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32474 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    675ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL676         677ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32475 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL676         677ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL678     



32476 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    677ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL678         679ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32477 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL678         679ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL680     



32478 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    679ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL680         681ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32479 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL680         681ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL682     



32480 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    681ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL682         683ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32481 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL682         683ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL684     



32482 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    683ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL684         685ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32483 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL684         685ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL686     



32484 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    685ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL686         687ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32485 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL686         687ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL688     



32486 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    687ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL688         689ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32487 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL688         689ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL690     



32488 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    689ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL690         691ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32489 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL690         691ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL692     



32490 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    691ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL692         693ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32491 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL692         693ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL694     



32492 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    693ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL694         695ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32493 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL694         695ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL696     



32494 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    695ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL696         697ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32495 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL696         697ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL698     



32496 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    697ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL698         699ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32497 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL698         699ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL700     



32498 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    699ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL700         701ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32499 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL700         701ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL702     



32500 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    701ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL702         703ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32501 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL702         703ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL704     



32502 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    703ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL704         705ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32503 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL704         705ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL706     



32504 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    705ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL706         707ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32505 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL706         707ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL708     



32506 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    707ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL708         709ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32507 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL708         709ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL710     



32508 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    709ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL710         711ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32509 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL710         711ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL712     



32510 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    711ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL712         713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32511 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL712         713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL714     



32512 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL714         715ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32513 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL714         715ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL716     



32514 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    715ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL716         717ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32515 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL716         717ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL718     



32516 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    717ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL718         719ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32517 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL718         719ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL720     



32518 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    719ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL720         721ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32519 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL720         721ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL722     



32520 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    721ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL722         723ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32521 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL722         723ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL724     



32522 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    723ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL724         725ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32523 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL724         725ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL726     



32524 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    725ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL726         727ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32525 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL726         727ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL728     



32526 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    727ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL728         729ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32527 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL728         729ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL730     



32528 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    729ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL730         731ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32529 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL730         731ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL732     



32530 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    731ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL732         733ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32531 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL732         733ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL734     



32532 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    733ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL734         735ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32533 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL734         735ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL736     



32534 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    735ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL736         737ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32535 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL736         737ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL738     



32536 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    737ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL738         739ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32537 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL738         739ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL740     



32538 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    739ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL740         741ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32539 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL740         741ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL742     



32540 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    741ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL742         743ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32541 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL742         743ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL744     



32542 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    743ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL744         745ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32543 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL744         745ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL746     



32544 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    745ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL746         747ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32545 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL746         747ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL748     



32546 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    747ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL748         749ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32547 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL748         749ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL750     



32548 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    749ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL750         751ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32549 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL750         751ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL752     



32550 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    751ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL752         753ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32551 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL752         753ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL754     



32552 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    753ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL754         755ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32553 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL754         755ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL756     



32554 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    755ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL756         757ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32555 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL756         757ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL758     



32556 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    757ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL758         759ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32557 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL758         759ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL760     



32558 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    759ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL760         761ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32559 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL760         761ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL762     



32560 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    761ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL762         763ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32561 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL762         763ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL764     



32562 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    763ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL764         765ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32563 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL764         765ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL766     



32564 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    765ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL766         767ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32565 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL766         767ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL768     



32566 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    767ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL768         769ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32567 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL768         769ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL770     



32568 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    769ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL770         771ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32569 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL770         771ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL772     



32570 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    771ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL772         773ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32571 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL772         773ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL774     



32572 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    773ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL774         775ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32573 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL774         775ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL776     



32574 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    775ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL776         777ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32575 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL776         777ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL778     



32576 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    777ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL778         779ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32577 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL778         779ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL780     



32578 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    779ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL780         781ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32579 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL780         781ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL782     



32580 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    781ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL782         783ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32581 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL782         783ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL784     



32582 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    783ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL784         785ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32583 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL784         785ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL786     



32584 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    785ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL786         787ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32585 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL786         787ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL788     



32586 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    787ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL788         789ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32587 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL788         789ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL790     



32588 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    789ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL790         791ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32589 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL790         791ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL792     



32590 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    791ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL792         793ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32591 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL792         793ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL794     



32592 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    793ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL794         795ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32593 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL794         795ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL796     



32594 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    795ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL796         797ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32595 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL796         797ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL798     



32596 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    797ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL798         799ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32597 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL798         799ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL800     



32598 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    799ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL800         801ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32599 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL800         801ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL802     



32600 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    801ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL802         803ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32601 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL802         803ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL804     



32602 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    803ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL804         805ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32603 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL804         805ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL806     



32604 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    805ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL806         807ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32605 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL806         807ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL808     



32606 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    807ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL808         809ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32607 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL808         809ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL810     



32608 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    809ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL810         811ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32609 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL810         811ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL812     



32610 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    811ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL812         813ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32611 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL812         813ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL814     



32612 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    813ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL814         815ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32613 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL814         815ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL816     



32614 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    815ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL816         817ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32615 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL816         817ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL818     



32616 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    817ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL818         819ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32617 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL818         819ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL820     



32618 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    819ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL820         821ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32619 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL820         821ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL822     



32620 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    821ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL822         823ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32621 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL822         823ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL824     



32622 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    823ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL824         825ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32623 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL824         825ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL826     



32624 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    825ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL826         827ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32625 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL826         827ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL828     



32626 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    827ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL828         829ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32627 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL828         829ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL830     



32628 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    829ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL830         831ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32629 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL830         831ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL832     



32630 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    831ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL832         833ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32631 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL832         833ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL834     



32632 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    833ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL834         835ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32633 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL834         835ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL836     



32634 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    835ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL836         837ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32635 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL836         837ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL838     



32636 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    837ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL838         839ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32637 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL838         839ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL840     



32638 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    839ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL840         841ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32639 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL840         841ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL842     



32640 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    841ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL842         843ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32641 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL842         843ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL844     



32642 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    843ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL844         845ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32643 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL844         845ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL846     



32644 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    845ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL846         847ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32645 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL846         847ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL848     



32646 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    847ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL848         849ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32647 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL848         849ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL850     



32648 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    849ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL850         851ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32649 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL850         851ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL852     



32650 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    851ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL852         853ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32651 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL852         853ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL854     



32652 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    853ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL854         855ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32653 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL854         855ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL856     



32654 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    855ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL856         857ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32655 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL856         857ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL858     



32656 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    857ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL858         859ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32657 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL858         859ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL860     



32658 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    859ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL860         861ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32659 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL860         861ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL862     



32660 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    861ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL862         863ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32661 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL862         863ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL864     



32662 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    863ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL864         865ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32663 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL864         865ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL866     



32664 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    865ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL866         867ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32665 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL866         867ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL868     



32666 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    867ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL868         869ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32667 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL868         869ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL870     



32668 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    869ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL870         871ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32669 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL870         871ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL872     



32670 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    871ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL872         873ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32671 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL872         873ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL874     



32672 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    873ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL874         875ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32673 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL874         875ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL876     



32674 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    875ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL876         877ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32675 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL876         877ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL878     



32676 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    877ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL878         879ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32677 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL878         879ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL880     



32678 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    879ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL880         881ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32679 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL880         881ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL882     



32680 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    881ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL882         883ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32681 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL882         883ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL884     



32682 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    883ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL884         885ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32683 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL884         885ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL886     



32684 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    885ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL886         887ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32685 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL886         887ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL888     



32686 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    887ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL888         889ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32687 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL888         889ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL890     
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NOTA TÉCNICA Nº

Brasília, 20 de junho de 2005

Assunto: Subsídios para o exame da 
adequação orçamentária e financeira da Me-
dida Provisória (MP) nº 252, de 15-6-05, que 
institui o Regime Especial de Tributação para 
a Plataforma de Exportação de Serviços de 
Tecnologia da Informação – REPES, o Regi-
me Especial de Aquisição de Bens de Capital 
para Empresas Exportadoras – RECAP e o 
Programa de Inclusão Digital, dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológi-
ca, trata da tributação do mercado imobiliá-
rio e dos seguros previdenciários e dá outras 
providências.

Interessado: Comissão Mista do Con-
gresso Nacional encarregada de emitir parecer 
sobre a referida MP.

1. Da Medida Provisória
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 

..../2005 – CN, de ..... (nº 366, de 15-6-05 na origem), 
enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
(MP) nº 252, de 15-6-05, que “institui o Regime Es-
pecial de Tributação para a Plataforma de Exportação 
de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, o 
Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 
Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa de 
Inclusão Digital, dispõe sobre incentivos fiscais para a 
inovação tecnológica, e dá outras providências”.

Segundo a Exposição de Motivos EM Intermi-
nisterial nº 00084/2005, de 15-6-05, ao Presidente da 
Presidente da República, por meio da MP nº 252/05, 
são estabelecidos os seguintes incentivos e alterações 
na legislação tributária federal:

1) institui o Regime Especial de Tributação para a Pla-
taforma de Serviços da Tecnologia da Informação 
– REPES, mediante suspensão do PIS/Pasep e 
da COFINS sobre aquisição no mercado interno 
e sobre as importações de produtos e serviços 
destinados ao desenvolvimento no País de sof-
tware e de serviços de tecnologia da informação, 
para a exportação;

2) institui o Regime Especial de Aquisição de Bens de 
Capital para Empresas Exportadoras – RECAP, 
mediante a suspensão da incidência das Contri-
buições PIS/COFINS nas vendas e importação 
de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipa-
mentos novos, quando adquiridos por empresas 
preponderantemente exportadoras;

3) ratifica e amplia incentivos à inovação tecnológica 
das empresas, mediante redução de tributos e 

subvenção da remuneração de pesquisadores 
por agências de fomento;

4) institui programa de inclusão digital, mediante re-
dução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e da 
COFINS, incidentes sobre a aquisição de com-
putadores pessoais;

5) cria incentivos para empreendimentos instalados 
em micro-regiões menos desenvolvidas no nor-
te e nordeste do País, mediante depreciação 
integral dos bens de capital e possibilidade de 
compensação do PIS/PASEP e COFINS inci-
dentes sobre os bens de capital adquiridos do 
valor a pagar dessas contribuições sobre suas 
receitas brutas;

6) retira a retroatividade da exclusão das empresas 
optante do SIMPLES, quando essa exclusão de-
correr de inscrição de débitos em Dívida Ativa 
da União e em Dívida Ativa do INSS;

7) determina que as empresas de incorporação e 
comercialização de imóveis apliquem sobre as 
receitas financeiras percentual para cálculo do 
lucro presumido, favorecendo as empresas de 
menor porte;

8) prorroga até 31-12-06 o prazo para aquisição de 
máquinas e equipamentos com os benefícios 
fiscais de depreciação acelerada para efeito de 
cálculo da CSLL;

9) aumenta para R$35.000,00 a isenção do imposto 
de renda sobre ganho de capital de pessoas fí-
sicas na alienação de bens de pequeno valor e 
fixa em R$20.000,00 a isenção para alienação 
de ações negociadas no mercado de balcão, 
igualando-a ao limite aplicável às alienações de 
ações em bolsa de valores;

10) permite à pessoa física desoneração do imposto 
de renda sobre o ganho de capital auferido na 
alienação de um ou mais imóveis, podendo ser 
utilizado uma vez a cada cinco anos, desde que os 
recursos apurados sejam aplicados na aquisição 
de imóveis residenciais no prazo de 180 dias;

11) permite à pessoa física redução do imposto de 
renda sobre o ganho de capital auferido na alie-
nação de imóveis, mediante a aplicação de um 
fator de redução aplicado desde a aquisição até 
a data de alienação;

12) exclui o PIS/PASEP e a COFINS dos custos de 
captação da securitização do crédito agrícola, 
igualando-o ao tratamento dado a securitização 
dos créditos imobiliários e financeiros;

13) reduz os percentuais de retenção do PIS/PASEP 
e COFINS, à título de antecipação das contribui-
ções devidas pelos fornecedores de autopeças, 
aplicáveis sobre os pagamentos efetuados pelas 
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montadoras aos produtores para compatibilizar 
os valores retidos com os devidos;

14) evita que a retenção comentada alcance os paga-
mentos efetuados às pessoas jurídicas produto-
ras de autopeças e optante pelo SIMPLES, bem 
como os valores pagos aos comerciantes ataca-
distas e varejistas cujas receitas estão sujeitas à 
alíquota zero de PIS/PASEP e COFINS;

15) retorna para o regime de incidência cumulativa 
do PIS/Pasep e Cofins as receitas auferidas na 
incorporação imobiliária, quando decorrentes de 
contratos firmados antes de 30-10-03;

16) determina que, para efeito do cálculo do PIS/Pasep 
e Cofins na operação de importação a parcela 
relativa à alínea e do inciso V do art. 13 da LC nº 
87/96 (inclusão de outros impostos e contribui-
ções na base de cálculo do ICMS) não compõe 
a base de cálculo do ICMS;

17) reduz a zero das alíquotas do PIS/Pasep e Co-
fins incidente sobre os concentrados utilizados 
na fabricação de refrigerantes, de vez que os 
estabelecimentos sujeitos têm cobrança mono-
básica, com a maior parte dos valores devidos 
sendo cobrados quando da aquisição das res-
pectivas embalagens;

18) caracteriza como empresa preponderante expor-
tadora, para efeito de suspensão do PIS/Pasep 
e Cofins, caso aufira de venda para o exterior 
oitenta por cento do valor da sua receita bruta 
total;

19) prorroga por prazo indeterminado o direito de apro-
veitamento de créditos do PIS/Pasep e Cofins, 
instituído pela Lei nº 11.051/04;

20) altera a tributação do PIS/Pasep e Cofins para os 
casos de industrialização por encomenda de pro-
dutos sujeitos à incidência monofásica, visando 
racionalizar a incidência dessas contribuições;

21) veda a utilização de créditos referentes a incidên-
cia não-cumulativa do PIS/Pasep e Cofins nas 
aquisições de sucata de alumínio e suspendem 
a incidência dessas contribuições nas vendas 
desse produto para pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real pelo imposto de renda, 
transferindo a tributação para fases posteriores 
de industrialização e comercialização;

22) altera as normas sobre as indicações de rotula-
gem de produtos, de forma a flexibilizar as re-
gras de rotulagem de novos produtos surgidos 
no mercado;

23) homogeneiza as disposições relativas ao poder 
de regulamentar o crédito presumido do IPI des-
tinado a compensar a incidência do PIS/Pasep 

e Cofins incidentes sobre as matérias primas 
integradas a produtos exportados;

24) ajusta ou dilata o prazo de recolhimento do im-
posto de renda retido na fonte, do imposto sobre 
operações financeiras, da CSLL, do PIS/Pasep 
e da Cofins;

25) altera a legislação relativa a entidades de previ-
dência complementar e sociedades seguradoras, 
visando aumentar a segurança dos participan-
tes e segurados e flexibilizar a concessão de 
garantias com base em cotas representativas 
de fundos de investimentos, bem como esten-
de as regras de tributação do imposto de renda 
dos planos de previdência complementar e de 
seguros de vida aos fundos de investimento ex-
clusivamente vinculados cujas cotas pertençam 
aos participantes;

26) estabelece forma de apropriação de resultados 
incorridos nas opeações com determinados de-
rivativos pelo regime de competência, enquanto 
efetivamente a operação, atribuindo competência 
à SRF para regulamentar a matéria;

27) estabelece critérios para o reconhecimento de re-
sultado das operações de hedge em bolsas no 
exterior, cujas perdas são dedutíveis para efeito 
de apuração do lucro real, e veda a dedução de 
perdas dessas mesmas operações da base de 
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, quando reali-
zadas fora de bolsa;

28) altera o Regime Especial de Tributação das Incor-
porações Imobiliárias, tornando o pagamento de 
tributos definitivo, não gerando direito à restitui-
ção ou compensação, visando dar tratamento 
totalmente independente aos resultados das in-
corporações afetadas dos demais da atividades 
da incorporadora;

29) determina que na aquisição de imóveis destina-
dos à reforma agrária, efetuada por órgãos, au-
tarquias e fundações da administração pública 
federal, o Imposto de Renda incidente sobre o 
ganho de capital de 15% deverá ser retido pela 
entidade adquirente;

30) autoriza o Ministro da Fazenda criar Turmas Espe-
ciais nos Conselhos de Contribuintes, visando so-
lucionar o problema de acúmulo de processos;

31) altera a legislação que dispõe sobre a compen-
sação de ofício, no âmbito da SRF e da PGFN, 
permitindo que os créditos tributários remanes-
centes sejam utilizados, mediante aquiescência 
do sujeito passivo, para extinção de débitos rela-
tivos a contribuições previdenciárias, bem como 
permite a compensação de ofício, no âmbito da 
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Secretaria da Receita Previdenciária, entre seus 
próprios créditos e débitos;

32) concede ao adquirente de hidrocarbonetos líqui-
dos, não destinados à formulação de gasolina 
ou diesel, o direito de deduzir o valor da Cide 
incidente na sua aquisição do valor dos tributos 
e contribuições devidos pela empresa e arreca-
dados pela SRF;

33) estabelece disciplina sobre a multa incidente no 
caso de compensação indevida de tributos.

2. Das Disposições Legais sobre a Adequação Or-
çamentária e Financeira

O § 1º do art. 16 da Lei Complementar NP nº 
101/2000 (LRF) estabeleceu conceitos sobre ade-
quação financeira e orçamentária, que pressupõe a 
compatibilidade da despesa com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias e a existência de 
créditos suficientes para a sua realização.

O art. 14, dessa mesma lei, trata dos benefícios 
e incentivos tributários, determinando que a sua con-
cessão deverá ser:

a) acompanhada de estimativa do im-
pacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes;

b) atender o disposto na LDO;
c) e, pelo menos, uma das seguintes 

condições:
i) demonstração, pelo proponente, de que a 

renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo pró-
prio da LDO;

ii) estar acompanhada de medidas de mencio-
nado no caput, por meio do aumento de re-
ceita, proviniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição.

3. Da Estimativa da Renúncia de Receita
Nem todas as medidas trazidas pela MP em co-

mento teriam implicação negativa, do ponto de vista 
da arrecadação de tributos federais.

À propósito, muitas delas, não se reportam a 
benefícios tributários, mas, sim, referem-se a regu-
lamentações de outras áreas de atuação, como são 
os casos dos fundos de previdência e seguros, ou 
tratam de normatização especial, como o caso da 
questão de separação dos resultados da incorpo-
ração imobiliária e o patrimônio de afetação. Outras 
providências tratam das normas de compensação de 
tributos, da racionalização dos trabalhos do Conselho 

de Contribuintes, da incidência de multas, da trans-
ferência da tributação de contribuição social de uma 
fase produtiva para outra (dentro do mecanismo de 
incidência não-cumulativa) e do tratamento tributário 
de operações com derivativos, na sua maioria com 
o objetivo de reforçar os mecanismos de controle e 
fiscalização e aumentar a eficiência da máquina ar-
recadadora.

Mesmo no caso da instituição de incentivo à 
exportação de software, na forma de suspensão do 
imposto, que preferirmos chamar de desoneração de 
tributos, é discutível se a eliminação condicional da 
imposição se traduziria em perda de receita, pois a 
desoneração temporária visa tão-somente viabilizar a 
ocorrência da operação com o exterior. Num cenário 
de incidência normal do tributo, salvo em casos de 
monopólio de mercado, a operação poderia ficar in-
viabilizada e, muito provavelmente, não se realizaria 
ou ocorreria em escala bastante inferior a que existiria 
na ausência da tributação.

O Poder Executivo, no item 70 da EM, estima um 
total de R$1,03 bilhões de renúncia fiscal para 2005, 
decorrentes das providências adotadas. Para 2006, 
devido ser um exercício “cheio”, a renúncia prevista é 
maior: R$2,52 bilhões¹”.

A Tabela a seguir, a partir do detalhamento conti-
do no citado item 70, mostra as renúncias de receitas 
derivadas da MP em análise, por tipo de estímulo, para 
os anos de 2005 e 2006.

A primeira observação a fazer é de natureza 
metodológica. Dado a diversidade de estímulos cria-
dos, o nível genérico das estimativas e a ausência de 
uma memória de cálculo para cada item considerado, 
com as respectivas hipóteses de trabalho adotadas, 
tornar-se praticamente impossível dizer se as esti-
mativas de perdas de receitas estão adequadamente 
elaboradas.

1 Além do fato da MP ter sido baixada com quase metade do ano já 
haver transcorrido, algumas medidas passam a vigorar algum tempo 
depois de sua publicação.
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A segunda observação, mais objetiva, é que o 
total de renúncia fiscal para o ano de 2006 apontado 
pela em – R$2,52 bilhões – difere da soma dos itens 
fornecidos pelo mesmo documento – R$2,32 bilhões 
– em R$201 milhões, não se podendo dizer que houve 
erro de soma ou omissão de alguma parcela, dada a 
ausência da memória de cálculo antes comentada.

A terceira é de natureza formal. A LRF exige que 
a estimativa de renúncia de receita atenda o disposto 
na LDO 2005. Esta, porém, é omissa quanto aos incen-
tivos criados e, em seu art. 94, diz apenas que:

“O projeto de lei ou medida provisória que 
conceda ou amplie incentivo ao benefício de 
natureza tributária só será aprovada ou editado 
se atendidas as exigências da art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000”

Desconsiderando a circularidade dos comandos 
legais, e prendendo-se às determinações da LRF, ve-
mos que esta exige que se faça a estimativa de renún-
cia fiscal para o exercício em que foi baixada a MP (no 
caso, 2005) e para os dois seguintes (2006 e 2007). A 
EM é omissa quanto a renúncia para 2007.

Sem entrar no mérito técnico da exigência da 
LRF quanto à necessidade de estimativa para os dois 
exercícios subseqüentes à edição da MP, pode-se ad-
mitir que para aquele último exercício a renúncia seria 
a mesma de 2006.

O aspecto mais substancial a ser analisado é 
verificar se a renúncia tributária de 2005 não compro-
meteria o alcance da meta fiscal para esse exercício. 
A esse respeito, o item 72 da EM anota que:

“O custo da implementação desta medida 
provisória será compensado pelo aumento de 
receita já observado, resultante da ampliação 
da base de cálculo dos tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal acima do 
previsto nos decretos de programação orça-
mentária e financeira. A das receitas projeta-
das ao disposto nesta medida provisória será 
da edição do próximo decreto de programação 
orçamentária e quando financeira.”

Com relação a este ponto, observando-se o Re-
latório de Avaliação do Cumprimento da Meta de Su-
perávit Primário no Primeiro Quadrimestre de 2005, 
vemos que as Receitas Totais arrecadadas pelo Gover-
no, nesse período, apresentaram um excesso de R$5,2 
bilhões, com relação à previsão contida no Decreto nº 

5.379/05. Já para as Receitas Administradas pela SRF 
foi registrado um excesso de R$5,8 bilhões. Estes fa-
tos permitem concluir que, ceteris paribus, a meta de 
resultado fiscal será cumprida com folga, mesmo com 
a absorção da perda de receita resultante da MP.

Embora o Poder Executivo não tenha sido explí-
cito na EM, pode-se inferir que para 2006 a absorção 
da perda de receita deverá estar embutida na previsão 
da arrecadação tributária para aquele exercício, con-
tida no Projeto de Lei Orçamentária para 2006, a ser 
enviado ao Congresso Nacional no segundo semestre 
do corrente ano.

