdoB/BA (6)
Givaldo Carimbão - PROS/AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

José Rocha - PR/BA
VAGO (12)
Benedita da Silva - PT/RJ (15)
Margarida Salomão - PT/MG (15)
Maria do Rosário - PT/RS (15)
Beto Salame - PROS/PA
VAGO
VAGO

PSDB, PSB, PPS, PV
Bruna Furlan - PSDB/SP
Carmen Zanotto - PPS/SC
Janete Capiberibe - PSB/AP
Keiko Ota - PSB/SP
VAGO (13)
Mariana Carvalho - PSDB/RO

(10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arnaldo Jordy - PPS/PA
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO

PDT
Flávia Morais - GO

(9)

1. VAGO

PSOL
Jean Wyllys - RJ
Notas:

(1)

1. VAGO

1. Rodízio nos termos no art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designado, como membro titular, o Deputado Ezequiel Teixeira, em vaga existente, em 9-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 56, de 2015, da Liderança do SD.
3. Designada, como membro titular, a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 21, de 2015, da Liderança do DEM.
4. Designadas, como membros titulares, as Deputadas Erika Kokay, Luzianne Lins e Moema Gramacho, em vagas existentes, em
10-03-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 21, de 2015, da Liderança do PT.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Rogério Rosso, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 70, de 2015, da Liderança do PSD.
6. Designada, como membro titular, a Deputada Alice Portugal, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 75, de 2015, da Liderança do PSD.
7. Designada, como membro titular, a Deputada Christiane de Souza Yared, em vaga existente, e, como membro suplente, o Delegado
Edson Moreira, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 45, de 2015, da Liderança do
PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
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8. Designada, como membro titular, a Deputada Iracema Portella, em vaga existente, em 11-3-2015 (Sessão do Congresso Nacional),
conforme Ofício nº 250, de 2015, da Liderança do PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
9. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais, em vaga existente, em 19-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 17, de 2015, da Liderança do PDT.
10. Designada, como membro titular, a Deputada Mariana Carvalho, em vaga existente, em 19-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 277, de 2015, da Liderança do PSDB.
11. A Deputada Marinha Raupp deixou de integrar a comissão, em 26/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 481, de
2015, da Liderança do Bloco de PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
12. Os Deputados Dr. Jorge Silva e Ronaldo Fonceca deixaram de integrar a comissão, em 01/04/2015 (Sessão do Senado Federal),
nos termos do Ofício nº 87, de 2015, da Liderança do PROS.
13. A Deputada Shéridan deixou de fazer parte da comissão em razão de seu desligamento, conforme Ofício nº 648, de 2015, da
Liderança do PSDB.
14. Designado, como membro suplente, o Senador Eduardo Amorim, em vaga existente, em 1º-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 45, de 2015, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
15. Designadas, como membros suplentes, as Deputadas Benedita da Silva, Margarida Salomão e Maria do Rosário, em vaga
existente, em 10-7-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 445, de 2015, da Liderança do PT.
16. Designada, como membro suplente, a Deputada Dâmina Pereira, em vaga existente, em 16-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1043, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
17. A deputada deixou de integrar a Comissão nos termos do Ofício 1072, de 2015, da liderança do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS,
PEN, em 05 de agosto de 2015 (Sessão do Senado Federal).

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
ATN nº 1, de 2015 - Consolidação da Legislação Federal
Finalidade:
Comissão mista destinada à consolidação da legislação federal, à
regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, a modernização e o fortalecimento
econômico e social do País.
Número de membros: 7 Senadores e 7 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Luiz Sérgio (PT-RJ)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ)

Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

Deputado Sergio Souza (PMDB/PR)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Deputado Sergio Zveiter (PSD/RJ)

Senadora Lídice da Mata (PSB/BA)

Deputado Miro Teixeira (PROS/RJ)

Senador Jorge Viana (PT/AC)

Deputado Sandro Alex (PPS/PR)

Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Senador Blairo Maggi (PR/MT)

VAGO

VAGO

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

1044

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

ATN nº 3, de 2015 - Responsabilidade das Estatais
Finalidade: Comissão mista destinada a apresentar Projeto de Lei de Responsabilidade das
Estatais
Número de membros: 5 Senadores e 5 Deputados
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ( 1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
RELATOR: Deputado Arthur Oliveira Maia (SD-BA)
Instalação: 18/06/2015
Prazo final prorrogado: 21/08/2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Deputado Arthur Oliveira Maia (SD/BA)

Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

Deputado Danilo Forte (PMDB/CE)

Senador Otto Alencar (PSD/BA)

Deputado Andre Moura (PSC/SE)

Senador José Serra (PSDB/SP)

Deputado Rogério Rosso (PSD/DF)

Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

Deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ)

( 2)

Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)

( 2)

Notas:
1. Substituição do Senador Romero Jucá na Presidência da Comissão pelo Senador Tasso Jereissati, conforme ATN nº 4/2015.
2. Vaga criada em decorrência do ATN nº4, de 2015
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Edio Lopes (PMDB-RR)
2ª VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Designação: 07/04/2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Arthur Oliveira Maia - SD/BA
Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
Celso Russomanno - PRB/SP
Dilceu Sperafico - PP/PR
Edio Lopes - PMDB/RR
José Fogaça - PMDB/RS
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Marcelo Aro - PHS/MG
Renato Molling - PP/RS
Takayama - PSC/PR
Mandetta - DEM/MS (5)

1. Afonso Hamm - PP/RS
2. Carlos Andrade - PHS/RR
3. Carlos Gomes - PRB/RS
4. Edmar Arruda - PSC/PR
5. Elizeu Dionizio - SD/MS
6. Fernando Monteiro - PP/PE
7. Osmar Serraglio - PMDB/PR
8. Paes Landim - PTB/PI
9. Ronaldo Benedet - PMDB/SC
10. Wilson Filho - PTB/PB (10)
11. VAGO

PT, PSD, PR, PDT, PROS, PCdoB
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Benedita da Silva - PT/RJ
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Domingos Neto - PROS/CE
Fernando Marroni - PT/RS
Rômulo Gouveia - PSD/PB (6)
Luiz Cláudio - PR/RO
Maurício Quintella Lessa - PR/AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Givaldo Vieira - PT/ES
VAGO (3)
Hugo Leal - PROS/RJ
Jorginho Mello - PR/SC
Remídio Monai - PR/RR
Jaime Martins - PSD/MG
Ságuas Moraes - PT/MT
Zeca do Pt - PT/MS (9)

(6)

PSDB, PSB, PPS, PV
Eduardo Barbosa - PSDB/MG
Geovania de Sá - PSDB/SC
Roberto Freire - PPS/SP
Rocha - PSDB/AC
Jose Stédile - PSB/RS (1)
Heráclito Fortes - PSB/PI (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PDT
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Tereza Cristina - PSB/MS (1)
Vicentinho Júnior - PSB/TO (1)
VAGO
VAGO
VAGO
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Damião Feliciano - PB

SUPLENTES
1. Weverton Rocha - MA

PSOL
Jean Wyllys - RJ
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SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo
Humberto Costa - PT/PE
Fátima Bezerra - PT/RN
Lindbergh Farias - PT/RJ

1. Acir Gurgacz - PDT/RO
2. Angela Portela - PT/RR
3. Gladson Cameli - PP/AC

(2)

(2)