4. Da Conclusão
Tendo em conta as ressalvas apontadas no item 

3 desta Nota, pode-se concluir que a MP em análise 
está adequada do ponto de vista orçamentário e fi-
nanceiro.

José Rui Gonçalves Rosa. – Consultor de Or-
çamento.

PARECER DO RELATOR, 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, 
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, DE 2005, 

E EMENDAS A ELA APRESENTADAS 
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Deputados, trata-se de um projeto com 
100 artigos e 442 emendas. Como será distribuída 
a íntegra a todos os deputados, vou apresentar um 
resumo do meu parecer. Antes, gostaria de fazer um 
esclarecimento ao nobre Líder do PDT que levantou 
a questão do impacto negativo que eventualmente o 
projeto poderia ter sobre estados e municípios. Trata-
se de uma preocupação minha, já que, como S. Exª 
também sou municipalista convicto, ex-prefeito. Muito 
comumente nesses projetos, como se trata de isenções 
ou subsídios com base no Imposto de Renda e no IPI, 
há significativas reduções do Fundo de Participação 
dos Estados e do Fundo de Participação dos Municí-
pios, afetando negativamente as finanças municipais. 
Não se trata desse caso. Tive a preocupação de pedir 
à assessoria que fizesse levantamento dos impactos 
de cada uma das principais alterações sobre o Imposto 
de Renda e o IPI.

Já fiz chegar às mãos do Líder do PDT esse le-
vantamento e posso afiançar ao Plenário que o impac-
to líquido do projeto, se não for neutro, é positivo em 
relação à arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, 
principalmente pelo preenchimento de algumas lacu-
nas de planejamento tributário que estamos fazendo 
no projeto, o que vai aumentar a arrecadação do Im-
posto de Renda, compensando largamente as poucas 
mudanças que afetam negativamente esse Imposto 
e o IPI. Há um levantamento caso a caso, que posso 
fazer chegar às mãos de qualquer deputado ou depu-
tada que manifestar interesse.
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Sr. Presidente, leio o relatório da Medida Provi-
sória nº 252, de 15 de junho de 2005.

O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 366, 
de 2005, submete à análise do Congresso Nacional a 
Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005.

Na referida medida provisória estão tratadas 
principalmente as seguintes matérias: instituição do 
Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 
Exportação de Serviço de Tecnologia da Informação; 
instituição do Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras; concessão 
de incentivos fiscais para investimento e inovação tec-
nológica; instituição do Programa de Inclusão Digital; 
concessão de incentivos para a instalação de empre-
endimentos em microrregiões menos desenvolvidas 
do Norte e Nordeste do País.

O foco da medida provisória é um incentivo aos 
investimentos produtivos, especialmente os voltados 
para a exportação. Os principais programas, o Repes 
e o Recap, permitem a importação e aquisição, no 
mercado interno, de bens e serviços com suspensão 
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que 
poderá ser transformada em alíquota zero após de-
curso de determinado prazo. Como contrapartida, a 
empresa compromete-se a exportar pelo menos 80% 
de sua receita bruta.

Voto do Relator.
Cumpre-me, em preliminar, manifestar-me sobre 

a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria da Medida Provisória nº 252 e das emendas a ela 
apresentadas para então, superados esses aspectos, 
apreciar-lhe o mérito.

Quanto aos pressupostos constitucionais, quais 
sejam, relevância e urgência, entendo que ambos es-
tão presentes.

Assim sendo, proponho ao Plenário o voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica 
legislativa da Medida Provisória nº 252 e das emendas 
a ela apresentadas.

A exposição de motivos que acompanha a medi-
da provisória estima a renúncia fiscal em 2,52 bilhões. 
Entretanto, no detalhamento dos valores, a soma dos 
números expostos resulta em apenas 2,32 bilhões. 
Ademais, cumpre observar a observância de um ex-
cesso de arrecadação num montante de 5,2 bilhões 
em relação à previsão contida no Decreto nº 5.379, 
de 2005.

Portanto, as exposições da medida provisória, 
bem como das emendas a ela apresentadas, estão de 
acordo com a legislação que rege o controle das finan-
ças públicas. Dessa forma, voto pela compatibilidade 

e adequação financeira e orçamentária da MP nº 252, 
de 2005, e das emendas a ela apresentadas.

Sobre o mérito, Sr. Presidente, a Medida Provisó-
ria nº 252 representa, sem dúvida, um progresso para 
a legislação tributária brasileira.

A instituição do Repes e do Recap é muito bem-
vinda, pois a indústria da informática e o setor de ex-
portação são estratégicos para o desenvolvimento.

Seu objetivo primordial é evitar que as empresas 
preponderantemente exportadoras acumulem créditos 
decorrentes do regime não-cumulativo instituído em 
2002 e 2003 para as contribuições para o PIS/Pasep e 
Cofins. Por esse motivo, não haverá problemas quanto 
às regras da OMC, já que não se trata de benefício fiscal 
concedido, mas simplesmente de técnica destinada a 
adequar a tributação ao regime do valor agregado.

O Repes, especialmente com essa adequação, 
possibilitará ao País atrair grandes empreendimentos 
internacionais, na área do fornecimento de serviços 
voltados para exportação, que antes estariam propen-
sos a procurar outros países, em face da distorção tri-
butária que ora se procura corrigir.

De uma forma geral, as iniciativas incluídas na 
MP nº 252, de 2005, trazem aprimoramento à legisla-
ção tributária vigente.

Há que se considerar, no entanto, que a medida 
peca por um certo acanhamento, em alguns aspec-
tos. Sem incorrer em exageros que comprometam as 
metas de equilíbrio fiscal e orçamentário, entendemos 
que se pode ampliar o alcance dos benefícios con-
cedidos, incentivando ainda mais os investimentos 
produtivos que objetivaram a edição da MP nº 252, 
motivo pelo qual propomos o anexo Projeto de Lei de 
Conversão – PLV.

Uma preocupação central desse novo texto é 
ampliar o espectro das empresas beneficiárias dos 
regimes criados pela MP nº 252, praticamente res-
trito às empresas consideradas predominantemente 
exportadoras, ou seja, as que exportem mais de 80% 
de seu faturamento. Movia-nos a intenção de facultar 
a adesão a ambos os regimes às empresas que reco-
lhem as contribuições pelo regime cumulativo.

Entretanto, a intenção de baixar esse índice en-
controu óbice intransponível, levantado ao longo das 
discussões técnicas promovidas, nos riscos de con-
testação baseada em normas internacionais de co-
mércio.

De fato, para as empresas que têm alto volume 
de exportações, a dispensa de cobrança do PIS/Pasep 
e da Cofins sobre máquinas e equipamentos torna-se 
uma mera técnica tributária, pois a Receita Federal terá 
que devolver as referidas contribuições em dinheiro, 
já que o volume de importações internas da empresa 

    897ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL898         899ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32697 

– tributáveis – não é suficiente para gerar débito que lhe 
permita compensar os créditos acumulados. Para es-
sas empresas, portanto, o novo regime seria aceitável, 
uma vez que se trata de tributos sobre valor agregado, 
caso em que as regras da OMC permitem a completa 
desoneração dos produtos exportados.

A situação é mais delicada em relação às empre-
sas que apuram as contribuições sob o regime cumu-
lativo. A desoneração da compra de bens poderia ser 
interpretada como um “prêmio” vinculado ao desempe-
nho de exportação, um tipo de subsídio proibido pelo 
art. 30, § 1º, a, da Parte II do Acordo sobre Subsídios e 
Medidas Compensatórias do GATT – 1994, que afasta 
especificamente quaisquer “subsídios vinculados, de 
fato ou de direito, ao desempenho exportador (...)”.

Nada obstante, estamos propondo outro benefício, 
que deverá abranger todas as empresas, exportadoras 
ou não, e que também poderá estimular o investimento. 
Trata-se da redução do prazo de utilização dos créditos 
da contribuição para o PIS e da Cofins decorrentes da 
aquisição de bens de capital, dos 24 meses hoje em 
vigor, para 18 meses. Essa redução representará sen-
sível ganho financeiro para empresas que realizarem 
novos investimentos. Contemplamos, assim, ainda que 
parcialmente, as Emendas nºs 230 e 263 (Deputada 
Yeda Crusius), 233 (Senador Eduardo Azeredo) e 262 
(Senador Arthur Virgílio).

Além disso, propõe-se, nos termos da Emenda nº 

205 (Deputado Francisco Dornelles), que o percentual 
de 80% estabelecido como limite mínimo de exporta-
ções para o Repes – e também para o Recap – seja 
calculado em relação ao valor da receita bruta, exclu-
ídos os impostos e contribuições incidentes sobre a 
venda. Trata-se de alteração importante, uma vez que 
reduz a base de cálculo desse limite, facilitando o seu 
atingimento pelos exportadores.

As mudanças propostas na redação dos arts. 
4º, 5º e 14 objetivam corrigir eventual ambigüidade e 
garantir aos bens e serviços comercializados no mer-
cado interno o mesmo tratamento atribuído aos impor-
tados. Essa alteração acolhe o espírito da Emenda nº 

58 (Deputado Julio Semeghini).
A nova redação também torna mais racional e 

justa a multa decorrente do eventual desatendimento 
dos requisitos do Repes ou do Recap: nos casos de 
descumprimento dos percentuais mínimos de exporta-
ção, as penalidades serão impostas proporcionalmente 
à diferença entre o exigido e o efetivamente alcançado 
pela empresa. Não tem sentido, com efeito, punir com 
multa de mesmo valor empresas que eventualmente 
tenham deixado de cumprir o compromisso por mar-
gens distintas. Acolho parcialmente as Emendas nºs 

33 (Deputado Julio Semeghini) e 34 (Deputado Nel-
son Proença).

Em relação à inovação tecnológica, o PLV traz 
algumas modificações. A primeira é a complementa-
ção da expressão “mestres e doutores”, de forma a 
possibilitar a subvenção para todo pesquisador, inde-
pendentemente do grau acadêmico, desde que tenha 
“atuação comprovada no campo científico ou tecno-
lógico”. Com isso, serão parcialmente atendidas as 
Emendas nºs 82 (Senador Flexa Ribeiro) e 83 (Depu-
tado André Zacharow).

No Programa de Inclusão Digital, o PLV amplia 
as possibilidades de concessão do benefício da alí-
quota zero da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, 
na aquisição de microcomputadores, para abranger 
também laptops, notebooks e monitores de cristal 
líquido. A modificação proposta insere-se no escopo 
da Emenda nº 111 (Deputado Pauderney Avelino), e 
pretende contemplar uma eventual evolução tecno-
lógica que torne acessíveis tais equipamentos, cujos 
preços hoje estariam além do limite máximo previsto 
para a concessão do benefício.

Também estão contempladas, no mérito, as Emen-
das nº 103 (Deputado Júlio Semeghini) e 104 (Depu-
tado Mendes Thame). Embora a expressão “venda a 
varejo” permaneça no PLV, foi-lhe acrescido disposi-
tivo que torna fora de dúvidas a possibilidade de as 
pessoas jurídicas, de direito público ou privado, ad-
quirirem computadores no âmbito do Programa de 
Inclusão Digital.

Foi equalizado o tratamento tributário do IRPJ e 
da CSLL sobre as receitas financeiras das empresas 
do setor imobiliário, estendendo-se a redução de tri-
butação prevista no texto original da medida provisória 
para o IRPJ calculado pelo lucro presumido também 
para a CSLL. Assim, para a determinação da base de 
cálculo da referida contribuição, passa-se a aplicar o 
coeficiente de 12% também sobre as receitas finan-
ceiras, ao contrário do previsto na legislação atual, na 
forma prevista nas Emendas nº 134 (Deputado Mendes 
Thame) e nº 141 (Senador Fernando Bezerra).

Na legislação do Imposto de Renda da Pessoa 
Física, no que respeita à tributação do ganho de capital 
obtido com a alienação de imóveis, propõe-se que o 
mecanismo do Fator de Redução seja utilizado a partir 
da data da publicação da lei decorrente da conversão 
desta MP. Para os imóveis adquiridos antes dessa 
data, sugere-se seja aplicado um fator maior, medida 
que poderá devolver liquidez ao mercado imobiliário e 
cuja eventual perda fiscal poderá até ser mitigada pela 
redução dos níveis da sonegação, hoje bastante eleva-
dos, devido à distorção representada pela vedação à 
correção do custo de aquisição dos imóveis. A proposta 
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atende, ainda que de forma parcial, as Emendas nºs 

147 (Deputado Júlio Lopes), 151 (Deputado Luiz Carlos 
Hauly), 157 (Senador Arthur Virgílio), 158 (Deputado 
Eduardo Paes), 159 (Deputado José Carlos Machado), 
160 (Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), 161 
(Senador Leonel Pavan), 162 (Deputado José Carlos 
Aleluia), 163 (Senadora Lúcia Vânia), 164 (Deputado 
Ronaldo Dimas), 165 (Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame), 166 (Deputado Antonio Carlos Pannun-
zio), 167 (Deputado Eduardo Paes), 168 (Deputado 
Francisco Dornelles), 169 (Deputado Gervásio Silva), 
170 (Deputado Silvio Torres), 171 (Deputado Ronaldo 
Dimas), 172 (Deputado Eduardo Paes), 173 (Senador 
Sérgio Guerra), 331 (Deputado Francisco Dornelles).

Com relação ao IPI, promove-se a prorrogação do 
benefício concedido aos taxistas até 31 de dezembro 
de 2009, uma vez que o fim do incentivo está previsto 
para 31 de dezembro de 2006. Estamos acolhendo, 
para esse fim, a Emenda nº 330 (Deputado Francisco 
Dornelles).

Na legislação da contribuição para o PIS/Pasep e 
Cofins, estamos acolhendo várias emendas, a saber:

– a consignação, no texto da lei, para o 
fim de pacificar a interpretação a ser atribuída 
ao dispositivo, por meio da chamada “interpre-
tação autêntica” de que os contratos a preços 
predeterminados não se descaracterizam como 
tal pelo fato de preverem correção monetária, 
atendendo às Emendas nºs 224 (Deputado 
Eduardo Gomes), 225 (Deputado Eduardo 
Sciarra) e 353 (Deputado Max Rosenmann);

– o estabelecimento de alíquota zero 
para o leite em pó, acatando as Emendas nºs 
359 (Senador Alvaro Dias) e 362 (Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame);

– o estabelecimento de alíquota zero 
para requeijão e queijos tipo mussarela, minas, 
prato, coalho e ricota, além da concessão de 
crédito presumido de 80% para a aquisição de 
leite de produtores pessoas físicas, atendendo 
às Emendas nº 364

(Deputado Arnaldo Faria de Sá) e várias 
outras, no total de 20 emendas;

– a autorização para que o Poder Exe-
cutivo reduza a zero as alíquotas incidentes 
também sobre os produtos destinados a hos-
pitais, clínicas e campanhas de saúde reali-
zadas pelo Poder Público;

Propõe-se também a criação de fundos de inves-
timento abertos cujas quotas possam constituir garan-
tia em contratos de locação imobiliária, atendendo aos 

objetivos das Emendas nºs 253 (Deputado Eduardo 
Paes) e 255 (Deputado Júlio Lopes).

Com respeito às Turmas Especiais do Conse-
lho de Contribuintes, a nova redação proposta para o 
dispositivo afasta os receios, surgidos no âmbito de 
algumas entidades ligadas ao setor, quanto ao ris-
co de uma eventual criação de tribunais de exceção. 
Embora a Emenda nº 275 (Senador César Borges), 
visasse a extinguir as Turmas Especiais, ela seria 
parcialmente atendida com a redação ora proposta. 
Acolhe-se também a Emenda nº 276 (Deputado Fran-
cisco Dornelles).

As alterações promovidas na Lei de Falências 
visam corrigir o tratamento dado aos contratos de 
leasing e arrendamento, que tem gerado distorções, 
especialmente nos casos de processo de recuperação 
judicial de companhias aéreas, para garantir os direi-
tos do arrendador.

Objetiva-se com o texto proposto no PLV acabar 
com o sobrepreço cobrado das companhias nacionais, 
sem prejudicar as empresas que já se beneficiaram da 
redação original da Lei nº 11.101, de 2005. Atende-se, 
assim, à Emenda nº 297.

Além das alterações acima, o PLV submetido 
à apreciação do Plenário contém modificações na 
legislação relativa ao setor de energia que, a nosso 
ver, contribuirão para evitar uma nova crise de abas-
tecimento. Propõe-se que as novas plantas do setor 
de energia elétrica, para efeitos exclusivamente tribu-
tários, tenham seus ativos depreciados pelas taxas 
usualmente fixadas pela Receita Federal, e não mais 
pelas taxas determinadas pela Aneel, as quais per-
manecerão em vigor, no entanto, para efeitos de pro-
cessos de revisão tarifária. Por se tratar de medida de 
caráter eminentemente fiscal, não haverá ônus sobre 
as tarifas de energia.

Com vistas à redução do denominado risco am-
biental, propõe-se que o valor da compensação am-
biental decorrente da implantação de grandes empre-
endimentos, entre os quais os destinados à geração de 
energia, seja estabelecido até a data de concessão da 
licença de instalação, somente podendo ser majorada 
no futuro em função de modificações do empreendi-
mento que impliquem impacto ambiental significativo 
e não previsível. Com isso, diminuem-se os riscos de 
tais investimentos, incentivando-os.

A alteração promovida na tributação sobre gemas 
e jóias teve por motivação o esforço para incentivar a 
produção nacional e o comércio interno, combatendo 
a informalidade e o contrabando que hoje têm repre-
sentado volume significativo de riquezas evadidas. 
Aproveitou-se, para isso, o espírito da Emenda nº 

259, substituindo-se, contudo, a redução a zero das 
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alíquotas de contribuição para o PIS-PASEP e Cofins 
pela autorização ao Poder Executivo para reduzir a 
alíquota do IPI até o valor eventualmente estabelecido 
pelo Confaz para o ICMS incidente sobre os mesmos 
produtos.

Em relação ao Simples, Sr. Presidente, há uma 
dezena de emendas propondo a correção dos limites de 
caracterização de micro e pequenas empresas, muito 
merecedoras de acolhimento. Entretanto, entendimen-
tos havidos entre o Poder Executivo – representado 
pelos ExmºS Ministros da Fazenda e da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República –, Parlamentares da 
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e da 
Comissão Especial designada para examinar o Projeto 
de Lei Complementar nº 123, de 2004, que institui o “Su-
persimples” e este Relator resultaram em acordo para 
deixar essas e outras questões relativas ao Simples 
para deliberação quando do exame daquele projeto e 
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, estabele-
cido nesse acordo o prazo final do mês de novembro 
do corrente ano para lotação desses projetos.

Ainda com respeito ao Simples, ampliam-se os 
prazos de recolhimento das micro e pequenas empre-
sas. Com isso, ainda que de forma indireta, estamos 
contemplando a Emenda nº 284.

Outras medidas ainda foram contempladas no 
PLV, Corri o objetivo de aperfeiçoar diversos meca-
nismos das legislações que estavam, a reclamar alte-
rações há longo tempo. Tal é o caso, por exemplo: (a) 
da autorização dada ao Exmo. Sr. Ministro da Fazen-
do para instituir mecanismos de ajuste da legislação 
sobre preços de transferência; (b) da fixação de um 
regime aduaneiro específico para as embalagens des-
tinadas ao envasamento de produtos líquidos, acatan-
do a Emenda nº 212; (c) da alteração promovida na 
legislação sobre a tributação de ganhos de capital em 
operações de incorporação de empresas coligadas; 
(d) da redução das tarifas de energia elétrica para o 
setor de aqüicultura; e (e) da criação de um regime de 
tributação específico para as embalagens destinadas 
à exportação de frutas.

Foram ainda contempladas, total ou parcialmente, 
nos termos do PLV, as Emendas nºs: 213 e 214, para 
melhorar as condições de competitividade das coope-
rativas de transporte; 273 e 274, para evitar que a tri-
butação exacerbe ainda mais os conflitos referentes à 
reforma agrária; 287, para incentivar as empresas que 
invistam em desenvolvimento de tecnologia nacional; 
181, 183 e 210, para desonerar, ainda que parcial-
mente, as receitas referentes á prestação de serviços 
públicos de saneamento básico.

Como se vê, Sr. Presidente, SrªS Deputadas, Srs. 
Deputados, o PLV ora submetido ao Plenário apro-

veitou-se, total ou parcialmente, das emendas acima 
mencionadas, e não obstante a meritória iniciativa das 
Srªs e Srs. Parlamentares, propôs-se a rejeição das 
demais emendas apresentadas à Medida Provisória 
nº 252, de 2005.

Pelos motivos acima expostos, concluo pelo aten-
dimento aos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, voto pela aprovação desta Me-
dida Provisória e pela aprovação, total ou parcial, das 
Emendas nºs: 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 24, 33, 34, 58, 82, 
83, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 111, 134, 141, 147, 151, 157 a 173, 181, 182, 183, 
188, 197, 205, 207, 210, 212, 213, 214, 224, 225, 230, 
233, 253, 255, 259, 262, 263, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 284, 287, 297, 320, 330, 331, 353, 359, 362, 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 
378, 379, 381, 382, 383, 386, 387, 388 e 389, na for-
ma do Projeto de Lei de Conversão em anexo, e pela 
rejeição das demais emendas.

Sr. Presidente, na oportunidade em que concluo 
a leitura do parecer, digo que tenho comigo, repito, o 
levantamento do impacto das medidas propostas no 
PLV sobre as finanças estaduais e municipais. Esse 
levantamento demonstra que o impacto será neutro ou 
positivo para Estados e Municípios. Também tenho em 
mãos o levantamento de todas as principais inovações 
que propus à Medida Provisória.

Agradeço a atenção a todos, em especial do Pre-
sidente Severino Cavalcanti e do Líder do meu partido, 
Deputado Alberto Goldman, que depositou em mim a 
confiança, que muito me honra, de relatar um projeto 
de enorme importância econômica para o País e de 
positivo impacto, tenho certeza, nos próximos anos 
para o investimento e a geração de emprego e renda 
no Brasil.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PARECER PROFERIDO EM PLENÁRIO 
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, 

DE 15 DE JUNHO DE 2005

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 252, DE 15 DE JUNHO DE 2005 

(Mensagem nº 366, de 2005, 
da Presidência da República) 

(Mensagem nº 54, de 2005, 
do Congresso Nacional)

Institui o Regime Especial de Tribu-
tação para a Plataforma de Exportação de 

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL900         901ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL902     



32700 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

Serviços de Tecnologia da Informação – RE-
PES, o Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exporta-
doras – RECAP e o Programa de Inclusão 
Digital, dispõe sobre incentivos fiscais para 
a inovação tecnológica e dá outras provi-
dências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Dep. Custódio Mattos

I – Relatório

O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 

366, de 2005, submete à análise do Congresso Na-
cional a Medida Provisória – MP nº 252, de 15 de ju-
nho de 2005.

Na referida MP, estão tratadas as seguintes ma-
térias:
1)  instituição do Regime Especial de Tributação para 

a Plataforma de Exportação de Serviços de Tec-
nologia da Informação – REPES;

2)  instituição do Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
– RECAP;

3)  concessão de incentivos fiscais para o investimento 
em inovação tecnológica:

4)  instituição do Programa de Inclusão Digital;
5)  concessão de incentivos para a instalação de em-

preendimentos em microrregiões menos desen-
volvidas no norte e no nordeste do País;

6)   alteração na legislação do Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte – SIMPLES;

7)  alteração da tributação do setor imobiliário, inclu-
sive do patrimônio de afetação, bem como do 
ganho de capital na venda de imóveis;

8)  alteração da legislação da contribuição para o 
Programa de Integração Social – PIS/PASEP, 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS, do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e da 
CIDE – Combustíveis;

9)   alteração de prazos de recolhimento do Imposto 
sobre Operações Financeiras – IOF, da Contri-
buição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira – CPMF e do Imposto de Renda na Fonte 
– IR-FONTE;

10) criação de fundos de investimentos, com patrimônio 
segregado, por entidades abertas de previdência 
complementar e sociedades seguradoras;

11) alteração da incidência de tributos e contribuições 
sobre operações realizadas em mercados finan-
ceiros de liquidação futura;

12) permissão para criação de Turmas Especiais no 
Conselho de Contribuinte;

13) alteração das regras referentes à restituição, ressar-
cimento e compensação de crédito tributário.

O foco da Medida Provisória é o incentivo aos 
investimentos produtivos, especialmente os voltados 
para a exportação. Os principais programas – o REPES 
e o RECAP – permitem a importação e aquisição no 
mercado interno de bens e serviços com suspensão 
da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS, que 
poderá ser transformada em alíquota zero após o de-
curso de determinado prazo. Como contrapartida, a 
empresa compromete-se a exportar pelo menos 80% 
da sua receita bruta.

O Programa de inclusão Digital permitirá a aquisi-
ção de computadores de baixo custo sem o pagamento 
da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS.

Em relação ao mercado imobiliário, alteram-se 
várias regras da tributação das empresas do setor, 
como, por exemplo, a redução do Imposto de Renda, 
calculado pelo Lucro Presumido, sobre as receitas 
financeiras dos contratos de vendas de imóveis. A in-
cidência da tributação sobre o patrimônio de afetação 
à alíquota de 7% torna-se definitiva. Estabeleceu-se, 
ainda, isenção sobre o produto da venda de imóveis 
residenciais, desde que aplicado na aquisição de novos 
imóveis residenciais no prazo de até 180 dias. Altera-
se também a tributação sobre o ganho de capital, com 
a aplicação de um fator de redução.

Quanto à contribuição para o PIS-PASEP, à CO-
FINS e ao IPI, a MP nº 252 trouxe alterações pontuais, 
voltadas para a solução de questões específicas, como 
a da cadeia industrial de fundição de alumínio ou a de 
autopeças, por exemplo.

Em relação ao mercado financeiro, alterou-se a 
forma de apuração dos tributos e contribuições sociais 
sobre o mercado futuro.

Criaram-se também planos de previdência com-
plementar lastreados em fundos de investimento, cujos 
ativos não se comunicam com os da instituição finan-
ceira. Preserva-se, assim, o patrimônio do investidor, 
em caso de falência da instituição.

Além disso, a MP nº 252, de 2005, ampliou prazos 
de pagamento do IOF, CPMF e IR-FONTE, além de 
tratar do processo administrativo fiscal, com a criação 
de Turmas Especiais no Conselho de Contribuintes, 
e estabelecer novas regras para a restituição, ressar-
cimento e compensação de tributos e contribuições 
sociais.
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São essas as linhas básicas do texto enviado 
pelo Poder Executivo, ao qual foram apresentadas 442 
emendas pelas Srªs. e Srs. Parlamentares, suficiente-
mente descritas em suas respectivas justificativas.

É o relatório do essencial.

II – Voto do Relator

Cumpre-me, em preliminar, a manifestação, sobre 
a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária 
da Medida Provisória nº 252, de 2005, e das emendas 
a ela apresentadas, para então, superados esses as-
pectos, apreciar-lhe o mérito.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa

Quanto aos pressupostos constitucionais, quais 
sejam: relevância e urgência, entendo que ambos es-
tão presentes.

Revela-se inquestionável a relevância das maté-
rias sobre que dispôs a MP. Destinam-se a incentivar 
novos investimentos em bens de capital e desonerar 
exportações: providências absolutamente necessárias 
para fundamentar o crescimento sustentado do País.

As medidas voltadas ao mercado imobiliário au-
xiliarão os esforços pela criação de empregos no mer-
cado interno, uma vez que se trata de um dos setores 
mais intensivos em absorção de mão-de-obra.

A ampliação de prazos de recolhimento de tri-
butos poderá aliviar a necessidade de capital de giro 
das empresas; a criação de planos de previdência com 
patrimônio segregado volta-se à proteção do investi-
dor contra eventual falência da instituição financeira; 
o Programa de Inclusão Digital permitirá a difusão do 
acesso a essa tecnologia à população de mais baixa 
renda. São todas medidas de impacto social significa-
tivo e potencial para solucionar questões da pauta de 
desafios nacionais mais importantes.

Em resumo, pode-se considerar atendido o pres-
suposto constitucional da relevância.

No que respeita ao exame da urgência, entende-
mos que também se verifica no caso concreto.

Com efeito, a taxa de câmbio apreciou-se muito 
nos últimos tempos. O dólar americano, que já chegou 
a ser cotado a uma taxa de R$3,80, hoje tem seu valor 
flutuando abaixo de R$2,40. Como um dos pilares da 
estabilidade econômica é a manutenção de contas ex-
ternas saudáveis, em vista desse fenômeno, tornam-se 
urgentes medidas voltadas para compensar os seus 
efeitos nocivos.

Os demais aspectos do ordenamento jurídico 
foram respeitados, não se verificando máculas quan-
to aos princípios da legalidade, da anterioridade, do 
não-confisco, da isonomia e os demais mandamentos 

constitucionais e legais a que se subordina a questão 
tributária.

Em relação à técnica legislativa, embora se pos-
sam observar pequenas falhas, não há óbices ins-
transponíveis. Os aspectos formais do texto analisado 
estão, em grande medida, conformes aos preceitos 
da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998. O mesmo se verifica em relação às emendas 
apresentadas. Não se constatam, indícios flagrantes 
de inconstitucionalidade, injuridicidade ou técnica le-
gislativa, a ponto de torná-las inaproveitáveis ao pro-
cesso legislativo.

Assim sendo, proponho ao Plenário o voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técni-
ca legislativa da Medida Provisória nº 252, de 2005, e 
das emendas a ela apresentadas.

Da Compatibilidade e Adequação Orçamentária e 
Financeira

A Exposição de Motivos que acompanha a Me-
dida Provisória estima a renúncia fiscal em R$2,52 bi-
lhões. Entretanto, no detalhamento dos valores a soma 
dos números expostos resulta em apenas R$2,32 bi-
lhões. Ademais, cumpre considerar a observância de 
um excesso de arrecadação no montante de R$5,2 
bilhões em relação à previsão contida no Decreto nº 

5.379, de 2005.
Portanto, as disposições da Medida Provisória, 

bem como das emendas a ela apresentadas, estão de 
acordo com a legislação que rege o controle das finan-
ças públicas e, dessa forma, voto pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária da MP nº 252, 
de 2005, e das emendas a ela apresentadas.

Do Mérito
A Medida Provisória nº 252, de 2005, representa 

sem dúvida um progresso para a legislação tributária 
brasileira.

A instituição do REPES e do RECAP é muito 
bem-vinda, pois a indústria da informática e o setor de 
exportação são estratégicos para o desenvolvimento. 
Seu objetivo primordial é evitar que as empresas pre-
ponderantemente exportadoras acumulem créditos 
decorrentes do regime não-cumulativo instituído em 
2002 e 2003 para a contribuições para o PIS-PASEP 
e COFINS. Por esse motivo, não haverá problemas 
quanto às regras da OMC, já que não se trata de be-
nefício fiscal concedido, mas simplesmente de técnica 
destinada a adequar a tributação ao regime do valor 
agregado.

O REPES, especialmente, com essa adequação, 
possibilitará ao País atrair grandes empreendimentos 
internacionais, na área do fornecimento de serviços 
voltados para exportação, que antes estariam propen-
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sos a procurar outros países, em face da distorção 
tributária que ora se procura corrigir.

No que respeita ao incentivo à pesquisa, espera-
se que ajudem os esforços para manter nossos pesqui-
sadores no País, desenvolvendo tecnologia nacional.

No combate às disparidades regionais, ressalte-se 
a importância da concessão de incentivos para a ins-
talação de empreendimentos em microrregiões menos 
desenvolvidas no Norte e no Nordeste do País.

As medidas destinadas ao ramo imobiliário, es-
pecialmente a mudança na tributação do patrimônio de 
afetação e do ganho de capital na venda de imóveis, 
podem incentivar significativamente o desenvolvimento 
do setor, que é grande empregador de mão-de-obra, 
especialmente das camadas menos favorecidas da 
população.

Também é positiva a criação de fundos de inves-
timento com patrimônio segregado, protegendo assim 
o investidor de prejuízos decorrentes de eventuais di-
ficuldades da entidade financeira.

Da mesma forma, a ampliação dos prazos de 
recolhimento de impostos e contribuições poderá con-
tribuir para reduzir o custo de capital das empresas 
brasileiras.

Ou seja, de uma forma geral, as iniciativas inclu-
ídas na MP nº 252, de 2005, trazem aprimoramento à 
legislação tributária vigente.

Há que se considerar, no entanto, que a medida 
peca por um certo acanhamento, em alguns aspec-
tos. Sem incorrer em exageros que comprometam as 
metas de equilíbrio fiscal e orçamentário, entende-
mos que se pode ampliar o alcance dos benefícios 
concedidos, incentivando ainda mais os investimen-
tos produtivos que objetivaram a edição da MP 252, 
motivo pelo qual propomos o anexo Projeto de Lei de 
Conversão – PLV.

Uma preocupação central desse novo texto é 
ampliar o espectro das empresas beneficiárias dos 
regimes criados pela MP 252 – o REPES e o RECAP 
–, praticamente restrito às empresas consideradas 
predominantemente exportadoras, ou seja, as que ex-
portem mais de 80% de seu faturamento. Movia-nos 
a intenção de facultar a adesão a ambos os regimes 
às empresas que recolhem as contribuições pelo re-
gime cumulativo.

Entretanto, a intenção de baixar esse índice en-
controu óbice instransponível, levantado ao longo das 
discussões técnicas promovidas, nos riscos de con-
testação baseada em normas internacionais de co-
mércio.

De fato, para as empresas que têm alto volume de 
exportações, a dispensa de cobrança do PIS/PASEP e 
da COFINS sobre máquinas e equipamentos torna-se 

uma mera técnica tributária, pois a Receita Federal terá 
que devolver as referidas contribuições em dinheiro, já 
que o volume de operações internas da empresa – tri-
butáveis – não é suficiente para gerar débito que lhe 
permita compensar os créditos acumulados. Para es-
sas empresas, portanto, o novo regime seria aceitável, 
uma vez que se trata de tributo sobre valor agregado, 
caso em que as regras da OMC permitem a completa 
desoneração dos produtos exportados.

A situação é mais delicada em relação às empre-
sas que apuram as contribuições sob o regime cumu-
lativo. A desoneração da compra de bens poderia ser 
interpretada como um “prêmio” vinculado ao desem-
penho de exportação, um tipo de subsídio proibido 
pelo artigo 3º, parágrafo 1º, “a”, da Parte II do Acordo 
sobre Subsídios e Medidas Compensatórias do GATT 
– 1994, que afasta especificamente quaisquer “subsí-
dios vinculados, de fato ou de direito, ao desempenho 
exportador (...)”

Nada obstante, estamos propondo outro benefício, 
que deverá abranger todas as empresas, exportadoras 
ou não, e que também poderá estimular o investimento. 
Trata-se da redução do prazo de utilização dos créditos 
da contribuição para o PIS e da COFINS decorrentes 
da aquisição de bens de capital, dos 24 meses hoje 
em vigor, para 18 meses. Essa redução representará 
sensível ganho financeiro para empresas que realiza-
rem novos investimentos. Contemplamos assim, ainda 
que parcialmente, as Emendas 230 e 263 (Dep. Yeda 
Crusius), 233 (Sen. Eduardo Azeredo) e 262 (Sen. 
Arthur Virgílio).

Além disso, propõe-se, nos termos da Emenda 
nº 205 (Dep. Francisco Dornelles), que o percentual de 
oitenta por cento estabelecido como limite mínimo de 
exportações para o REPES – e também para o RECAP 
– seja calculado em relação ao valor da receita bruta 
excluídos os impostos e contribuições incidentes so-
bre a venda. Trata-se de alteração importante, uma vez 
que reduz a base de cálculo desse limite, facilitando o 
seu atingimento pelos exportadores.

O PLV corrige ainda algumas imperfeições de 
redação. No texto original da MP, as pessoas jurídicas 
que recolhessem a contribuição para o PIS/PASEP e 
a COFINS pelo regime cumulativo estavam excluídas 
do REPES. Esse dispositivo entrava em contradição 
com o fato de que as empresas de desenvolvimento 
de software estão enquadradas no referido regime 
cumulativo, o que tornaria o REPES praticamente inó-
cuo. Com a nova redação, a empresa de serviços de 
informática poderá optar entre aderir ao REPES e ser 
tributada pelo regime não cumulativo ou manter-se no 
regime cumulativo. Com isso, atendemos, em parte, 
as Emendas nº 2 (Dep. Augusto Nardes), 3 (Dep. .Ju-
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lio Semeghini), 4 (Dep. Luiz Carlos Hauly) e 5 (Dep. 
Nelson Proença).

Outra imperfeição do texto levava à interpreta-
ção de que a empresa integrante do REPES deveria, 
cumulativamente, desenvolver softwares e prestar ser-
viços de tecnologia de informação. Estamos alterando 
essa redação para permitir a adesão de empresa que 
se dedique a uma ou outra das referidas atividades, 
em atendimento parcial às Emendas nºs 14 e 15 (Dep. 
Nelson Proença).

As mudanças propostas na redação dos arts. 4º, 
5º e 14, objetivam corrigir qualquer eventual ambigüi-
dade e garantir aos bens e serviços comercializados 
no mercado interno o mesmo tratamento atribuído aos 
importados. Essa alteração acolhe o espírito da Emen-
da nº 58 (Dep. Julio Semeghini).

A nova redação também torna mais racional e 
justa a multa decorrente do eventual desatendimento 
dos requisitos do REPES ou do RECAP: nos casos de 
descumprimento dos percentuais mínimos de exporta-
ção, as penalidades serão impostas proporcionalmente 
à diferença entre o exigido e o efetivamente alcançado 
pela empresa. Não tem sentido, com efeito, punir com 
multa de mesmo valor empresas que eventualmente 
tenham deixado de cumprir o compromisso por mar-
gens distintas. Acataram-se, portanto, ainda que par-
cialmente, as Emendas nº 33 (Dep. Julio Semeghini) 
e 34 (Dep. Nelson Proença).

Especificamente sobre o REPES, propõe-se duas 
alterações na Medida Provisória. Foi substituída a ex-
pressão “programa de computador em código aberto” 
pela expressão “programa de computador que permita 
o controle da produção dos serviços prestados”. Com 
isso, amplia-se a gama de programas aceitáveis, sem 
perda dos controles necessários à fiscalização. Es-
tamos, nesse ponto, contemplando parcialmente as 
Emendas nº 11 (Dep. Julio Semeghini) e 24 (Dep. Yeda 
Crusius). Também foi incluída no PLV a possibilidade 
de suspensão da exigência do IPI sobre máquinas e 
equipamentos sem similar nacional, a serem definidos 
em ato do Poder Executivo.

Em relação à inovação tecnológica, o PLV traz 
algumas modificações. A primeira é a complementação 
da expressão “mestres e doutores”, de forma a possibi-
litar a subvenção para todo pesquisador, independen-
temente do grau acadêmico, desde que tenha “atuação 
comprovada no campo científico ou tecnológico”. Com 
isso, serão parcialmente atendidas as Emendas nº 82 
(Sen. Flexa Ribeiro) e 83 (Dep. André Zacharow).

Outra mudança diz respeito à inclusão de artigo no 
texto da norma, com objetivo de restringir a amplitude 
da matéria sujeita a regulamentação pelo Executivo, 
uma vez que a redação original atribuía ao Executi-

vo, mediante decreto, o estabelecimento de limites e 
condições para o gozo dos incentivos fiscais. A mo-
dificação atende parcialmente a Emenda nº 93 (Sen. 
Flexa Ribeiro). Além disso, nessa regulamentação, 
abre-se a possibilidade de estender os benefícios da 
inovação tecnológica às empresas que se utilizam dos 
benefícios das Leis de Informática e da Zona Franca 
de Manaus, em atendimento parcial às Emendas nº 

67, 97, 101, 102 (todas do Dep. Júlio Semeghini), 95 
(Dep. André Zacharow), 98 (Dep. Pauderney Avelino) 
e 99 (Dep. Raul Jungmann).

Estão também atendidas, parcialmente, as Emen-
das nº 89 (Dep. Francisco Dornelles) e 91 (Dep. Ronaldo 
Dimas), de forma a permitir o gozo dos mencionados 
incentivos fiscais nos casos de remessas ao exterior, 
desde que voltados para o pagamento de transferên-
cia de tecnologia e de dispêndios com obtenção ou 
manutenção de patentes, marcas e cultivares.

No Programa de Inclusão Digital, o PLV amplia as 
possibilidades de concessão do benefício da alíquota 
zero da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, 
na aquisição de microcomputadores, para abranger 
também Laptops, notebooks e monitores de cristal 
líquido. A modificação proposta insere-se no escopo 
da Emenda nº 111 (Dep. Pauderney Avelino), e pre-
tende contemplar uma eventual evolução tecnológica 
que torne acessíveis tais equipamentos, cujos preços 
hoje estariam além do limite máximo previsto para a 
concessão do benefício.

Também estão contempladas, no mérito, as Emen-
das nº 103 (Dep. Júlio Semeghini) e 104 (Dep. Mendes 
Thame). Embora a expressão “venda a varejo” perma-
neça no PLV, foi-lhe acrescido dispositivo que torna fora 
de dúvidas a possibilidade de as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, adquirirem computadores no 
âmbito do Programa de Inclusão Digital.

Foi equalizado o tratamento tributário do IRPJ e 
da CSLL sobre as receitas financeiras das empresas 
do setor imobiliário, estendendo-se a redução de tri-
butação prevista no texto original da Medida Provisória 
para o IRPJ calculado pelo Lucro Presumido também 
para a CSLL. Assim, para a determinação da base de 
cálculo da referida contribuição, passa-se a aplicar o 
coeficiente de 12% também sobre as receitas finan-
ceiras, ao contrário do previsto na legislação atual, 
na forma prevista nas Emendas nº 134 (Dep. Mendes 
Thame) e nº 141 (Sen. Fernando Bezerra).

Na legislação do Imposto de Renda da Pessoa 
Física, no que respeita à tributação do ganho de capital 
obtido com a alienação de imóveis, propõe-se que o 
mecanismo do Fator de Redução seja utilizado a partir 
da data da publicação da lei decorrente da conversão 
desta MP. Para os imóveis adquiridos antes dessa 
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data, sugere-se seja aplicado um fator maior, medida 
que poderá devolver liquidez ao mercado imobiliário 
e cuja eventual perda fiscal poderá até ser mitigada 
pela redução dos níveis da sonegação, hoje bastante 
elevados, devido à distorção representada pela ve-
dação à correção do custo de aquisição dos imóveis. 
A proposta atende, ainda que de forma parcial, as 
Emendas nº 147 (Dep. Júlio Lopes), 151 (Dep. Luiz 
Carlos Hauly), 157 (Sen. Arthur Virgílio), 158 (Dep. 
Eduardo Paes), 159 (Dep. José Carlos Machado),160 
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame), 161 (Sen. Leo-
nel Pavan), 162 (Dep. Jose Carlos Aleluia), 163 (Sen. 
Lúcia Vânia), 164 (Dep. Ronaldo Dimas), 165 (Dep. 
Antonio Carlos Mendes Thame), 166 (Dep. Antonio 
Carlos Pannuzio), 167 (Dep. Eduardo Paes), 168 (Dep. 
Francisco Dornelles), 169 (Dep. Gervasio Silva), 170 
(Dep. Silvio Torres), 171 (Dep. Ronaldo Dimas), 172 
(Dep. Eduardo Paes), 173 (Sen. Sérgio Guerra), 331 
(Dep. Francisco Dornelles).

Com relação ao IPI, promove-se a prorrogação do 
benefício concedido aos taxistas até 31 de dezembro 
de 2009, uma vez que o fim do incentivo está previs-
to para 31 de dezembro de 2006. Estamos acolhen-
do, para esse fim, a Emenda nº 330 (Dep. Francisco 
Dornelles).