Bloco da Maioria
1. Waldemir Moka - PMDB/MS
2. Dário Berger - PMDB/SC
3. VAGO

VAGO (8)
Roberto Requião - PMDB/PR
Valdir Raupp - PMDB/RO

Bloco Parlamentar da Oposição
Paulo Bauer - PSDB/SC
Davi Alcolumbre - DEM/AP

1. VAGO
2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
Antonio Carlos Valadares - PSB/SE

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
Blairo Maggi - PR/MT

1. Eduardo Amorim - PSC/SE

Notas:
1. Designados, como membros titulares, os Deputados José Stédile e Heráclito Fortes, e, como membros suplentes, os Deputados
Vicentinho Júnior e Tereza Cristina, conforme Ofício nº 87, da Liderança do PSB (Sessão do Senado Federal de 08/04/2015).
2. Designado, como membro titular, o Senador Lindbergh Farias, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, e, como membro suplente,
o Senador Acir Gurgacz, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
56, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
3. O Deputado Herculano Passos declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 212, de 2015, da Liderança do PSD.
4. Designado, como membro suplente, o Deputado Ronaldo Benedet, em vaga existente, em 15-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 592, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Mandetta, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 154, de 2015, da Liderança do Democratas.
6. Designado, como membro titular, o Deputado Rômulo Gouveia, em substituição ao Deputado Jaime Martins, e, como membro
suplente, o Deputado Jaime Martins, em substituição ao Deputado Rômulo Gouveia, em 28-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 261, de 2015, da Liderança do PSD.
7. Designado, como membro titular, o Senador Davi Alcolumbre, em vaga existente, em 29-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 29, de 2015, da Liderança do DEM.
8. Vago em razão do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10 de maio de 2015.
9. Designado, como membro suplente, o Deputado Zeca do PT, em vaga existente, em 12-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 340, de 2015, da Liderança do PT.
10. Designado, como membro suplente, o Deputado Wilson Filho, em vaga existente, em 20-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 164, de 2015, da Liderança do DEM, com aquiescência da Liderança do PTB.
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
Eleição Geral: 04/02/2015

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ)

Presidente
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL)

1º Vice-Presidente
Deputado Waldir Maranhão (PP/MA)

1º Vice-Presidente
Senador Jorge Viana (PT/AC)

2º Vice-Presidente
Deputado Giacobo (PR/PR)

2º Vice-Presidente
Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

1º Secretário
Deputado Beto Mansur (PRB/SP)

1º Secretário
Senador Vicentinho Alves (PR/TO)

2º Secretário
Deputado Felipe Bornier (PSD/RJ)

2º Secretário
Senador Zeze Perrella (PDT/MG)

3º Secretário
Deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP)

3º Secretário
Senador Gladson Cameli (PP/AC)

4º Secretário
Deputado Alex Canziani (PTB/PR)

4º Secretário
Senadora Angela Portela (PT/RR)

Líder da Maioria
VAGO

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
VAGO

Líder da Minoria
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Arthur Lira (PP/AL)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senador José Maranhão (PMDB/PB)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)
Atualização: 08/04/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: Miguel Ângelo Cançado ( 1)
VICE-PRESIDENTE: Ronaldo Lemos ( 1)
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas
de rádio (inciso I)

Walter Vieira Ceneviva

Paulo Machado de
Carvalho Neto

Representante das empresas
de televisão (inciso II)

José Francisco de Araújo
Lima

Márcio Novaes

Representante das empresas
de imprensa escrita (inciso III)

Marcelo Antônio Rech

VAGO

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

Roberto Dias Lima Franco

Liliana Nakonechnyj

Representante da categoria
profissional dos jornalistas
(inciso V)

Celso Augusto Schröder

Maria José Braga

Representante da categoria
profissional dos radialistas
(inciso VI)

José Catarino do
Nascimento

Antônio Maria
Thaumaturgo Cortizo

( 2)

Representante da categoria
Sydney Sanches
profissional dos artistas (inciso
VII)

Jorge Coutinho

Representante das categorias
Pedro Pablo Lazzarini
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

Luiz Antonio Gerace da
Rocha e Silva

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Ronaldo Lemos

Patrícia Blanco

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Miguel Ângelo Cançado

Ismar de Oliveira Soares

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Marcelo Antônio Cordeiro
de Oliveira

VAGO
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TITULARES

Agosto de 2015

SUPLENTES

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Henrique Eduardo Alves

Aldo Rebelo

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Fernando César Mesquita

Davi Emerich
Atualização: 15/07/2015

Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião do CCS, realizada em 15.07.2015
2. O Conselheiro Lourival Santos renunciou à vaga de suplente, representante de empresas da imprensa escrita, conforme Ofício
nº 051/2015-CCS, da Presidência do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, em 04/08/2015 (Sessão do Senado
Federal).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
CCSCN@senado.leg.br
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações
Coordenação de Edições Técnicas

Coleção Direitos Sociais

Coletânea de publicações, com atualização periódica,
sobre temas relacionados aos Direitos Sociais.

Conheça nossa livraria virtual, acesse:
www.senado.gov.br/livraria

Edição de hoje: 1.052 páginas
(O.S. 12962/2015)

Secretaria de Editoração
e Publicações _ SEGRAF