Na legislação da contribuição para o PIS/PASEP 
e COFINS, além das já mencionadas, estamos efe-
tuando uma série de modificações com o objetivo de 
diminuir os impactos do regime não-cumulativo sobre 
os setores produtivos. São elas: 

– a consignação, no texto da lei, para o 
fim de pacificar a interpretação a ser atribuída 
ao dispositivo, por meio da chamada “interpre-
tação autêntica de que os contratos a preços 
predeterminados não se descaracterizam como 
tal pelo fato de preverem correção monetária, 
atendendo as Emendas nº 224 (Dep. Eduar-
do Gomes), 225 (Dep. Eduardo Sciarra), 353 
(Dep. Max Rosenmann);

– a equalização do tratamento fiscal entre 
a atividade de construção civil e a de incorpo-
ração imobiliária e demais serviços relaciona-
dos ao setor, que passarão a ter as receitas 
auferidas até 31 de dezembro de 2006 tribu-
tadas pelo regime cumulativo, em acolhimen-
to parcial das Emendas nº 182 (Dep. Mendes 
Thame), 188 (Sen. Fernando Bezerra), 197 
(Dep. Eduardo Sciarra) e 207 (Dep. Pauder-
ney Avelino);

– o estabelecimento de alíquota zero para 
o leite em pó, acatando as Emendas nº 359 
(Sen. Álvaro Dias), 362 (Dep. Antonio Carlos 
Mendes Thame);

– o estabelecimento de alíquota zero 
para requeijão e queijos tipo mussarela, mi-
nas, prato, coalho e ricota, além da con-
cessão de crédito presumido de 80% para 
a aquisição de leite de produtores pessoas 
físicas, atendendo as Emendas nºs 364 (Dep. 
Arnaldo Faria de Sã), 365 (Dep. Benedito de 
Lira), 366 (Dep. Carlos Nader), 367 (Dep. 
Eduardo Sciarra), 368 (Dep. Francisco Tur-
ra), 369 (Sen. Hélio Costa), 371 (Dep. José 
Santana de Vasconcelos), 372 (Dep. Luís 
Carlos Heinze),373 (Dep. Lael Varella), 375 
(Dep. Marcelino Fraga), 376 (Dep. Nelson 
Meurer),377 (Dep. Osmar Serraglio), 378 
(Dep. Reginaldo Lopes), 379 (Dep. Vignatti e 
Outros), 381 (Dep. Zonta), 382 (Dep. Nelson 
Marquezelli), 383 (Dep. João Magalhães), 
386 (Dep. José Militão), 387 (Dep. José Car-
los Araújo), 388 (Dep. Ronaldo Caiado), 389 
(Dep. João Pizzolatti);

– a autorização para que o Poder Exe-
cutivo reduza a zero as alíquotas incidentes 
também sobre os produtos destinados a hos-
pitais, clínicas e campanhas de saúde reali-
zadas pelo Poder Público.

Propõe-se também a criação de fundos de investi-
mento abertos cujas quotas possam constituir garantia 
em contratos de locação imobiliária, providência que 
poderá ajudar a resolver o problema das exigências 
excessivas para a aceitação da fiança, por parte dos 
proprietários de imóveis, principalmente nas grandes 
cidades. Nesse ponto, atendeu-se aos objetivos das 
Emendas nº 253 (Dep. Eduardo Paes) e 255 (Dep. 
Júlio Lopes).

Com respeito às Turmas Especiais do Conse-
lho de Contribuintes, a nova redação proposta para o 
dispositivo afasta os receios, surgidos no âmbito de 
algumas entidades ligadas ao setor, quanto ao risco 
de uma eventual criação de tribunais de exceção. Em-
bora a Emenda nº 275 (Sen. César Borges), visasse a 
extinguir as Turmas Especiais, ela seria parcialmente 
atendida com a redação ora proposta. Também se per-
mite o funcionamento das Turmas Especiais de forma 
descentralizada, nos locais onde estejam localizadas 
as Superintendências da Secretaria da Receita Fe-
deral, atendendo a Emenda nº 276 (Dep. Francisco 
Dornelles).

Além disso, com o objetivo de agilizar e desbu-
rocratizar o Processo Administrativo Fiscal, tanto em 
benefício do Fisco quanto em favor do contribuinte, 
estamos acatando a Emenda nº 320 (Dep. Francisco 
Dornelles), que dá condições para o processamento 
eletrônico de feitos, bem como institui a figura da sú-
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mula vinculante no âmbito da Administração Fiscal. É 
importante ressaltar, no entanto, que a adoção de ins-
trumentos eletrônicos para o processamento de feitos 
administrativos fiscais, na forma ora proposta, depende 
sempre do expresso consentimento do contribuinte. A 
idéia é facilitar e agilizar o trâmite dos processos, elimi-
nando entraves burocráticos. Jamais reduzir ou cercear 
as garantias de defesa do contribuinte.

Na legislação referente à compensação dos dé-
bitos e créditos entre a Receita Federal e a Segurida-
de Social, procurou-se adotar uma solução de com-
promisso que atenda o interesse público sem trazer 
prejuízos aos direitos do contribuinte. Atenderam-se 
parcialmente as Emendas nºs 277 (Sen. Flexa Ribei-
ro) e 278 (Dep. Luiz Carlos Hauly), que propunham a 
supressão do dispositivo em comento.

As alterações promovidas na Lei de Falências 
visam a corrigir o tratamento dado aos contratos de 
Leasing e arrendamento, que tem gerado distorções, 
especialmente nos casos de processos de recupera-
ção judicial de companhias aéreas, para garantir os 
direitos do arrendador. Objetiva-se com o texto pro-
posto no PLV acabar com o sobrepreço cobrado das 
companhias nacionais, sem prejudicar as empresas 
que já se beneficiaram da redação original da Lei nº 

11.101, de 2005. Atende-se, assim, a Emenda nº 297 
(Dep. Roberto Brandt).

Além das alterações acima, o PLV submetido 
à apreciação do Plenário contém modificações na 
legislação relativa ao setor de energia que, a nosso 
ver, contribuirão para evitar uma nova crise de abas-
tecimento. Propõe-se que as novas plantas do setor 
de energia elétrica, para efeitos exclusivamente tribu-
tários, tenham seus ativos depreciados pelas taxas 
usualmente fixadas pela Receita Federal, e não mais 
pelas taxas determinadas pela ANEEL as quais per-
manecerão em vigor, no entanto, para efeitos do pro-
cesso de revisão tarifária. Por se tratar de medida de 
caráter eminentemente fiscal, não haverá ônus sobre 
as tarifas de energia.

Com vistas à redução do denominado risco am-
biental, propõe-se que o valor da compensação am-
biental decorrente da implantação de grandes empreen-
dimentos – entre os quais os destinados à geração de 
energia – seja estabelecido até a data de concessão da 
licença de instalação, somente podendo ser majorado, 
no futuro, em função de modificações do empreendi-
mento que impliquem impacto ambiental significativo 
e não previsível. Com isso, diminuem-se os riscos de 
tais investimentos, incentivando-os.

A alteração promovida na tributação sobre gemas 
e jóias teve por motivação o esforço para incentivar a 
produção nacional e o comércio interno, combatendo 

a informalidade e o contrabando que hoje têm repre-
sentado um volume significativo de riquezas evadidas. 
Aproveitou-se, para isso, o espírito da Emenda nº 259 
(Dep. Nelson Marquezelli), substituindo-se, contudo, 
a redução a zero das alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e COFINS pela autorização ao Poder 
Executivo para reduzir a alíquota do IPI até o valor 
eventualmente estabelecido pelo Confaz para o ICMS 
incidente sobre os mesmos produtos.

Em relação ao SIMPLES, há uma dezena de 
emendas propondo a correção dos limites de carac-
terização de micro e pequenas empresas, muito me-
recedoras de acolhimento. Entretanto, entendimentos 
havidos entre o Executivo – representado pelos Exmºs 
Ministros da Fazenda e da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República –, parlamentares da Frente Par-
lamentar da Micro e Pequena Empresa e da Comissão 
Especial designada para examinar o Projeto de Lei 
Complementar nº 123, de 2004, que institui o “Super-
simples”, e este Relator resultaram em acordo para 
deixar essas e outras questões relativas ao SIMPLES 
para deliberação quando do exame daquele projeto e 
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, estabele-
cido o prazo final do mês de novembro, do corrente 
ano, para votação desses projetos.

Ainda com respeito ao SIMPLES, ampliam-se 
os prazos de recolhimento das micro e pequenas em-
presas. Com isso, ainda que de forma indireta, esta-
mos contemplando a Emenda nº 284 (Dep. Eduardo 
Sciarra).

Outras medidas ainda foram contempladas no 
PLV, com objetivo de aperfeiçoar diversos aspectos 
da legislação que estavam a reclamar alterações 
há longo tempo. Tal é o caso, por exemplo: (a) da 
autorização ao Ministro da Fazenda para instituir 
mecanismos de ajuste da legislação sobre preços 
de transferência, para evitar o impacto negativo de 
flutuações cambiais mais significativas; (b) da fixa-
ção de um regime aduaneiro específico para as em-
balagens destinadas ao envasamento de produtos 
líquidos, com o que foi acatada a Emenda nº 212 
(Dep. Nelson Meurer); (c) da alteração promovida na 
legislação sobre a tributação de ganhos de capital 
em operações de incorporação de empresas coliga-
das; (d) da redução das tarifas de energia elétrica 
para o setor da aqüicultura; e (e) da criação de um 
regime de tributação específico para as embalagens 
destinadas à exportação de frutas.

Foram ainda contempladas, total ou parcialmente, 
nos termos do PLV, as Emendas: nº 213 (Dep. Zonta) e 
nº 214 (Dep. Gervásio Silva), para melhorar as condi-
ções de competitividade das cooperativas de transporte; 
nº 273 (Dep. Fernando Coruja) e nº 274 (Dep. Nelson 

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL906         907ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL908     



32706 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

Marquezelli), para evitar que a tributação exacerbe ain-
da mais os conflitos referentes à Reforma Agrária; nº 

287 (Dep. Zarattini), para incentivar as empresas que 
invistam em desenvolvimento de tecnologia nacional; 
nº 181 (Dep. Carlos Eduardo Cadoca), nº 183 e 210 
(ambas do Dep. Eduardo Cunha), para desonerar, ainda 
que parcialmente, as receitas referentes à prestação 
de serviços públicos de saneamento básico.

Como se vê, o PLV ora submetido ao Plenário 
aproveitou-se, total ou parcialmente, das emendas aci-
ma mencionadas, e não obstante a meritória iniciativa 
das Sras. e Srs. Parlamentares, propõe-se a rejeição 
das demais emendas apresentadas à Medida Provi-
sória nº 252, de 2005.

Conclusão

Pelos motivos acima expostos, concluo pelo aten-
dimento aos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa; pela adequação financeira e or-
çamentária; e, no mérito, voto pela aprovação desta 
Medida Provisória, e pela aprovação, total ou parcial, 
das Emendas nºs 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 24, 33, 34, 58, 
82, 83, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 104, 111, 134, 141, 147, 151, 157 a 173, 
181, 182, 183, 188, 197, 205, 207, 210, 212, 213, 214, 
224, 225, 230, 233, 253, 255, 259, 262, 263, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 284, 287, 297, 320, 330, 331, 353, 
359, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 
375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 386, 387, 388 
e 389, na forma do Projeto de Lei de Conversão em 
anexo, e pela rejeição das demais emendas.

Sala das Sessões,     de agosto de 2005.  – Depu-
tado Custódio Mattos Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, DE 2005

Institui o Regime Especial de Tribu-
tação para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação – RE-
PES, o Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exporta-
doras – RECAP e o Programa de Inclusão 
Digital, dispõe sobre incentivos fiscais para 
a inovação tecnológica e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO 1 
Do Repes

Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Tri-
butação para a Plataforma de Exportação de Serviços 

de Tecnologia da Informação – REPES, nos termos 
desta lei.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará as condições necessárias para a habilita-
ção ao REPES.

Art. 2º É beneficiária do Repes a pessoa jurídica 
que exerça exclusivamente as atividades de desenvol-
vimento de software ou de prestação de serviços de 
tecnologia da informação, cumulativamente ou não, e 
que, por ocasião da sua opção pelo Repes, assuma 
compromisso de exportação igual ou superior a oiten-
ta por cento de sua receita bruta anual de venda de 
bens e serviços.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada após excluídos os impostos e contribui-
ções incidentes sobre a venda.

§ 2º O disposto no caput não se aplica à pessoa 
jurídica que tenha suas receitas, no todo ou em par-
te, submetidas ao regime de incidência cumulativa da 
Contribuição para o Programa de Integração Social 
– PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS.

§ 3º Não se aplicam à pessoa jurídica optante 
pelo REPES as disposições do inciso XXV do art. 10 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 3º Para fins de controle da produção e da com-
provação de que o contratante do serviço prestado seja 
residente ou domiciliado no exterior, o beneficiário do 
REPES utilizará programa de computador que permita 
o controle da produção dos serviços prestados.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal terá acesso 
online, pela Internet, às informações e ao programa de 
que trata o caput, para fins de auditoria, com controle 
de acesso mediante certificação digital.

§ 2º Para fins de reconhecimento da utilização da 
infra-estrutura de software e hardware, o programa 
de que trata o caput será homologado pela Secreta-
ria da Receita Federal, sendo-lhe facultado o acesso 
ao código-fonte.

Art. 4º No caso de venda ou de importação de 
bens novos destinados ao desenvolvimento, no País, 
de software e de serviços de tecnologia da informa-
ção, fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado 
interno, quando os referidos bens forem adquiridos por 
pessoa jurídica beneficiária do Repes para incorpora-
ção ao seu ativo imobilizado;

II – da Contribuição para PIS/Pasep-Importação 
e da Cofins-Importação, quando os referidos bens fo-
rem importados diretamente por pessoa jurídica be-
neficiária do Repes para incorporação ao seu ativo 
imobilizado.
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§ 1º Nas notas fiscais relativas à venda de que 
trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão 
“Venda efetuada com suspensão da exigência da Con-
tribuição para o PIS/PASEP é da COFINS”, com a es-
pecificação do dispositivo legal correspondente.

§ 2º Na hipótese deste artigo, o percentual de 
exportações de que trata o art. 2º será apurado consi-
derando-se a média obtida, a partir do ano-calendário 
subseqüente ao do início de utilização dos bens ad-
quiridos no âmbito do REPES, durante o período de 
três anos-calendário.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se re-
fere o § 2º não poderá ser superior a um ano, contado 
a partir da aquisição.

§ 4º Os bens beneficiados pela suspensão referida 
no caput serão relacionados em regulamento.

Art. 5º No caso de venda ou de importação de 
serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de 
software e de serviços de tecnologia da informação, 
fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para PIS/PASEP e da CO-
FINS incidentes sobre a receita bruta auferida pela 
prestadora de serviços, quando tomados por pessoa 
jurídica beneficiária do REPES;

II – da Contribuição para PIS/PASEP– Importa-
ção e da COFINS-Importação, para serviços impor-
tados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do 
REPES.

§ 1º Nas notas fiscais relativas aos serviços de 
que trata o inciso I do caput, deverá constar a ex-
pressão Venda de serviços efetuada com suspensão 
da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente.

§ 2º Na hipótese deste artigo, o percentual de 
exportação a que se refere o art. 2º será apurado 
considerando as vendas efetuadas no ano-calendá-
rio subseqüente ao da prestação do serviço adquirido 
com suspensão.

§ 3º Os serviços beneficiados pela suspensão re-
ferida no caput serão relacionados em regulamento.

Art. 6º As suspensões de que tratam os arts. 4º 
e 5º convertem-se em alíquota zero após cumpridas a 
condição de que trata o caput do art. 2º, observados 
os prazos de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º e o § 
2º do art. 5º.

Art. 7º A adesão ao REPES fica condicionada à 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal.

Art. 8º A pessoa jurídica beneficiária do REPES 
terá a adesão cancelada:

I – na hipótese de descumprimento do compro-
misso de exportação de que trata o art. 2º;

II – sempre que se apure que o beneficiário:

a) não satisfazia as condições ou não 
cumpria os requisitos para a adesão; ou

b) deixou de satisfazer as condições ou 
de cumprir os requisitos para a adesão;

III – a pedido.
§ 1º Na ocorrência do cancelamento da adesão 

ao REPES, a pessoa jurídica dele excluída fica obri-
gada a recolher juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
interno ou do registro da Declaração de Importação, 
conforme o caso, referentes às contribuições não pa-
gas em decorrência da suspensão de que tratam os 
arts. 4º e 5º, na condição de contribuinte, em relação 
aos bens ou serviços importados ou na condição de 
responsável, em relação aos bens ou serviços adqui-
ridos no mercado interno.

§ 2º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 1º deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996.

§ 3º Relativamente à Contribuição para o PIS/
PASEP e à COFINS, os juros e multa, de mora ou de 
ofício, de que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese do inciso I do ca-
put deste artigo;

II – juntamente com as contribuições não pagas, 
na hipótese dos incisos II e III do caput deste artigo.

§ 4º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II 
do caput, a pessoa jurídica excluída do REPES somen-
te poderá efetuar nova adesão após o decurso do prazo 
de dois anos, contado da data do cancelamento.

§ 5º Na hipótese do inciso I do caput, a multa, 
de mora ou de ofício, a que se referem os §§ 1º e 2º 
deste artigo e o art. 9º, será aplicada sobre o valor 
das contribuições não recolhidas, proporcionalmente 
à diferença entre o percentual mínimo de exportações 
estabelecido no art. 2º e o efetivamente alcançado.

Art. 9º A transferência de propriedade ou a ces-
são de uso, a qualquer título, dos bens importados ou 
adquiridos no mercado interno com suspensão da exi-
gência das contribuições de que trata o art. 4º, antes 
da conversão das alíquotas a zero, conforme o dis-
posto no art. 6º, será precedida de recolhimento, pelo 
beneficiário do REPES, de juros e multa de mora, na 
forma da lei, contados a partir da data da aquisição 
ou do registro da Declaração de Importação, conforme 
o caso, na condição de contribuinte, em relação aos 
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bens importados, ou na condição de responsável, em 
relação aos bens adquiridos no mercado interno.

§ 1º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do caput deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa 
de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 
1996.

§ 2º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de 
que trata este artigo serão exigidos:

I – juntamente com as contribuições não pagas, 
no caso de transferência de propriedade efetuada an-
tes de decorridos dezoito meses da ocorrência dos 
fatos geradores;

II – isoladamente, no caso de transferência de 
propriedade efetuada após decorridos dezoito meses 
da ocorrência dos fatos geradores.

Art. 10. É vedada a adesão ao Repes de pessoa 
jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Art. 11. A importação dos bens e produtos, sem 
similar nacional e definidos em ato específico do Poder 
Executivo, será efetuada com suspensão da exigência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

§ 1º A suspensão de que trata o caput converte-
se em isenção após cumpridas as condições de que 
trata o art. 2º, observados os prazos de que tratam os 
§§ 2º e 3º do art. 4º.

§ 2º Na ocorrência do cancelamento da adesão 
ao REPES, na forma do art. 8º, a pessoa jurídica dele 
excluída fica obrigada a recolher juros e multa de mora, 
na forma da lei, contados a partir da ocorrência do fato 
gerador, referentes ao imposto não pago em decorrên-
cia da suspensão de que trata o caput deste artigo.

§ 3º A transferência de propriedade ou a cessão 
de uso, a qualquer título, dos bens importados com 
suspensão da exigência do IPI na forma do caput, 
antes de ocorrer o disposto no § 1º, será precedida de 
recolhimento, pelo beneficiário do REPES, de juros e 
multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
ocorrência do fato gerador.

§ 4º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma dos §§ 2º ou 3º deste artigo, caberá 
lançamento de ofício do imposto, acrescido de juros 
e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO II 
Do Recap

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aqui-
sição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
– RECAP, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Fe-
deral disciplinará as condições para a habilitação ao 
Recap.

Art. 13. É beneficiária do Recap a pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora, assim considerada 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para 
o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior 
à adesão ao Recap, houver sido igual ou superior a 
oitenta por cento de sua receita bruta total de venda 
de bens e serviços no período, e que assuma com-
promisso de manter esse percentual de exportação 
durante o período de dois anos-calendário.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada após excluídos os impostos e contribui-
ções incidentes sobre a venda.

§ 2º A pessoa jurídica em início de atividade ou 
que não tenha atingido no ano anterior o percentual 
de receita de exportação exigido no caput poderá se 
habilitar ao RECAP desde que assuma compromisso 
de auferir, no período de três anos-calendário, receita 
bruta decorrente de exportação para o exterior de, no 
mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às 
pessoas jurídicas optantes pelo Simples e às que te-
nham suas receitas, no todo ou em parte, submetidas 
ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins.

Art. 14. No caso de venda ou de importação de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado 
interno, quando os referidos bens forem adquiridos por 
pessoa jurídica beneficiária do RECAP para ao seu 
ativo imobilizado;

II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importa-
ção e da Cofins-Importação, quando os referidos bens 
forem importados diretamente por pessoa jurídica be-
neficiária do RECAP para incorporação ao seu ativo 
imobilizado.

§ 1º O benefício de suspensão de que trata este 
artigo poderá ser usufruído nas aquisições e importa-
ções realizadas no período de três anos contados da 
data de adesão ao Recap.

§ 2º O percentual de exportações de que tratam 
o caput e o § 2º do art. 13 será apurado considerando-
se a média obtida, a partir do ano-calendário subse-
qüente ao do início de utilização dos bens adquiridos 
no âmbito do RECAP, durante o período de:

I – dois anos-calendário, no caso do caput do 
art. 13; ou
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II – três anos-calendário, no caso do § 2º do 
art. 13.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se refere 
o § 2º não poderá ser superior a três anos.

§ 4º A pessoa jurídica que não incorporar o bem 
ao ativo imobilizado, revender o bem antes do prazo 
referido nos incisos I ou II do § 2º, conforme o caso, 
ou não atender às demais condições de que trata o 
art. 13, fica obrigada a recolher juros e multa de mora, 
na forma da lei, contados a partir da data da aquisição 
ou do registro da Declaração de Importação – DI, refe-
rentes às contribuições não pagas em decorrência da 
suspensão de que trata este artigo, na condição:

I – de contribuinte, em relação à Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação;

II – de responsável, em relação à Contribuição 
para o PIS/Pasep e à Cofins.

§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamen-
to de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.

§ 6º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de 
que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese em que o contri-
buinte não alcançar o percentual de exportações de 
que tratam o caput e o § 2º do art. 13.

II – juntamente com as contribuições não pagas, 
nas hipóteses em que a pessoa jurídica não incorporar 
o bem ao ativo imobilizado, revender o bem antes do 
prazo referido nos incisos I ou II do § 2º ou desatender 
as demais condições do art. 13.

§ 7º Nas notas fiscais relativas à venda de que 
trata o caput deverá constar a expressão “Venda efe-
tuada com suspensão da exigência da Contribuição 
para o FIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação 
do dispositivo legal correspondente.

§ 8º A suspensão de que trata este artigo conver-
te-se em alíquota zero após cumpridas as condições 
de que trata o caput ou o § 2º do art. 13.

§ 9º A pessoa jurídica que efetuar o compromisso 
de que trata o § 2º do art. 13 poderá, ainda, observa-
das as mesmas condições ali estabelecidas, utilizar o 
benefício de suspensão de que trata o art. 4º da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004.

§ 10. Na hipótese de não atendimento ao per-
centual de que tratam o caput e o § 2º do art. 13, a 
multa, de mora ou de ofício, a que se refere o § 4º será 
aplicada sobre o valor das contribuições não recolhi-
das, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de exportações estabelecido e o efetivamente 
alcançado.

Art. 15. A adesão ao Recap fica condicionada à 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 

tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal.

Art. 16. Os bens beneficiados pela suspensão 
da exigência de que trata o art. 14 serão relacionados 
em regulamento.

CAPÍTULO III 
Dos Incentivos á Inovação Tecnológica

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos 
seguintes incentivos fiscais:

I – dedução, para efeito de apuração do lucro 
líquido, de valor correspondente à soma dos dispên-
dios realizados no período de apuração com pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnoló-
gica, classificáveis como despesas operacionais, pela 
legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Ju-
rídica – IRPJ, ou como pagamento na forma prevista 
no § 2º;

II – redução de cinqüenta por cento do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, incidente sobre 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 
bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas 
que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico;

III – epreciação acelerada, calculada pela aplica-
ção da taxa de depreciação usualmente admitida, mul-
tiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal 
das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumen-
tos novos, destinados à utilização nas atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ;

IV – mortização acelerada, mediante dedução 
como custo ou despesa operacional, no período de 
apuração em que forem efetuados, dos dispêndios 
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados 
exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classifi-
cáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de 
apuração do IRPJ;

V – rédito do imposto sobre a renda retido na 
fonte, incidente sobre os valores pagos, remetidos ou 
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados 
no exterior, a título de royalties, de assistência técnica 
ou científica e de serviços especializados, previstos em 
contratos de transferência de tecnologia averbados ou 
registrados nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, nos seguintes percentuais:

a) vinte por cento, relativamente aos pe-
ríodos de apuração encerrados a partir de 1º 
de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 
2008;

b) dez por cento, relativamente aos pe-
ríodos de apuração encerrados a partir de 1º 
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de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013;

VI – edução a zero da alíquota do imposto de 
renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o 
exterior destinadas ao registro e manutenção de mar-
cas, patentes e cultivares.

§ 1º Considera-se inovação tecnológica a con-
cepção de novo produto ou processo de fabricação, 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou 
características ao produto ou processo que implique 
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade, 
ou produtividade, resultando maior competitividade 
no mercado.

§ 2º O disposto no inciso I do caput aplica-se 
também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica contratadas 
no País com universidade, instituição de pesquisa 
ou inventor independente de que trata o inciso IX do 
art. 2º da Lei nº l0.973, de 2 de dezembro de 2004, 
desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio 
fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a 
gestão e o controle da utilização dos resultados dos 
dispêndios.

§ 3º Na hipótese de dispêndios com assistência 
técnica, científica ou assemelhados e de royalties por 
patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica 
no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à obser-
vância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, 
de 30 de novembro de 1964.

§ 4º Na apuração dos dispêndios realizados com 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, não serão computados os montantes alo-
cados como recursos não reembolsáveis por órgãos e 
entidades do Poder Público.

§ 5º O benefício a que se refere o inciso V do ca-
put somente poderá ser usufruído por pessoa jurídica 
que assuma o compromisso de realizar dispêndios em 
pesquisa no País, em montante equivalente a, no mí-
nimo, o dobro do valor desse benefício.

§ 6º A dedução de que trata o inciso I do caput 
aplica-se para efeito de apuração da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL.

§ 7º A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos 
de que trata este artigo fica obrigada a prestar, em 
meio eletrônico, informações sobre os programas de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na 
forma estabelecida em regulamento.

§ 8º A quota de depreciação acelerada de que 
trata o inciso III do caput constituirá exclusão do lucro 
líquido para fins de determinação do lucro real, e será 
controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.

§ 9º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a contábil e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 10. A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 9º, o valor da depre-
ciação registrado na escrituração comercial, deverá 
ser adicionado ao lucro líquido para efeito de deter-
minação do lucro real.

Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas 
operacionais, na forma do inciso I do caput do art. 17 
e de seu § 6º, as importâncias transferidas a micro-
empresas e empresas de pequeno porte de que trata 
a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, destinadas à 
execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimen-
to de inovação tecnológica de interesse e por conta e 
ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferên-
cia, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas 
importâncias venha a ter participação no resultado 
econômico do produto resultante.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às trans-
ferências de recursos efetuadas para inventor inde-
pendente de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei nº 

10.973, de 2004.
§ 2º Não constituem receita das microempresas 

e empresa de pequeno porte, nem rendimento do in-
ventor independente, as importâncias recebidas na 
forma do caput, desde que utilizadas integralmente 
na realização da pesquisa ou desenvolvimento de 
inovação tecnológica.

§ 3º Na hipótese do § 2º, para as microempresas 
e empresas de pequeno porte de que trata o caput que 
apuram o imposto de renda com base no lucro real, 
os dispêndios efetuados com a execução de pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnoló-
gica não serão dedutíveis na apuração do lucro real e 
da base de cálculo da CSLL.

Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17, a 
partir do ano-calendário de 2006, a pessoa jurídica po-
derá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro 
real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspon-
de a até sessenta por cento da soma dos dispêndios 
realizados no período de apuração com pesquisa tec-
nológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ, 
na forma do inciso 1 do caput do art. 17.

§ 1º A exclusão de que trata o caput poderá che-
gar a até oitenta por cento dos dispêndios em função 
do número de empregados pesquisadores contrata-
dos pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em 
regulamento.

§ 2º Na hipótese de pessoa jurídica que se de-
dica exclusivamente á pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, poderão também ser considerados, na 
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forma do regulamento, os sócios que exerçam ativi-
dade de pesquisa.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 
1º, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, 
na determinação do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL, o valor corresponde a até vinte por cento 
da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar 
registrado.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, os dispêndios 
e pagamentos serão registrados em livro fiscal de apu-
ração do lucro real e excluídos no período de apuração 
da concessão da patente ou do registro do cultivar.

§ 5º A exclusão de que trata este artigo fica li-
mitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveita-
mento de eventual excesso em período de apuração 
posterior.

§ 6º O disposto no § 5º não se aplica à pessoa 
jurídica referida no § 2º.

Art. 20. Para fins do disposto neste Capítulo, os 
valores relativos aos dispêndios incorridos em insta-
lações fixas e na aquisição de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, destinados à utilização em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, metrologia, 
normalização técnica e avaliação da conformidade, 
aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, 
procedimentos de autorização de registros, licenças, 
homologações e suas formas correlatas, bem como 
relativos a procedimentos de proteção de propriedade 
intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados 
na forma da legislação vigente, podendo o saldo não 
depreciado ou não amortizado ser excluído na deter-
minação do lucro real, no período de apuração em que 
concluída sua utilização.

§ 1º O valor do saldo excluído na forma do 
caput deverá ser controlado em livro fiscal de apu-
ração do lucro real e será adicionado, na determi-
nação do lucro real, em cada período de apuração 
posterior, pelo valor da depreciação ou amortização 
normal que venha a ser contabilizada como despe-
sa operacional.

§ 2º A pessoa jurídica beneficiária de depreciação 
ou amortização acelerada nos termos dos incisos III e 
IV do caput do art. 17 não poderá utilizar-se do bene-
ficio de que trata o caput deste artigo relativamente 
aos mesmos ativos.

§ 3º A depreciação ou amortização acelerada 
de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 17, 
bem como a exclusão do saldo não depreciado ou 
não amortizado na forma do caput deste artigo não 

se aplicam para efeito de apuração da base de cál-
culo da CSLL.

Art. 21. A União, por intermédio das agências de 
fomento de ciências e tecnologia, poderá subvencio-
nar até cinqüenta por cento do valor da remuneração 
de pesquisadores, titulado como mestres ou doutores, 
ou com atuação comprovada no campo científico ou 
tecnológico, empregados em atividades de inovação 
tecnológica em empresas localizadas no território bra-
sileiro, na forma do regulamento.

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tra-
tam os arts. 17 a 20:

I – serão controlados contabilmente em contas 
específicas; e

II – somente poderão ser deduzidos se pagos a 
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas 
no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e 
VI do art. 17.

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da sub-
venção de que tratam os arts. 17 a 21 fica condicio-
nado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa 
jurídica.

Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação 
assumida para obtenção dos incentivos de que tratam 
os arts. 17 a 22, bem como a utilização indevida dos 
incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do 
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhi-
mento do valor correspondente aos tributos não pagos 
em decorrência dos incentivos já utilizados, acresci-
dos de juros e multa, de mora ou de ofício, previstos 
na legislação tributária, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.

Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial – PDTI, e Programas de De-
senvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA, e 
os projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 
ficarão regidos pela legislação em vigor na data da 
publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 de 
junho de 2005, autorizada a migração para o regi-
me previsto nesta Lei, conforme disciplinado em 
regulamento.

Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica às 
pessoas jurídicas que utilizarem os benefícios de que 
tratam as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 
de janeiro de 2001, observado o art. 27.

Art 27. O disposto neste Capítulo será regula-
mentado pelo Poder Executivo, que poderá, excep-
cionalmente, estender, total ou parcialmente, nessa 
regulamentação, até 31 de dezembro de 2007, prazo 
esse prorrogável por ato do Poder Executivo, o dis-
posto nos arts. 17 a 25 às pessoas jurídicas mencio-
nadas no art. 26.
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CAPÍTULO IV 
Do Programa de Inclusão Digital

Art. 28. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS inciden-
tes sobre a receita bruta de venda a varejo:

I – de unidades de processamento digital classi-
ficadas no código 8471.50.10, da Tabela de Incidência 
do IPI – TIPI;

II – de máquinas automáticas para processamen-
to de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5 
kg, com tela (écran) de área superior a 140 centíme-
tros quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12, 
8471.30.19 ou 8471.30.90, da TIPI;

III – de máquinas automáticas de processamento 
de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do 
código 8471.49 da TIPI, contendo exclusivamente uma 
unidade de processamento digital, uma unidade de 
saída por vídeo (monitor), um teclado (unidade de en-
trada), um mouse (unidade de entrada), classificados, 
respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 5471.60.7, 
8471.60.52 e 8471.60.53.

IV – de teclado (unidade de entrada) e de mouse 
(unidade de entrada), classificados, respectivamente, 
nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53, quando acom-
panharem a unidade de processamento digital classi-
ficada no código 8471.50.10, da TIPI.

§ 1º Os produtos de que trata este artigo aten-
derão aos termos e condições estabelecidos em re-
gulamento, inclusive quanto ao valor e especificações 
técnicas.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também ás 
aquisições realizadas por pessoas jurídicas de direito 
privado ou por órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito 
Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público e às demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal.

Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma do art. 
28 não se aplica a retenção na fonte da Contribui-
ção pata o PIS/Pasep e na Cofins a que se referem o 
art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, e o art. 34 da Lei nº 

10.833, de 2003.
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29:
I – não se aplicam às vendas efetuadas por em-

presas optantes pelo Simples:
II – aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de 

dezembro de 2009.

CAPÍTULO V 
Dos Incentivos ás Microrregiões da Ada e Adene

Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em vi-
gor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a partir 

do ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 
2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado 
para instalação, ampliação, modernização ou diversifi-
cação enquadrado em setores da economia conside-
rados prioritários para o desenvolvimento regional, em 
microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas 
áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE e da Agência de Desenvolvimento 
da Amazônia – ADA, terão direito:

I – à depreciação acelerada incentivada, para 
efeito de cálculo do imposto sobre a renda;

II – ao desconto, no prazo de doze meses conta-
do da aquisição, dos créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso III do § 
1º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, na hipótese de aquisição de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, rela-
cionados em regulamento, destinados à incorporação 
ao seu ativo imobilizado.

§ 1º As microrregiões alcançadas, bem como os 
limites e condições para fruição do benefício referido 
neste artigo serão definidos em regulamento.

§ 2º A fruição deste benefício fica condicionada 
à fruição do benefício de que trata o art. 1º da Medida 
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.

§ 3º A depreciação acelerada incentivada de que 
trata o caput consiste na depreciação integral, no pró-
prio ano da aquisição.

§ 4º A quota de depreciação acelerada, corres-
pondente ao beneficio, constituirá exclusão do lucro 
líquido para fins de determinação do lucro real e será 
escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real.

§ 5º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 6º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o §5º, o valor da depre-
ciação normal, registrado na escrituração comercial, 
será adicionado ao lucro liquido para efeito de deter-
minação do lucro real.

§ 7º Os créditos de que trata o inciso II do caput 
serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das 
alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, 
de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
2003, sobre o valor correspondente a um doze avos 
do custo de aquisição do bem.

§ 8º Salvo autorização expressa em lei, os be-
nefícios fiscais de que trata este artigo não poderão 
ser usufruídos cumulativamente com outros de mes-
ma natureza.
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CAPÍTULO VI 
Do Simples

Art. 32. O art. 15 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15.  ...............................................................
II – a partir do mês subseqüente ao que incorrida 

a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os 
incisos III a XIV e XVII a XIX do art. 9º;

 ...........................................................................
VI – a partir do ano-calendário subseqüente ao 

da ciência do ato declaratório de exclusão, nos casos 
dos incisos XV e XVI do art. 9º.

§ 5º Na hipótese do inciso VI do caput, será per-
mitida a permanência da pessoa jurídica como optante 
pelo Simples mediante a comprovação, junto à unidade 
da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre 
o seu domicílio fiscal, da quitação do débito inscrito no 
prazo de até trinta dias contados a partir da ciência do 
ato declaratório de exclusão.” (NR)

CAPÍTULO VII 
Do IRPJ e da CSLL

Art. 33. Os arts. 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 15.  ................................................
§ 4º O percentual de que trata este ar-

tigo também será aplicado sobre a receita 
financeira da pessoa jurídica que explore ati-
vidades imobiliárias relativas a loteamento de 
terrenos, incorporação imobiliária, construção 
de prédios destinados à venda, bem como a 
venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para a revenda, quando decorrente da co-
mercialização de imóveis e for apurada por 
meio de índices ou coeficientes previstos em 
contrato.” (NR)

“Art. 20.  ................................................
§ 1º A pessoa jurídica submetida ao lucro 

presumido poderá, excepcionalmente, em re-
lação ao quarto trimestre-calendário de 2003, 
optar pelo lucro real, sendo definitiva a tribu-
tação pelo lucro presumido relativa aos três 
primeiros trimestres.

§ 2º O percentual de que trata o caput 
deste artigo também será aplicado sobre a 
receita financeira de que trata o § 4º do art. 
15.” (NR)

Art. 34. O caput do art. 1º da Lei nº 11.051, de 
29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 1º As pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real poderão utilizar crédi-
to relativo à Contribuição Social sobre o Lucro 
Liquido – CSLL, à razão de vinte e cinco por 
cento sobre a depreciação contábil de máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, relacionados em regulamento, adqui-
ridos entre 10 de outubro de 2004 e 31 de 
dezembro de 2006, destinados ao ativo imo-
bilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente.” (NR)

Art. 35. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
instituir, por prazo certo, mecanismo de ajuste para fins 
de determinação de preços de transferência, relativa-
mente ao que dispõe o caput do art. 19 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, bem como aos métodos 
de cálculo que especificar, aplicáveis à exportação, 
de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da 
moeda nacional em relação a outras moedas.

Parágrafo único. O Secretário da Receita Fede-
ral poderá determinar a aplicação do mecanismo de 
ajuste de que trata o caput às hipóteses referidas no 
art. 45 da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 36. A diferença entre o valor do encargo de-
corrente das taxas anuais de depreciação fixadas pela 
Secretaria da Receita Federal e o valor do encargo 
contabilizado, decorrente das taxas anuais de depre-
dação fixadas pela legislação específica aplicável aos 
bens do ativo imobilizado, exceto terrenos, adquiridos 
ou construídos por empresas concessionárias, permis-
sionárias e autorizadas de geração de energia elétrica, 
poderá ser excluída do lucro líquido, para a apuração 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

§ 1º O disposto no caput aplica-se somente 
aos bens novos, adquiridos ou construídos a partir 
da data da publicação desta Lei até 31 de dezembro 
de 2013.

§ 2º A diferença entre os valores dos encargos 
de que trata o caput será controlada no livro fiscal 
destinado à apuração do lucro real.

§ 3º O total da depredação acumulada, incluindo 
a contábil e a fiscal, não poderá ultrapassar o custo 
do bem depreciado.

§ 4º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 3º, o valor da depre-
ciação registrado na escrituração comercial será adi-
cionado ao lucro líquido, para efeito da determinação 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com a 
concomitante baixa na conta de controle do livro fiscal 
de apuração do lucro real.

§ 5º O disposto neste artigo produz apenas efeitos 
fiscais, não altera as atribuições e competências fixa-
das na legislação para a atuação da Agência Nacional 
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de Energia Elétrica – ANEEL, e não poderá repercutir, 
direta ou indiretamente, no aumento de preços e tarifas 
de energia elétrica.

Art. 37. O saldo, existente em 31 de dezembro de 
2005, da diferença apurada entre o valor de integraliza-
ção de capital e a da participação societária dada em 
integralização, controlado no livro fiscal de apuração 
do lucro real da empresa que efetuou a subscrição e 
integralização nos termos do art. 36 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, será computado na deter-
minação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
nas seguintes condições:

I – vinte por cento do total da diferença a cada 
período de apuração, para as pessoas jurídicas tribu-
tadas pelo lucro real anual;

II – cinco por cento do total da diferença a cada 
período de apuração, para as pessoas jurídicas tribu-
tadas pelo lucro real trimestral;

III – integralmente, nas hipóteses de que tratam 
os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996.

CAPÍTULO VIII 
Do Imposto de Renda da Pessoa Física

Art. 38. O art. 22 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 22. Fica isento do Imposto de Renda 
o ganho de capital auferido na alienação de 
bens e direitos de pequeno valor, cujo preço 
unitário de alienação, no mês em que esta se 
realizar, seja igual ou inferior a:

I – R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso 
de alienação de ações negociadas no merca-
do de balcão;

II – R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
nos demais casos.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 39. Fica isento do Imposto de Renda o ganho 
auferido por pessoa física residente no País na ven-
da de imóveis residenciais, desde que o alienante, no 
prazo de cento e oitenta dias contado da celebração 
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País.

§ 1º No caso de venda de mais de um imóvel, 
o prazo referido neste artigo será contado a partir da 
data de celebração do contrato relativo à primeira 
operação.

§ 2º A aplicação parcial do produto da venda 
implicará tributação do ganho, proporcionalmente, ao 
valor da parcela não aplicada.

§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel, 
a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao ganho 
de capital correspondente apenas à parcela emprega-
da na aquisição de imóveis residenciais.

§ 4º A inobservância das condições estabeleci-
das neste artigo importará exigência do imposto com 
base no ganho de capital, acrescido de:

I – juros de mora, calculados a partir do segundo 
mês subseqüente ao do recebimento do valor ou de 
parcela do valor do imóvel vendido; e

II – multa, de mora ou de ofício, calculada a par-
tir do segundo mês seguinte ao do recebimento do 
valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o 
imposto não for pago até trinta dias após o prazo de 
que trata o caput.

§ 5º O contribuinte somente poderá usufruir do 
benefício de que trata este artigo uma vez a cada cin-
co anos.

Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do 
Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de 
capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de 
bens imóveis realizada por pessoa física residente no 
País, serão aplicados fatores de redução (FR1 e FR2) 
do ganho de capital apurado.

§ 1º A base de cálculo do imposto corresponde-
rá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores 
de redução, que serão determinados pelas seguintes 
fórmulas:

I – FR1 = 1/1,0060m¹, onde “m1” corres-
ponde ao número de meses-calendário, ou 
fração, decorridos entre a data de aquisição 
do imóvel e o mês da publicação desta Lei, 
inclusive na hipótese de a alienação ocorrer 
no referido mês;

II – FR2 = 1/1,0035m², onde “m2” cor-
responde ao número de meses-calendário, ou 
fração, decorridos entre o mês seguinte ao da 
publicação desta Lei, ou o mês da aquisição do 
imóvel, se posterior, e o de sua alienação.

§ 2º Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de 
dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o 
inciso I do § 1º será aplicado a partir de 1º de janeiro 
de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1968.

CAPÍTULO IX 
Da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins

Art. 41. O § 8º do art. 3º da Lei nº 9.716, de 27 
de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso:

“III – agrícolas, conforme ato do Conse-
lho Monetário Nacional.” (NR)
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Art. 42. O art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
§ 3º Estão sujeitos à retenção na fonte 

da contribuição para o PIS/PASEP e da CO-
FINS os pagamentos referentes à aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II desta 
Lei, exceto pneumáticos, quando efetuados 
por pessoa jurídica fabricante:

I – de peças, componentes ou conjun-
tos destinados aos produtos relacionados no 
art. 1º;

II – de produtos relacionados no art 1º.
§ 4º O valor a ser retido na forma do § 

3º constitui antecipação das contribuições de-
vidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e 
será determinado mediante a aplicação, sobre 
a importância a pagar, do percentual de um 
décimo por cento para a Contribuição para o 
PIS/PASEP e cinco décimos por cento para 
a COFINS.

§ 5º O valor retido na quinzena deverá 
ser recolhido até o último dia útil da quinzena 
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o 
pagamento.

 ..............................................................
§ 7º A retenção na fonte de que trata o 

§ 3º:
I – não se aplica no caso de pagamento 

efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sis-
tema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES e a 
comerciante atacadista ou varejista;

II – alcança também os pagamentos efe-
tuados por serviço de industrialização no caso 
de industrialização por encomenda.” (NR)

Art. 43. Os arts. 2º, 10 e 15 da Lei nº 10.833, de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 

reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota 
incidente sobre receita bruta decorrente da 
venda de produtos químicos e farmacêuticos, 
classificados nos Capítulos 29 e 30, sobre 
produtos destinados ao uso em hospitais, clí-
nicas e consultórios médicos e odontológicos, 
campanhas de saúde realizadas pelo Poder 
Público, laboratório de anatomia patológica, 
citológica ou de análises clínicas, classifica-
dos nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 

90.18, e sobre sêmens e embriões da posição 
05.11, todos da TIPI.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 10.  ................................................
XXVI – as receitas decorrentes das ati-

vidades de revenda de imóveis, desmembra-
mento ou loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária e construção de prédio destinado à 
venda, até 31 de dezembro de 2006.

 ...................................................... (NR)
“Art. 15.  ................................................
V – nos incisos VI, IX a XXVI do caput 

e nos §§ 1º e 2º do art. 10;
 ..................................................... ”(NR)

Art. 44. Os arts. 7º, 8º, 28 e 40 da Lei nº 10.865, 
de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º não 

se inclui a parcela a que se refere a alínea e 
do inciso V do art. 13 da Lei Complementar nº 

87, de 13 de setembro de 1996.” (NR)
“Art. 8º  ..................................................
§ 11.  .....................................................
II – produtos destinados ao uso em hos-

pitais, clínicas e consultórios médicos e odon-
tológicos, campanhas de saúde realizadas 
pelo Poder Público e laboratórios de anatomia 
patológica, citológica ou de análises clínicas, 
classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 
40.15 e 90.18 da NCM.

 ..............................................................
§ 12.  .....................................................
XIII – preparações compostas não-alco-

ólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 
01, da TIPI, destinadas à elaboração de be-
bidas pelas pessoas jurídicas industriais dos 
produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, 
de 2003.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
VII – preparações compostas não-alco-

ólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 
01, da TIPI, destinadas à elaboração de be-
bidas pelas pessoas jurídicas industriais dos 
produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, 
de 2003.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 40.  ................................................
§ 1º Para fins do disposto no caput, con-

sidera-se pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora aquela cuja receita bruta decor-
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rente de exportação para o exterior, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aqui-
sição, houver sido igual ou superior a oitenta 
por cento de sua receita bruta total de venda 
de bens e serviços no mesmo período, após 
excluídos os impostos e contribuições inciden-
tes sobre a venda.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 45. Os arts. 2º, 10 e 30 da Lei nº 11.051, de 
2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 

às aquisições efetuadas após 1º de outubro 
de 2004.” (NR)

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
III – para autopeças relacionadas nos 

Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho 
de 2002:

a) no inciso I do art. 3º da Lei nº 10.485, 
no caso de venda para as pessoas jurídicas 
nele relacionadas; ou

b) no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485, 
de 2002 no caso de vendas para as pessoas 
jurídicas nele relacionadas;

 ..............................................................
§ 2º A contribuição para o PIS/Pasep e a 

Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida 
pela pessoa jurídica executora da alíquotas 
de um inteiro e sessenta e cinco centésimos 
por inteiros e seis décimos por cento, respec-
tivamente.

§ 3º Para os efeitos deste artigo aplicam-
se os conceitos de industrialização por enco-
menda do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI.” (NR)

“Art. 30. As sociedades cooperativas de 
crédito e de transporte rodoviário de cargas, 
na apuração dos valores devidos a título de 
Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da 
base de cálculo os ingressos decorrentes do 
ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, 
o disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 

2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais 
normas relativas às cooperativas de produção 
agropecuária e de infra-estrutura”. (NR)

Art. 46. Para os créditos da Contribuição para o 
PIS-PASEP e COFINS relativos aos bens adquiridos 
a partir da vigência desta Lei, o prazo de desconto a 
que se refere o caput do art. 2º da Lei nº 11.051, de 
2004, será de dezoito meses, e o montante será apu-

rado mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas 
referidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 2002, 
e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, sobre 
o valor correspondente a um dezoito avos do custo de 
aquisição do bem.

Art. 47. Nas aquisições de sucata de alumínio, 
classificada no código 7602.00 da TIPI, fica vedada a 
utilização do crédito de que trata o inciso II do caput 
do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e o inciso II do 
caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS fica suspensa no caso de venda 
de sucata de alumínio, classificada no código 7602.00 
da TIPI, para pessoa jurídica que apure o Imposto de 
Renda com base no lucro real.

Parágrafo único. A suspensão de que trata o 
caput não se aplica às vendas efetuadas por pessoa 
jurídica optante pelo SIMPLES.

Art. 49. Fica suspensa a exigência da Contribui-
ção para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
a receita auferida por fabricante na venda, à empresa 
sediada no exterior, para entrega em território nacional, 
de material de embalagem a ser totalmente utilizado 
no acondicionamento de mercadoria destinada à ex-
portação para o exterior.

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste ar-
tigo converte-se em alíquota zero após a exportação 
da mercadoria acondicionada.

§ 2º Nas notas fiscais relativas às saídas, para 
o território nacional, do material de embalagem, de-
verá constar a expressão “Saída com suspensão 
da exigência da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins”, com a especificação do dispositivo legal cor-
respondente.

§ 3º O beneficio de que trata este artigo somen-
te poderá ser usufruído após atendidos os termos e 
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal.

§ 4º A pessoa jurídica que, no prazo de cento 
e oitenta dias, contado da data em que se realizou a 
operação de venda, não houver efetuado a exporta-
ção para o exterior das mercadorias acondicionadas 
com o material de embalagem recebido com suspen-
são da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS, fica obrigada ao recolhimento dessas 
contribuições, acrescidas de juros e multa de mora, 
na forma da Lei, contados a partir da referida data de 
venda, na condição de responsável.

§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput 
do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.
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§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 4º e 
5º, a pessoa jurídica fabricante do material de em-
balagem será responsável solidária com e pessoa 
jurídica destinatária destes produtos pelo pagamen-
to das contribuições devidas e respectivos acrésci-
mos legais.

Art. 50. A suspensão de que trata o § lº do art. 
14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, aplica-
se também nas importações de máquinas, apare-
lhos, instrumentos e equipamentos, novos, para in-
corporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica 
importadora.

§ 1º A suspensão de que trata o caput converte-
se em alíquota zero após decorridos dezoito meses da 
incorporação do bem ao ativo imobilizado da pessoa 
jurídica importadora.

§ 2º A pessoa jurídica importadora que não in-
corporar o bem ao seu ativo imobilizado, ou revender 
o bem antes do prazo de que trata o § 10, recolherá 
a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a 
COFINS Importação, acrescidas de juros e multa de 
mora, na forma da Lei, contados a partir do registro 
da Declaração de Importação.

§ 3º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 2º, caberá lançamento de ofício 
das contribuições, acrescidas de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.

§ 4º As máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos beneficiados pela suspensão da exi-
gência das contribuições na forma deste artigo serão 
relacionados em regulamento.

Art. 51. O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 julho de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
XI – leite fluido pasteurizado ou industria-

lizado, na forma de ultrapasteurizado, e leite 
em pó, integral ou desnatado, destinados ao 
consumo humano;

XII – queijos tipo mussarela, minas, prato, 
queijo de coalho, ricota e requeijão.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 52. O art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
I – 60% (sessenta por cento) daquela 

prevista no art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e no art. 2º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos 
de origem animal classificados nos Capítulos 

2, 3, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, 
e as misturas ou preparações de gorduras ou 
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, 
e 80% (oitenta por cento), para os produtos 
classificados no Capítulo 4 da NCM;

 ..................................................... ”(NR)

Art. 53. Fica instituído Regime Aduaneiro Espe-
cial de Importação de embalagens referidas no art. 51, 
II, b da Lei nº 10.833, de 2003, que permite a apura-
ção da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação 
e da COFINS-Importação utilizando-se as alíquotas 
previstas:

I – no art. 51, inciso II, alínea b da Lei nº 10.833, 
de 2003, no caso de importação de embalagens des-
tinadas ao envasamento de água e refrigerante;

II – nos incisos I e II do caput do art. 8º da Lei nº 

10.865, de 2004, no caso de importação de embalagens 
destinadas ao envasamento de outros produtos.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará as condições necessárias para a habilita-
ção ao regime de que trata o caput.

Art. 54. Somente poderá habilitar-se ao regime 
de que trata o art. 53 a pessoa jurídica comercial que 
importe as embalagens nele referidas para revendê-
las diretamente a pessoa jurídica industrial.

Parágrafo único. A pessoa jurídica industrial será 
responsável solidária com a pessoa jurídica comercial 
importadora com relação ao pagamento da Contribui-
ção para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins/Impor-
tação.

Art. 55. Se no registro da Declaração de Impor-
tação – DI a pessoa jurídica comercial importadora, 
habilitada ao regime de que trata o art. 53, desconhe-
cer a destinação das embalagens, o recolhimento da 
Contribuição para o PIS/Pasep–Importação e da Co-
fins–Importação será realizado por estimativa tendo por 
base as vendas do último trimestre-calendário.

§ 1º Ocorrendo recolhimento a menor da Con-
tribuição para o PIS/PASEP-Importação e da Cofins-
Importação, em função da destinação dada às emba-
lagens após sua importação, a diferença, no período 
de apuração em que se verificar, será recolhida ao 
Tesouro Nacional com o acréscimo de juros de mora 
e multa, de mora ou de ofício, calculados desde a data 
do registro da DI.

§ 2º Se, durante o ano-calendário, em função da 
estimativa, por dois períodos de apuração consecuti-
vos ou três alternados, ocorrer recolhimento a menor 
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da 
Cofins-Importação superior a vinte por cento do valor 
devido, a pessoa jurídica comercial importadora será 
excluída do regime.
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CAPÍTULO X 
Do IPI

Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a fi-
xar, para o IPI relativo aos produtos classificados nos 
códigos NCM 71.13, 71.14, 71.16 e 71.17, alíquotas 
correspondentes ás mínimas estabelecidas para o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS, nos termos do inciso VI do art. 155 da Cons-
tituição Federal.

Parágrafo único. As alíquotas do IPI fixadas na 
forma do caput serão uniformes em todo o território 
nacional.

Art. 57. O § 2º do art. 43 da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

§ 2º As indicações do caput e de seu § 1º serão 
feitas na forma do regulamento, podendo ser substi-
tuídas por outros elementos que possibilitem a classi-
ficação e controle fiscal dos produtos.” (NR)

Art. 58. O art. 60 da Lei nº 9.363, de 13 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação;

“Art. 60 A Secretaria da Receita Federal 
expedirá as instruções necessárias ao cumpri-
mento do disposto nesta lei, inclusive quanto 
aos requisitos e periodicidade para apuração e 
pata fruição do crédito presumido e respectivo 
ressarcimento, à definição de receita de expor-
tação e aos documentos fiscais comprobatórios 
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo 
produtor exportador.” (NR)

Art. 59. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 
2009 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, com a redação dada pelas Leis nº 10.690, 
de 16 de junho de 2003, e 10.754, de 31 de outubro 
de 2003.

Parágrafo único. Os arts. 2º e 6º da Lei nº 8.989, 
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI de que trata o art. 
1º somente poderá ser utilizada uma vez, sal-
vo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 
dois anos.” (NR)

“Art. 6º A alienação do veiculo adquirido 
nos termos desta lei e da Lei nº 8.199, de 28 
de junho de 1991, e da Lei nº 8.843, de 10 de 
janeiro de 1994, antes de dois anos contados 
da data da sua aquisição, a pessoas que não 
satisfaçam às condições e aos requisitos esta-
belecidos nos referidos diplomas legais, acar-
retará o pagamento, pelo alienante, do tributo 

dispensado, atualizado na forma da legislação 
tributária.” (NR)

CAPÍTULO XI 
Dos Prazos de Recolhimento de 

Impostos e Contribuições

Art. 6º Em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2006, os recolhimentos do 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e do Impos-
to sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF serão 
efetuados nos seguintes prazos:

I – IRRF:

a) na data da ocorrência do fato gerador, 
no caso de:

1. rendimentos atribuídos a residentes 
ou domiciliados no exterior;

2. pagamentos a beneficiários não iden-
tificados;

b) até o terceiro dia útil subseqüente ao 
decêndio de ocorrência dos fatos geradores, 
no caso de:

1. juros sobre o capital próprio e aplica-
ções financeiras, inclusive os atribuídos a re-
sidentes ou domiciliados no exterior, e títulos 
de capitalização;

2. prêmios, inclusive os distribuídos sob 
a forma de bens e serviços, obtidos em con-
cursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e

3. multa ou qualquer vantagem, de que 
trata o art. 70 da Lei nº 9.430, de 1996;

c) até o último dia útil do mês subseqüen-
te ao encerramento do período de apuração, 
no caso de rendimentos e ganhos de capi-
tal distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário; e

d) até o último dia útil do primeiro decên-
dio do mês subseqüente ao mês de ocorrência 
dos fatos geradores, nos demais casos;

II – IOF:

a) até o terceiro dia útil subseqüente ao 
decêndio de ocorrência dos fatos geradores, 
no caso de aquisição de ouro, ativo financei-
ro; e

b) até o terceiro dia útil subseqüente ao 
decêndio da cobrança ou do registro contábil 
do imposto, nos demais casos.

Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese 
de que trata a alínea d do inciso I, em relação aos fa-
tos geradores ocorridos:
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I – no mês de dezembro de 2006, os recolhimen-
tos serão efetuados:

a) até o terceiro dia útil do decêndio sub-
seqüente, para os fatos geradores ocorridos 
no primeiro e segundo decêndios; e

b) até o último dia útil do primeiro decên-
dio do mês de janeiro de 2007, para os fatos 
geradores ocorridos no terceiro decêndio;

II – no mês de dezembro de 2007, os recolhimen-
tos serão efetuados:

a) até o terceiro dia útil do segundo de-
cêndio, para os fatos geradores ocorridos no 
primeiro decêndio; e

b) até o último dia útil do primeiro de-
cêndio do mês de janeiro de 2008, para os 
fatos geradores ocorridos no segundo e no 
terceiro decêndio.

Art. 61. O § 1º do art. 63 da Lei nº 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“§ 1º O imposto de que trata este artigo 
incidirá sobre o valor de mercado do prêmio, 
na data da distribuição.”(NR)

Art. 62. O parágrafo único do art. 10 da Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. O pagamento ou a 
retenção e o recolhimento da contribuição 
serão efetuados no mínimo uma vez por 
decêndio.”(NR)

Art. 63. O § 2º do art. 70 da Lei nº 9.430, de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º O imposto será retido na data 
do pagamento ou crédito da multa ou 
vantagem.”(NR)

Art. 64. O art. 35 da Lei nº 10.833, de 2003, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. Os valores retidos na quinzena, 
na forma dos arts. 30, 33 e 34, deverão ser 
recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão 
público que efetuar a retenção ou, de forma 
centralizada, pelo estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica, até o último dia útil da quin-
zena subseqüente àquela quinzena em que 
tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídi-
ca fornecedora dos bens ou prestadora do 
serviço.”(NR)

Art. 65. O art. 6º da Lei 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º O pagamento unificado de impos-
tos e contribuições, devidos pela microempresa 
e pela empresa de pequeno pode, inscritas no 
Simples, será feito de forma centralizada, até o 
vigésimo dia do mês subseqüente àquele em 
que houver sido auferida a receita bruta.

 ..................................................... ”(NR)

CAPÍTULO XII 
Dos Fundos de Investimento Vinculados 

a Planos de Previdência e Seguros 
de Vida com cobertura por Sobrevivência

Art. 66. As entidades abertas de previdência 
complementar e as sociedades seguradoras poderão, 
a partir de 1º de janeiro de 2006, constituir fundos de 
investimento, com patrimônio segregado, vinculados 
exclusivamente a planos de previdência complementar 
ou seguros de vida com cláusula de cobertura por so-
brevivência, estruturados na modalidade de contribuição 
variável, por elas comercializados e administrados.

§ 1º Durante o período de acumulação, a remu-
neração da provisão matemática de benefícios a con-
ceder, dos planos e seguros referidos no caput, terá 
por base a rentabilidade da cadeira de investimentos 
dos respectivos fundos.

§ 2º Os fundos de investimento de que trata o 
caput poderão ser administrados por terceiros.

Art. 67. A aquisição de plano ou seguro enqua-
drado na no art. 66 far-se-á mediante subscrição, pelo 
adquirente, de investimento vinculados.

§ 1º No caso de plano ou seguro coletivo:
I – a pessoa jurídica adquirente também será 

cotista do fundo; e
II – o contrato ou apólice conterá periodicidade 

em que as quotas adquiridas pela pessoa titularidade 
transferida para os participantes ou segurados.

§ 2º A transferência de titularidade de que trata 
o inciso II do § 1º:

I – conferirá aos participantes ou realização de 
resgates e à portabilidade dos correspondentes às 
quotas;

II – não caracteriza resgate para fins de incidên-
cia do Imposto de Renda.

§ 3º Independentemente do disposto no § 1º, in-
ciso II, no caso de falência ou liquidação extrajudicial 
de pessoa jurídica proprietária de quotas:

I – a titularidade das quotas vinculadas a parti-
cipantes ou segurados individualizados será transfe-
rida a estes;

II – a titularidade das quotas não vinculadas a 
qualquer participante ou segurado individualizado será 
transferida para todos os participantes ou segurados 
proporcionalmente ao número de quotas de proprie-
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dade destes, inclusive daquelas cuja titularidade lhes 
tenha sido transferida com base no inciso I deste pa-
rágrafo.

Art. 68. O patrimônio dos fundos de investimen-
to de que trata o art. 66 não se comunica com o das 
entidades abertas de previdência complementar ou 
das sociedades seguradoras que os constituírem, 
não respondendo, nem mesmo subsidiariamente, por 
dívidas destas.

§ 1º No caso de falência ou liquidação extrajudicial 
da entidade aberta de previdência complementar ou 
da sociedade seguradora, o patrimônio dos fundos não 
integrará a respectiva massa falida ou liquidanda.

§ 2º Os bens e direitos integrantes do patrimô-
nio dos fundos não poderão ser penhorados, seqües-
trados, arrestados ou objeto de qualquer outra forma 
de constrição judicial em decorrência de dividas da 
entidade aberta de previdência complementar ou da 
sociedade seguradora.

Art. 69. No caso de morte do participante ou segu-
rado dos planos e seguros de que trata o art. 66, os seus 
beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou 
pelo recebimento de beneficio de caráter continuado 
previsto em contrato, independentemente da abertura 
de inventário ou procedimento semelhante.

Art. 70. Os planos de previdência complementar 
e os seguros de vida com cláusula de cobertura por 
sobrevivência comercializados até 31 de dezembro de 
2005 poderão ser adaptados pelas entidades abertas 
de previdência complementar e sociedades segurado-
ras à estrutura prevista no art. 66.

Art. 71. O disposto no art. 70 não afeta o direi-
to dos participantes e segurados à portabilidade dos 
recursos acumulados, para outros planos e seguros, 
estruturados ou não nos termos do art. 66.

Art. 72. A concessão de benefício de caráter con-
tinuado por plano ou seguro estruturado na forma do 
art. 66 importará a transferência da propriedade das 
quotas dos fundos a que esteja vinculado o respectivo 
plano ou seguro para a entidade aberta de previdência 
complementar ou a sociedade seguradora responsável 
pela concessão.

Parágrafo único. A transferência de titularidade de 
quotas de que trata o caput não caracteriza resgate 
para fins de incidência do Imposto de Renda.

Art. 73. Aplicam-se aos planos e seguros de que 
trata o art. 66 o art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezem-
bro de 1997, e os arts. 1º a 5º e 7º da Lei nº 11.053, 
de 29 de dezembro de 2004.

Parágrafo único. Fica responsável pela retenção 
e recolhimento dos impostos e contribuições inciden-
tes sobre as aplicações efetuadas nos fundos de in-
vestimento de que trata o art. 66 a entidade aberta de 

previdência complementar ou a sociedade seguradora 
que comercializar ou administrar o plano ou seguro en-
quadrado na estrutura prevista no mencionado artigo, 
bem como pelo cumprimento das obrigações acessó-
rias decorrentes dessa responsabilidade.

Art. 74. Ë facultado ao participante de plano de 
previdência complementar enquadrado na estrutura 
prevista no art. 66 o oferecimento, como garantia de 
financiamento imobiliário, de quotas de sua titularidade 
dos fundos de que trata o referido artigo.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também:
I – aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Pro-

gramada Individual – FAPI;
II – aos segurados titulares de seguro de vida com 

cláusula de cobertura por sobrevivência enquadrado 
na estrutura prevista no art. 66.

§ 2º A faculdade mencionada no caput aplica-se 
apenas ao financiamento imobiliário tomado em insti-
tuição financeira, que poderá ser vinculada ou não à 
entidade operadora do plano ou seguro.

Art. 75. É vedada às entidades abertas de pre-
vidência complementar e às sociedades seguradoras 
a imposição de restrições ao exercício da faculdade 
mencionada no art. 74, mesmo que o financiamento 
imobiliário seja tomado em instituição financeira não 
vinculada.

Art. 76. A garantia de que trata o art. 74 será 
objeto de instrumento contratual específico, firmado 
pelo participante ou segurado, pela entidade aberta de 
previdência complementar ou sociedade seguradora 
e pela instituição financeira.

Parágrafo único. O instrumento contratual espe-
cífico a que se refere o caput será considerado, para 
todos os efeitos jurídicos, como parte integrante do 
plano de benefícios ou da apólice, conforme o caso.

Art. 77. As operações de financiamento imobiliário 
que contarem com a garantia mencionada no art. 74 
serão contratadas com seguro de vida com cobertura 
de morte e invalidez permanente.

Art. 78. As instituições autorizadas pela Comis-
são de Valores Mobiliários – CVM, para administração 
de carteira ficam autorizadas a constituir fundos de 
investimento que permitam a cessão de suas quotas 
em garantia de locação imobiliária.

§ 1º A cessão de que trata o caput será forma-
lizada mediante registro junto ao administrador do 
fundo, pelo titular das quotas, por meio de termo de 
cessão fiduciária acompanhado de uma via do con-
trato de locação.

§ 2º Na hipótese de o cedente não ser o locatário 
do imóvel locado, deverá também assinar o contrato 
de locação na qualidade de garantidor.
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§ 3º A cessão em garantia de que trata o caput 
constitui regime fiduciário sobre as quotas cedidas, 
que ficam indisponíveis, inalienáveis e impenhoráveis, 
tornando-se a instituição financeira administradora do 
fundo seu agente fiduciário.

§ 4º A cessão fiduciária das quotas do fundo es-
tende-se até a entrega das chaves do imóvel.

§ 5º O contrato de locação mencionará a exis-
tência e as condições da cessão de que trata o caput, 
inclusive quanto a sua vigência, que poderá ser por 
prazo determinado ou indeterminado.

§ 6º No caso de cessão por prazo determinado 
mencionado no § 5º, na hipótese de prorrogação au-
tomática do contrato de locação, o cedente permane-
cerá responsável por todos os seus efeitos, ainda que 
não tenha anuído no aditivo contratual, podendo, no 
entanto, exonerar-se da garantia, a qualquer tempo, 
mediante notificação ao locador, ao locatário e à ad-
ministradora do fundo, com antecedência mínima de 
trinta dias.

§ 7º Na hipótese de mora, o credor fiduciário no-
tificará extrajudicialmente o locatário e o cedente, se 
pessoa distinta, comunicando o prazo de dez dias para 
pagamento integral da dívida, sob pena de excussão 
extrajudicial da garantia, na forma do § 8º.

§ 8º Não ocorrendo o pagamento integral da dí-
vida no prazo fixado no § 7º, o credor poderá reque-
rer ao agente fiduciário que lhe transfira, em caráter 
pleno, exclusivo e irrevogável, a titularidade de quo-
tas suficientes para a sua quitação, sem prejuízo da 
ação de despejo e da demanda, por meios próprios, 
da diferença eventualmente existente, na hipótese de 
insuficiência da garantia.

§ 9º A excussão indevida da garantia enseja res-
ponsabilidade do credor fiduciário pelo prejuízo causa-
do, sem prejuízo da devolução das quotas ou do valor 
correspondente, devidamente atualizado.

§ 10. O agente fiduciário não responde pelos 
efeitos do disposto nos §§ 7º e 8º, exceto na hipótese 
de comprovado dolo, má-fé, simulação ou fraude, no 
âmbito da administração do Fundo.

§ 11. Fica responsável pela retenção e recolhi-
mento dos impostos e contribuições incidentes sobre 
as aplicações efetuadas nos fundos de investimento 
de que trata o caput a instituição que comercializar 
ou administrar o fundo com a estrutura prevista neste 
artigo, bem como pelo cumprimento das obrigações 
acessórias decorrentes dessa responsabilidade.

Art. 79. O art. 37 da Lei nº 8.245, de 18 de ou-
tubro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso:

“Art. 37.  ................................................
 ..............................................................

IV – cessão fiduciária de quotas de fundo 
de investimento.” (NR)

“Art. 40.  ................................................
 ..............................................................
VIII – exoneração de garantia constituída 

por quotas de fundo de investimento;
IX – liquidação ou encerramento do fun-

do de investimento de que trata o inciso IV do 
art. 37.

 .................................................... ” (NR)

Art. 80. Compete ao Banco Central do Brasil, à 
Comissão de Valores Mobiliários e à Superintendência 
de Seguros Privados, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, dispor sobre os critérios complementares 
para a regulamentação deste Capítulo.

CAPÍTULO XIII 
Das Disposições Gerais

Art. 81. Para fins do disposto nas alíneas b e c 
do inciso XI da Lei nº 10.833, de 2003, a atualização 
monetária efetuada na forma do inciso II do § 1º do 
art. 27 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, não 
será considerada para fins da descaracterização do 
preço predeterminado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se desde 1º de novembro de 2003.

Art. 82. Para efeito de determinação da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da CO-
FINS, do IRPJ e da CSLL, as instituições financeiras 
e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil devem computar como recei-
tas ou despesas incorridas nas operações realizadas 
em mercados de liquidação futura:

I – a diferença, apurada no último dia útil do mês, 
entre as variações das taxas, dos preços ou dos índices 
contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apu-
rado por ocasião da liquidação do contrato, da cessão 
ou do encerramento da posição, nos casos de:

a) swap e termo;
b) futuro e outros derivativos com ajustes 

financeiros diários ou periódicos de posições 
cujos ativos subjacentes aos contratos sejam 
taxas de juro spot ou instrumentos de renda 
fixa para os quais seja possível a apuração do 
critério previsto neste inciso;

II – o resultado da soma algébrica dos ajustes 
apurados mensalmente, no caso dos mercados referi-
dos na alínea b do inciso I cujos ativos subjacentes aos 
contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda 
variável, taxas de juro a termo ou qualquer outro ativo 
ou variável econômica para os quais não seja possível 
adotar o critério previsto no referido inciso;
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III – o resultado apurado na liquidação do con-
trato, da cessão ou do encerramento da posição, no 
caso de opções e demais derivativos.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal regulamen-
tará o disposto neste artigo, podendo, inclusive, deter-
minar que o valor a ser reconhecido mensalmente, na 
hipótese de que trata a alínea b do inciso I do caput, 
seja calculado:

I – pela bolsa em que os contratos foram nego-
ciados ou registrados;

II – enquanto não estiver disponível a informação 
de que trata o inciso I do caput, de acordo com os cri-
térios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Quando a operação for realizada no mer-
cado de balcão, somente será admitido o reconheci-
mento de despesas ou de perdas se a operação tiver 
sido registrada em sistema que disponha de critérios 
para aferir se os preços, na abertura ou no encerra-
mento da posição, são consistentes com os preços 
de mercado.

§ 3º No caso de operações de hedge realizadas 
em mercados de liquidação futura em bolsas no exte-
rior, as receitas ou as despesas de que trata o caput 
serão apropriadas pelo resultado:

I – da soma algébrica dos ajustes apurados men-
salmente, no caso de contratos sujeitos a ajustes de 
posições;

II – auferido na liquidação do contrato, no caso 
dos demais derivativos.

§ 4º Para efeito de determinação da base de cál-
culo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
fica vedado o reconhecimento de despesas ou de per-
das apuradas em operações realizadas em mercados 
fora de bolsa no exterior.

§ 5º Os ajustes serão efetuados no livro fiscal 
destinado à apuração do lucro real.

Art. 83. O art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º ...................................................
§ 2º O pagamento dos tributos e contri-

buições na forma do disposto no caput será 
considerado definitivo, não gerando, em qual-
quer hipótese, direito à restituição ou à com-
pensação com o que for apurado pela incor-
poradora.

§ 3º As receitas, custos e despesas pró-
prios da incorporação sujeita a tributação na 
forma deste artigo não deverão ser computados 
na apuração das bases de cálculo dos tributos 
e contribuições de que trata o caput, devidos 
pela incorporadora em virtude de suas outras 
atividades empresariais, inclusive incorpora-
ções não afetadas.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, os 
custos e despesas indiretos pagos pela incor-
poradora no mês serão apropriados a cada 
incorporação na mesma proporção represen-
tada pelos custos diretos próprios da incor-
poração, em relação ao custo direto total da 
incorporadora, assim entendido como a soma 
de todos os custos diretos de todas as incor-
porações e o de outras atividades exercidas 
pela incorporadora.

§ 5º A opção pelo regime especial de 
tributação obriga o contribuinte a fazer o re-
colhimento dos tributos, na forma do caput, a 
partir do mês da opção.” (NR)

Art. 84. O Ministro de Estado da Fazenda pode-
rá criar, nos Conselhos de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda, Turmas Especiais, de caráter temporário, 
com competência para julgamento de processos que 
envolvam valores reduzidos ou matéria recorrente ou 
de baixa complexidade.

§ 1º As Turmas de que trata o caput serão 
paritárias, compostas por quatro membros, sendo 
um conselheiro Presidente de Câmara, represen-
tante da Fazenda, e três conselheiros com manda-
to pro tempore, designados entre os conselheiros 
suplentes.

§ 2º As Turmas Especiais a que se refere este 
artigo poderão funcionar nas cidades onde estão lo-
calizadas as Superintendências da Secretaria da Re-
ceita Federal.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará 
o disposto neste artigo, inclusive quanto à definição da 
matéria e do valor a que se refere o caput e ao fun-
cionamento das Turmas Especiais.

Art. 85. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972, passa a vigorar acrescido do art. 26-A e com a 
seguinte redação para os arts. 2º, 9º, 16 e 23:

“Art. 2º ...................................................
Parágrafo único. Os atos e termos pro-

cessuais a que se refere o caput poderão ser 
encaminhados de forma eletrônica ou apre-
sentados em meio magnético ou equivalente, 
conforme disciplinado em ato da Administração 
Tributária.” (NR)

“Art. 9º  ..................................................
§ 1º Os autos de infração e as notifica-

ções de lançamento de que trata o caput, for-
malizados em relação ao mesmo sujeito pas-
sivo, podem ser objeto de um único processo, 
quando a comprovação dos ilícitos depender 
dos mesmos elementos de prova.

 .................................................... ” (NR)
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“Art. 16.  ................................................
 ..............................................................
V – se a matéria impugnada foi submeti-

da à apreciação judicial, devendo ser juntada 
cópia da petição.

 ..................................................... ”(NR)

“Art. 23  .................................................
III – por meio eletrônico, com prova de 

recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito 

passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equi-

valente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos 

meios previstos no caput, a intimação poderá 
ser feita por edital publicado:

I – no endereço da Administração Tribu-
tária na internet;

II – em dependência, franqueada ao pú-
blico, encarregado da intimação; ou

III – uma única vez, em órgão da impren-
sa oficial local.

§ 2º  .......................................................
III – se por meio eletrônico, 15 (quinze) 

dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domi-

cílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente 

utilizado pelo sujeito passivo.
IV – 15 (quinze) dias após a publicação 

do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3º Os meios de intimação previstos nos 

incisos do caput não estão sujeitos a ordem 
de preferência.

§ 4º Para fins de intimação, considera-se 
domicílio tributário do sujeito passivo:

I – o endereço postal por ele fornecido, 
para fins cadastrais, à Administração Tribu-
tária; e

II – o endereço eletrônico a ele atribuído 
pela Administração Tributária, desde que au-
torizado pelo sujeito passivo.

§ 5º O endereço eletrônico de que trata 
este artigo somente será implementado com 
expresso consentimento do sujeito passivo, 
e a Administração Tributária informar-lhe-á 
as normas e condições de sua utilização e 
manutenção.

§ 6º As alterações efetuadas por este arti-
go serão disciplinadas em ato da Administração 
Tributária.” (NR)

“Art. 26-A. A Câmara Superior de Recur-
sos Fiscais do Ministério da Fazenda – CSRF 
poderá, por iniciativa de seus membros, dos 
presidentes dos Conselhos de Contribuintes, 
do Secretário da Receita Federal ou do Pro-
curador-Geral da Fazenda Nacional, aprovar 
proposta de súmula de suas decisões reitera-
das e uniformes.

§ 1º De acordo com a matéria que cons-
titua o seu objeto, a súmula será apreciada 
por uma das Turmas ou pelo Pleno da CSRF.

§ 2º A súmula que obtiver dois terços 
dos votos da Turma ou do Pleno será subme-
tida ao Ministro de Estado da Fazenda, após 
parecer favorável da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, ouvida a Secretaria da 
Receita Federal.

§ 3º Após a aprovação do Ministro de Es-
tado da Fazenda e publicação no Diário Ofi-
cial da União, a súmula terá efeito vinculante 
em relação à Administração Tributária Federal 
e, no âmbito do processo administrativo, aos 
contribuintes.

§ 4º A súmula poderá ser revista ou can-
celada, por propostas dos presidentes e vice-
presidentes dos Conselhos de Contribuintes, do 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou do 
Secretário da Receita Federal, obedecidos os 
procedimentos previstos para a sua edição.

§ 5º Os procedimentos de que trata este 
artigo serão disciplinados nos regimentos in-
ternos dos Conselhos de Contribuintes e da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Mi-
nistério da Fazenda.” (NR)

Art. 86. O art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 
de julho de 1986, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, 
antes de proceder a restituição ou ao ressarci-
mento de tributos, deverá verificar se o contri-
buinte é devedor à Fazenda Nacional.

§ 1º Existindo débito em nome do contri-
buinte, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com 
o valor do débito.

§ 2º Existindo débito em nome do con-
tribuinte, em relação às contribuições sociais 
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991, ou às contribuições instituídas a 
título de substituição, e em relação à Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 
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– INSS, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com 
o valor do débito.

§ 3º Ato conjunto dos Ministérios da Fa-
zenda e da Previdência Social estabelecerá as 
normas e procedimentos necessários à apli-
cação do disposto neste artigo.” (NR)

Art. 87. O art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“§ 8º Verificada a existência de débito em 
nome do sujeito passivo, o valor da restituição 
será utilizado para extingui-lo, total ou parcial-
mente, mediante compensação.” (NR)

Art. 88. O art. 8º-A da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º-A. O valor da CIDE-Combustí-
veis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos 
líquidos, não destinados à formulação de ga-
solina ou diesel, poderá ser deduzido dos va-
lores devidos pela pessoa jurídica adquirente 
desses produtos, relativamente a tributos ou 
contribuições, administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, nos termos, limites e con-
dições estabelecidos em regulamento.

§ 1º A pessoa jurídica importadora dos 
produtos de que trata o caput, não destinados 
à formulação de gasolina ou diesel, poderá 
deduzir dos valores dos tributos ou contribui-
ções administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, nos termos, limites e condições es-
tabelecidos em regulamento, o valor da CIDE 
– Combustíveis pago na importação.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo 
somente aos hidrocarbonetos líquidos utili-
zados como insumo pela pessoa jurídica ad-
quirente.

§ 3º Os tributos ou contribuições dos quais 
poderão ser deduzidos a CIDE – Combustíveis, 
na forma deste artigo, serão relacionados em 
regulamento” (NR)

Art. 89. O art. 18 da Lei nº 10.833, de 2003, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18.  ................................................
§ 4º Será também exigida multa isolada 

sobre o valor total do débito indevidamen-
te compensado, quando a compensação for 
considerada não declarada nas hipóteses do 
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os 
percentuais previstos:

I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 1996;

II – no inciso II do caput do art. 44 da 
Lei nº 9.430, de 1996, nos casos de evidente 
intuito de fraude, definidos nos arts. 71,72 e 73 
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cabíveis.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º do art. 
44 da Lei nº 9.430, de 1996, às hipóteses pre-
vistas no § 4º deste artigo.” (NR)

Art. 90. O art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 36.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Nos empreendimentos e atividades 

regularmente licenciados, a partir de 31 de 
agosto de 2005, o valor a que se referem o 
caput e o § 1º será, conforme critérios e meto-
dologia estabelecidos pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, fixado antes da licença de 
instalação, e somente poderá ser modificado 
em caso de alteração do projeto do empreen-
dimento, ou de seu projeto executivo.” (NR)

Art. 91. O § 2º do art. 3º e o art. 24 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, passam a vigorar acrescidos 
dos seguintes incisos:

“Art. 3º  ..................................................
§ 2º  .......................................................
IV – produzidos ou prestados por empre-

sas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País.

Art. 24.  ..................................................
XVII – para o fornecimento de bens e ser-

viços, produzidos ou prestados no País, que 
envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante pa-
recer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão.

 .................................................... ” (NR)

Art. 92. O art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. Os descontos especiais nas tari-
fas de energia elétrica aplicáveis às unidades 
consumidoras classificadas na Classe Rural, 
inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, 
serão concedidos ao consumo que se verifique 
na atividade de irrigação e aqüicultura desen-
volvida em um período diário continuo de oito 
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horas e trinta minutos de duração, facultado 
ao concessionário ou permissionário de ser-
viço público de distribuição de energia elétrica 
o estabelecimento de escalas de horário para 
início, mediante acordo com os consumidores, 
garantido o horário compreendido entre vinte 
e uma horas e trinta minutos e seis horas do 
dia seguinte.” (NR)

Art. 93. O art. 199 da Lei nº 11.101, de 9 de feverei-
ro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 199.  ..............................................
§ 1º Na recuperação judicial e na falên-

cia das sociedades de que trata o caput deste 
artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso 
o exercício de direitos derivados de contratos 
de locação, arrendamento mercantil ou de 
qualquer outra modalidade de arrendamento 
de aeronaves ou de suas partes.

§ 2º Os créditos decorrentes dos contra-
tos mencionados no § 1º deste artigo não se 
submeterão aos efeitos da recuperação judi-
cial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos 
de propriedade sobre a coisa e as condições 
contratuais, não se lhes aplicando a ressalva 
contida na parte final do § 3º do art. 49.

§ 3º Na hipótese de falência das socie-
dades de que trata o caput, prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa relati-
vos a contratos de locação, de arrendamento 
mercantil ou de qualquer outra modalidade 
de arrendamento de aeronaves ou de suas 
partes.” (NR)

Art. 94. O disposto no art. 93 não se aplica aos 
processos de falência, recuperação judicial ou extra-
judicial que estejam em curso na data de publicação 
desta Lei.

Art. 95. Na apuração da base de cálculo da Con-
tribuição para o PIS–Pasep e Cofins, nos termos do art. 
1º da Lei nº 10.637, de 2002, e art. 1º da Lei nº 10.833, 
de 2003, a receita bruta referente à prestação de ser-
viços públicos de captação, tratamento e distribuição 
de água e esgoto obedecerá ao regime de caixa.

Art. 96. Aplica-se o disposto no caput do art. 
10 da Lei nº 10.633, de 2003, às receitas relativas ao 
fornecimento de energia elétrica produzida por fontes 
alternativas de energia, com base em fontes eólica, 
solar, biomassa e pequenas centrais hidroelétricas, 
conforme definido pela Aneel.

Parágrafo único. O disposto no caput estende-se 
à contribuição para o PIS/Pasep no regime não cumu-
lativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002.

Art. 97. A partir de 15 de agosto de 2005, a Re-
ceita Federal do Brasil poderá, por intermédio de con-
vênio, arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração 
de um e meio por cento do montante arrecadado, o 
adicional de contribuição instituído pelo § 3º do art. 8º 
da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, com a reda-
ção dada pela Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 
2004, observados, ainda, os §§ 4º e 5º do referido art. 
80, e no que couber, o disposto na Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.

CAPÍTULO XIV 
Das disposições finais

Art. 98. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos;

I – a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 
junho de 2005, em relação ao disposto nos arts. 42 e 
43, observado o disposto na alínea a do inciso II e na 
alínea c do inciso VII deste artigo;

II – a partir do primeiro dia do quarto mês subse-
qüente ao da publicação da Medida Provisória nº 252, 
de 2005, em relação ao disposto:

a) no art. 42 desta Lei, relativamente ao 
inciso I do § 3º e ao inciso II do § 7º do art. 3º 
da Lei nº 10.485, de 2002;

b) no art. 45, em relação às alterações 
do art. 10 da Lei nº 11.051, de 2004;

c) nos arts. 47 e 48, observado o disposto 
na alínea a do inciso VI;

III – a partir de 1º de outubro de 2005, em relação 
ao disposto no art. 33;

IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em relação 
ao disposto nos arts. 17 a 27, 31, 37 e 60 a 65;

V – em relação ao art. 82, a partir da edição de 
ato disciplinando a matéria, observado, como prazo 
mínimo:

a) o primeiro dia do quarto mês subse-
qüente ao da publicação da Medida Provisória 
nº 252, de 2005, para a Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Cofins;

b) o primeiro dia do mês de janeiro de 
2006, para o IRPJ e a CSLL.

VI – a partir primeiro dia do quarto mês subse-
qüente ao da publicação desta lei, em relação:

a) aos arts. 47 e 48, relativamente às 
alterações efetuadas na redação original dos 
arts. 43 e 44 da Medida Provisória nº 252, de 
2005;

b) aos arts. 53, 54 e 55.
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VII – a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da publicação desta lei, em relação:

a) ao art. 83, relativamente ao §4º do art. 
4º da Lei nº 10.931, de 2004;

b) aos arts. 35, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 
56, 59, 78, 79, 85 e 90 a 96;

c) ao art. 43, relativamente às alterações 
efetuadas no art. 2º e no inciso XXVI do art. 
10 da Lei nº 10.833, de 2003;

d) ao art. 44, relativamente às alterações 
efetuadas no inciso II do § 11 do art. 8º da Lei 
nº 10.865, de 2004.

VIII – desde 1º de novembro de 2003, em relação 
ao disposto no art. 81;

IX – a partir da data da publicação do ato con-
junto a que se refere o § 3º do art. 86, em relação aos 
arts. 86 e 87;

X – a partir da data da publicação da Medida 
Provisória nº 252, de 2005, em relação aos demais 
dispositivos.

Art. 99. Ficam revogados:
I – a partir de 1º de janeiro de 2006:

a) a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 
1993;

b) o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 

8.688, de 25 de junho de 1993;
c) o § 4º do art. 82 e os incisos I e II do art. 

83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
d) os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro 2002;

II – o art. 73 da Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001;

III – o art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002; 

IV – o art. 11 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 
2004. – Deputado Custódio Mattos, Relator.

PARECER PROFERIDO EM PLENÁRIO 
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, 

DE 15 DE JUNHO DE 2005

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, 
DE 15 DE JUNHO DE 2005 

(Mensagem nº 366, de 2005, 
da Presidência da República) 

(Mensagem nº 54, de 2005, 
do Congresso Nacional)

Institui o Regime Especial de Tribu-
tação para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação – 
REPES, o Regime Especial de Aquisição 

de Bens de Capital para Empresas Expor-
tadoras – RECAP, e o Programa de Inclu-
são Digital, dispõe sobre incentivos fiscais 
para a inovação tecnológica, e dá outras 
providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Dep. Custódio Mattos

I – Relatório

O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 

366, de 2005, submete à análise do Congresso Na-
cional a Medida Provisória – MP nº 252, de 15 de ju-
nho de 2005.

Na referida MP, estão tratadas as seguintes ma-
térias:
1) instituição do Regime Especial de Tributação para 

a Plataforma de Exportação de Serviços de Tec-
nologia da Informação – REPES;

2) instituição do Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
– RECAP;

3) concessão de incentivos fiscais para o investimento 
em inovação tecnológica;

4) instituição do Programa de Inclusão Digital;
5) concessão de incentivos para a instalação de em-

preendimentos em micro-regiões menos desen-
volvidas no norte e no nordeste do País;

6) alteração na legislação do Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte – SIMPLES;

7) alteração da tributação do setor imobiliário, inclusive 
do patrimônio de afetação, bem como do ganho 
de capital na venda de imóveis;

8) alteração da legislação da contribuição para o 
Programa de Integração Social – PIS/PASEP, 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS, do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e da 
CIDE –Combustíveis;

9) alteração de prazos de recolhimento do Imposto 
sobre Operações Financeiras – IOF, da Contri-
buição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira – CPMF e do Imposto de Renda na Fonte 
– IR-FONTE;

10) criação de fundos de investimentos, com patrimônio 
segregado, por entidades abertas de previdência 
complementar e sociedades seguradoras;

11) alteração da incidência de tributos e contribuições 
sobre operações realizadas em mercados finan-
ceiros de liquidação futura;
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12) permissão para criação de Turmas Especiais no 
Conselho de Contribuinte;

13) alteração das regras referentes à restituição, ressar-
cimento e compensação de crédito tributário.

O foco da Medida Provisória é o incentivo aos 
investimentos produtivos, especialmente os voltados 
para a exportação. Os principais programas – o Re-
pes e o Recap – permitem a importação e aquisição 
no mercado interno de bens e serviços com suspen-
são da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
que poderá ser transformada em aliquota zero após o 
decurso de determinado prazo. Como contrapartida, a 
empresa compromete-se a exportar pelo menos 80% 
da sua receita bruta.

O Programa de Inclusão Digital permitirá a aquisi-
ção de computadores de baixo custo sem o pagamento 
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Em relação ao mercado imobiliário, alteram-se 
várias regras da tributação das empresas do setor, 
como, por exemplo, a redução do Imposto de Renda, 
calculado pelo Lucro Presumido, sobre as receitas 
financeiras dos contratos de vendas de imóveis. A in-
cidência da tributação sobre o patrimônio de afetação 
à alíquota de 7% torna-se definitiva. Estabeleceu-se, 
ainda, isenção sobre o produto da venda de imóveis 
residenciais, desde que aplicado na aquisição de novos 
imóveis residenciais no prazo de até 180 dias. Altera-
se também a tributação sobre o ganho de capital, com 
a aplicação de um fator de redução.

Quanto à contribuição para o PIS-Pasep, à Cofins 
e ao IPI, a MP nº 252 trouxe alterações pontuais, vol-
tadas para a solução de questões específicas, como 
a da cadeia industrial de fundição de alumínio ou a de 
autopeças, por exemplo.

Em relação ao mercado financeiro, alterou-se a 
forma de apuração dos tributos e contribuições sociais 
sobre o mercado futuro.

Criaram-se também planos de previdência com-
plementar lastreados em fundos de investimento, cujos 
ativos não se comunicam com os da instituição finan-
ceira. Preserva-se, assim, o patrimônio do investidor, 
em caso de falência da instituição.

Além disso, a MP nº 252, de 2005, ampliou prazos 
de pagamento do IOF, CPMF e IR-Fonte, além de tratar 
do processo administrativo fiscal, com a criação de Tur-
mas Especiais no Conselho de Contribuintes, e estabe-
lecer novas regras para a restituição, ressarcimento e 
compensação de tributos e contribuições sociais.

São essas as linhas básicas do texto enviado 
pelo Poder Executivo, ao qual foram apresentadas 442 
emendas pelas Sras e Srs. Parlamentares, suficiente-
mente descritas em suas respectivas justificativas.

É o relatório do essencial.

II – Voto do Relator

Cumpre-me, em preliminar, a manifestação, sobre 
a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária 
da Medida Provisória nº 252, de 2005, e das emendas 
a ela apresentadas, para então, superados esses as-
pectos, apreciar-lhe o mérito.

Da Constitucionalidade,  Juridicidade e Técnica 
Legislativa

Quanto aos pressupostos constitucionais, quais 
sejam: relevância e urgência, entendo que ambos es-
tão presentes.

Revela-se inquestionável a relevância das maté-
rias sobre que dispôs a MP. Destinam-se a incentivar 
novos investimentos em bens de capital e desonerar 
exportações: providências absolutamente necessárias 
para fundamentar o crescimento sustentado do País.

As medidas voltadas ao mercado imobiliário au-
xiliarão os esforços pela criação de empregos no mer-
cado interno, uma vez que se trata de um dos setores 
mais intensivos em absorção de mão-de-obra.

A ampliação de prazos de recolhimento de tri-
butos poderá aliviar a necessidade de capital de giro 
das empresas; a criação de planos de previdência com 
patrimônio segregado volta-se à proteção do investi-
dor contra eventual falência da instituição financeira; 
o Programa de Inclusão Digital permitirá a difusão do 
acesso a essa tecnologia à população de mais baixa 
renda. São todas medidas de impacto social significa-
tivo e potencial para solucionar questões da pauta de 
desafios nacionais mais importantes.

Em resumo, pode-se considerar atendido o pres-
suposto constitucional da relevância

No que respeita ao exame da urgência, entende-
mos que também se verifica no caso concreto.

Com efeito, a taxa de câmbio apreciou-se muito 
nos últimos tempos. O dólar americano, que já chegou 
a ser cotado a uma taxa de R$3,80, hoje tem seu va-
lor flutuando abaixo de R$2,40. Como um dos pilares 
da estabilidade econômica é a manutenção de contas 
externas saudáveis, em vista desse fenômeno, tor-
nam-se urgentes medidas voltadas para compensar 
os seus efeitos nocivos.

Os demais aspectos do ordenamento jurídico 
foram respeitados, não se verificando máculas quan-
to aos princípios da legalidade, da anterioridade, do 
não-confisco, da isonomia e os demais mandamentos 
constitucionais e legais a que se subordina a questão 
tributária.

Em relação à técnica legislativa, embora se pos-
sam observar pequenas falhas, não há óbices ins-
transponíveis. Os aspectos formais do texto analisado 
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estão, em grande medida, conformes aos preceitos 
da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998. O mesmo se verifica em relação às emendas 
apresentadas. Não se constatam, vícios flagrantes de 
inconstitucionalidade, injuridicidade ou técnica legisla-
tiva, a ponto de torná-las inaproveitáveis ao processo 
legislativo.

Assim sendo, proponho ao Plenário o voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técni-
ca legislativa da Medida Provisória nº 252, de 2005, e 
das emendas a ela apresentadas.

Da Compatibilidade e Adequação Orçamentária e 
Financeira

A Exposição de Motivos que acompanha a Me-
dida Provisória estima a renúncia fiscal em R$2,52 bi-
lhões. Entretanto, no detalhamento dos valores a soma 
dos números expostos resulta em apenas R$2,32 bi-
lhões. Ademais, cumpre considerar a observância de 
um excesso de arrecadação no montante de R$5,2 
bilhões em relação à previsão contida no Decreto nº 

5.379, de 2005.
Portanto, as disposições da Medida Provisória, 

bem como das emendas a ela apresentadas, estão de 
acordo com a legislação que rege o controle das finan-
ças públicas e, dessa forma, voto pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária da MP nº 252, 
de 2005, e das emendas a ela apresentadas.

Do Mérito
A Medida Provisória nº 252, de 2005, representa 

sem dúvida um progresso para a legislação tributária 
brasileira.

A instituição do Repes e do Recap é muito bem-
vinda, pois a indústria da informática e o setor de ex-
portação são estratégicos para o desenvolvimento. Seu 
objetivo primordial é evitar que as empresas prepon-
derantemente exportadoras acumulem créditos decor-
rentes do regime não-cumulativo instituído em 2002 e 
2003 para a contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. 
Por esse motivo, não haverá problemas quanto às re-
gras da OMC, já que não se trata de benefício fiscal 
concedido, mas simplesmente de técnica destinada a 
adequar a tributação ao regime do valor agregado.

O Repes, especialmente, com essa adequação, 
possibilitará ao País atrair grandes empreendimentos 
internacionais, na área do fornecimento de serviços 
voltados para exportação, que antes estariam propen-
sos a procurar outros países, em face da distorção tri-
butária que ora se procura corrigir.

No que respeita ao incentivo à pesquisa, espera-
se que ajudem os esforços para manter nossos pesqui-
sadores no País, desenvolvendo tecnologia nacional.

No combate às disparidades regionais, ressalte-se 
a importância da concessão de incentivos para a ins-
talação de empreendimentos em microrregiões menos 
desenvolvidas no norte e no nordeste do País.

As medidas destinadas ao ramo imobiliário, es-
pecialmente a mudança na tributação do patrimônio de 
afetação e do ganho de capital na venda de imóveis, 
podem incentivar significativamente o desenvolvimento 
do setor, que é grande empregador de mão-de-obra, 
especialmente das camadas menos favorecidas da 
população.

Também é positiva a criação de fundos de inves-
timento com patrimônio segregado, protegendo assim 
o investidor de prejuízos decorrentes de eventuais di-
ficuldades da entidade financeira.

Da mesma forma, a ampliação dos prazos de 
recolhimento de impostos e contribuições poderá con-
tribuir para reduzir o custo de capital das empresas 
brasileiras.

Ou seja, de uma forma geral, as iniciativas inclu-
ídas na MP nº 252, de 2005, trazem aprimoramento à 
legislação tributária vigente.

Há que se considerar, no entanto, que a medida 
peca por um certo acanhamento, em alguns aspec-
tos. Sem incorrer em exageros que comprometam as 
metas de equilíbrio fiscal e orçamentário, entendemos 
que se pode ampliar o alcance dos benefícios con-
cedidos, incentivando ainda mais os investimentos 
produtivos que objetivaram a edição da MP nº 252, 
motivo pelo qual propomos o anexo Projeto de Lei de 
Conversão – PLV.

Uma preocupação central desse novo texto é 
ampliar o espectro das empresas beneficiárias dos 
regimes criados pela MP nº 252 – o REPES e o RE-
CAP –, praticamente restrito às empresas considera-
das predominantemente exportadoras, ou seja, as que 
exportem mais de 80% de seu faturamento. Movia-nos 
a intenção de facultar a adesão a ambos os regimes 
às empresas que recolhem as contribuições pelo re-
gime cumulativo.

Entretanto, a intenção de baixar esse índice en-
controu óbice intransponível, levantado ao longo das 
discussões técnicas promovidas, nos riscos de con-
testação baseada em normas internacionais de co-
mércio.

De fato, para as empresas que têm alto volume de 
exportações, a dispensa de cobrança do PIS/PASEP e 
da COFINS sobre máquinas e equipamentos torna-se 
uma mera técnica tributária, pois a Receita Federal terá 
que devolver as referidas contribuições em dinheiro, já 
que o volume de operações internas da empresa – tri-
butáveis – não é suficiente para gerar débito que lhe 
permita compensar os créditos acumulados. Para es-
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sas empresas, portanto, o novo regime seria aceitável, 
uma vez que se trata de tributo sobre valor agregado, 
caso em que as regras da OMC permitem a completa 
desoneração dos produtos exportados.

A situação é mais delicada em relação às empre-
sas que apuram as contribuições sob o regime cumu-
lativo. A desoneração da compra de bens poderia ser 
interpretada como um “prêmio” vinculado ao desem-
penho de exportação, um tipo de subsídio proibido 
pelo Artigo 30, Parágrafo 1º, a, da Parte II do Acordo 
sobre Subsídios e Medidas Compensatórias do GATT 
– 1994, que afasta especificamente quaisquer “subsí-
dios vinculados, de fato ou de direito, ao desempenho 
exportador (...)”

Nada obstante, estamos propondo outro benefí-
cio, que deverá abranger todas as empresas, expor-
tadoras ou não, e que também poderá estimular o in-
vestimento. Trata-se da redução do prazo de utilização 
dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS 
decorrentes da aquisição de bens de capital, dos 24 
meses hoje em vigor, para 18 meses. Essa redução 
representará sensível ganho financeiro para empresas 
que realizarem novos investimentos. Contemplamos, 
assim, ainda que parcialmente, as Emendas nºs 230 e 
263 (Dep. Yeda Crusius), 233 (Sen. Eduardo Azeredo) 
e 262 (Sen. Arthur Virgílio).

Além disso, propõe-se, nos termos da Emenda 
nº 205 (Dep. Francisco Dornelles), que o percentual de 
oitenta por cento estabelecido como limite mínimo de 
exportações para o Repes – e também para o Recap 
– seja calculado em relação ao valor da receita bruta 
excluídos os impostos e contribuições incidentes so-
bre a venda. Trata-se de alteração importante, uma vez 
que reduz a base de cálculo desse limite, facilitando o 
seu atingimento pelos exportadores.

O PLV corrige ainda algumas imperfeições de 
redação. No texto original da MP, as pessoas jurídicas 
que recolhessem a contribuição para o PIS/Pasep e 
a Cofins pelo regime cumulativo estavam excluídas 
do Repes. Esse dispositivo entrava em contradição 
com o fato de que as empresas de desenvolvimento 
de software estão enquadradas no referido regime 
cumulativo, o que tornaria o Refes praticamente inó-
cuo. Com a nova redação, a empresa de serviços de 
informática poderá optar entre aderir ao Repes e ser 
tributada pelo regime não cumulativo ou manter-se 
no regime cumulativo. Com isso, atendemos, em par-
te, as Emendas nºs 2 (Dep. Augusto Nardes), 3 (Dep. 
Julio Semeghini), 4 (Dep. Luiz Carlos Hauly) e 5 (Dep. 
Nelson Proença).

Outra imperfeição do texto levava à interpretação 
de que a empresa integrante do Repes deveria, cumu-
lativamente, desenvolver softwares e prestar serviços 

de tecnologia de informação. Estamos alterando essa 
redação para permitir a adesão de empresa que se 
dedique a uma ou outra das referidas atividades, em 
atendimento parcial às Emendas nºs 14 e 15 (Dep. 
Nelson Proença).

As mudanças propostas na redação dos arts. 4º, 
5º e 14 objetivam corrigir qualquer eventual ambigüi-
dade e garantir aos bens e serviços comercializados 
no mercado interno o mesmo tratamento atribuído aos 
importados. Essa alteração acolhe o espírito da Emen-
da nº 58 (Dep. Julio Semeghini).

A nova redação também torna mais racional e 
justa a multa decorrente do eventual desatendimento 
dos requisitos do REPES ou do RECAP: nos casos de 
descumprimento dos percentuais mínimos de exporta-
ção, as penalidades serão impostas proporcionalmente 
à diferença entre o exigido e o efetivamente alcançado 
pela empresa. Não tem sentido, com efeito, punir com 
multa de mesmo valor empresas que eventualmente 
tenham deixado de cumprir o compromisso por mar-
gens distintas. Acataram-se, portanto, ainda que par-
cialmente, as Emendas nºs 33 (Dep. Julio Semeghini) 
e 34 (Dep. Nelson Proença).

Especificamente sobre o Repes, propõe-se duas 
alterações na Medida Provisória. Foi substituída a ex-
pressão “programa de computador em código aberto” 
pela expressão “programa de computador que permita 
o controle da produção dos serviços prestados”. Com 
isso, amplia-se a gama de programas aceitáveis, sem 
perda dos controles necessários à fiscalização. Es-
tamos, nesse ponto, contemplando parcialmente as 
Emendas nºs 11 (Dep. Julio Semeghini) e 24 (Dep. Yeda 
Crusius). Também foi incluída no PLV a possibilidade 
de suspensão da exigência do IPI sobre máquinas e 
equipamentos sem similar nacional, a serem definidos 
em ato do Poder Executivo.

Em relação à inovação tecnológica, o PLV traz 
algumas modificações. A primeira é a complementação 
da expressão “mestres e doutores”, de forma a possibi-
litar a subvenção para todo pesquisador, independen-
temente do grau acadêmico, desde que tenha “atuação 
comprovada no campo científico ou tecnológico”. Com 
isso, serão parcialmente atendidas as Emendas nºs 82 
(Sen. Flexa Ribeiro) e 83 (Dep. André Zacharow).

Outra mudança diz respeito à inclusão de arti-
go no texto da norma, com o objetivo de restringir a 
amplitude da matéria sujeita a regulamentação pelo 
Executivo, uma vez que a redação original atribuía ao 
Executivo, mediante decreto, o estabelecimento de li-
mites e condições para o gozo dos incentivos fiscais. 
A modificação atende parcialmente a Emenda nº 93 
(Sen. Flexa Ribeiro). Além disso, nessa regulamentação, 
abre-se a possibilidade de estender os benefícios da 
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inovação tecnológica às empresas que se utilizam dos 
benefícios das Leis de Informática e da Zona Franca 
de Manaus, em atendimento parcial às Emendas nºs 

67, 97, 101, 102 (todas do Dep. Júlio Semeghini), 95 
(Dep. André Zacharow), 98 (Dep. Pauderney Avelino) 
e 99 (Dep. Raul Jungmann).

Estão também atendidas, parcialmente, as Emen-
das nº 89 (Dep. Francisco Dornelles) e 91 (Dep. Ronaldo 
Dimas), de forma a permitir o gozo dos mencionados 
incentivos fiscais nos casos de remessas ao exterior, 
desde que voiltados para o pagamento de transferên-
cia de tecnologia e de dispêndios com obtenção ou 
manutenção de patentes, marcas e cultivares.

No Programa de Inclusão Digital, o PLV amplia as 
possibilidades de concessão do benefício da alíquota 
zero da contribuição para o PIS-PASEP e COFINS, 
na aquisição de microcomputadores, para abranger 
também laptops, notebooks e monitores de cristal 
líquido. A modificação proposta insere-se no escopo 
da Emenda nº 111 (Dep. Pauderney Avelino), e pre-
tende contemplar uma eventual evolução tecnológica 
que torne acessíveis tais equipamentos, cujos preços 
hoje estariam além do limite máximo previsto para a 
concessão do benefício.

Também estão contempladas, no mérito, as Emen-
das nº 103 (Dep. Júlio Semeghini) e 104 (Dep, Mendes 
Thame). Embora a expressão “venda a varejo” perma-
neça no PLV, foi-lhe acrescido dispositivo que torna fora 
de dúvidas a possibilidade de as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, adquirirem computadores 
no âmbito do Programa de Inclusão Digital.

Foi equalizado o tratamento tributário do IRPJ e 
da CSLL sobre as receitas financeiras das empresas 
do setor imobiliário, estendendo-se a redução de tri-
butação prevista no texto original da Medida Provisória 
para o IRPJ calculado pelo Lucro Presumido também 
para a CSLL. Assim, para a determinação da base de 
cálculo da referida contribuição, passa-se a aplicar o 
coeficiente de 12% também sobre as receitas finan-
ceiras, ao contrário do previsto na legislação atual, 
na forma prevista nas Emendas nº 134 (Dep. Mendes 
Thame) e nº 141 (Sen. Fernando Bezerra).

Na legislação do Imposto de Renda da Pessoa 
Física, no que respeita à tributação do ganho de capital 
obtido com a alienação de imóveis, propõe-se que o 
mecanismo do Fator de Redução seja utilizado a partir 
da data da publicação da lei decorrente da conversão 
desta MP. Para os imóveis adquiridos antes dessa 
data, sugere-se seja aplicado um fator maior, medida 
que poderá devolver liquidez ao mercado imobiliário 
e cuja eventual perda fiscal poderá até ser mitigada 
pela redução dos níveis da sonegação, hoje bastante 
elevados, devido à distorção representada pela veda-

ção à correção do custo de aquisição dos imóveis. A 
proposta atende, ainda que de forma parcial, as Emen-
das nº 147 (Dep. Júlio Lopes), 151 (Dep. Luiz Carlos 
Hauly), 157 (Sen. Arthur Virgílio), 158 (Dep. Eduardo 
Paes), 159 (Dep. José Carlos Machado), 160 (Dep. 
Antonio Carlos Mendes Thame), 161 (Sen. Leonel Pa-
van), 162 (Dep. Jose Carlos Aleluia), 163 (Sen. Lúcia 
Vânia), 164 (Dep. Ranaldo Dimas), 165 (Dep. Antônio 
Carlos Mendes Thame), 166 (Dep. Antonio Carlos 
Pannuzio), 167 (Dep. Eduardo Paes), 168 (Dep. Fran-
cisco Dornelles), 169 (Dep. Gervasio Silva), 170 (Dep. 
Silvio Torres), 171 (Dep. Ronaldo Dimas), 172 (Dep. 
Eduardo Paes), 173 (Sen. Sérgio Guerra), 331 (Dep. 
Francisco Dornelles).

Com relação ao IPI, promove-se a prorrogação do 
benefício concedido aos taxistas até 31 de dezembro 
de 2009, uma vez que o fim do incentivo está previs-
to para 31 de dezembro de 2006. Estamos acolhen-
do, para esse fim, a Emenda nº 330 (Dep. Fransisco 
Dornelles).

Na legislação da contribuição para o PIS-Pasep e 
Cofins, além das já mencionadas, estamos efetuando 
uma série de modificações com o objetivo de diminuir 
os impactos do regime não cumulativo sobre os seto-
res produtivos. São elas:

–  consignação, no texto da lei, para o fim 
de pacificar a interpretação a ser atribuída ao 
dispositivo, por meio da chamada “interpreta-
ção autêntica” de que os contratos a preços 
predeterminados não se descaracterizam como 
tal pelo fato de preverem correção monetária, 
atendendo as Emendas nº 224 (Dep. Eduar-
do Gomes), 225 (Dep. Eduardo Sciarra), 353 
(Dep. Max Rosenmann);

–  equalização do tratamento fiscal entre 
a atividade de construção civil e a de incorpo-
ração imobiliária e demais serviços relaciona-
dos ao setor, que passarão a ter as receitas 
auferidas até 31 de dezembro de 2006 tribu-
tadas pelo regime cumulativo, em acolhimen-
to parcial das Emendas nº 182 (Dep. Mendes 
Thame), 188 (Sen. Fernando Bezerra), 197 
(Dep. Eduardo Sciarra) e 207 (Dep. Pauder-
ney Avelino);

–  estabelecimento de alíquota zero para 
o leite em pó, acatando as Emendas nº 359 
(Sen. Álvaro Dias), 362 (Dep. Antonio Carlos 
Mendes Thame);

–  estabelecimento de alíquota zero para 
requeijão e queijos tipo mussarela, minas, 
prato, coalho e ricota, além da concessão de 
crédito presumido de 80% para a aquisição de 
leite de produtores pessoas físicas, atendendo 
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as Emendas nº 364 (Dep. Arnaldo Faria de Sá), 
365 (Dep. Benedito de Lira), 366 (Dep. Carlos 
Nader), 367 (Dep. Eduardo Sciarra), 368 (Dep. 
Francisco Turra), 369 (Sen. Hélio Costa), 371 
(Dep. José Santana de Vasconcelos), 372 (Dep. 
Luís Carlos Heinze), 373 (Dep. Lael Varella), 
375 (Dep. Marcelino Fraga), 376 (Dep. Nelson 
Meurer), 377 (Dep. Osmar Serraglio), 378 (Dep. 
Reginaldo Lopes), 379 (Dep. Vignatti e Outros), 
381 (Dep. Zonta), 382 (Dep. Nelson Marque-
zelli), 383 (Dep. João Magalhães), 386 (Dep. 
José Militão), 387 (Dep. José Carlos Araújo), 
388 (Dep. Ronaldo Caiado), 389 (Dep. João 
Pizzolatti);

–  autorização para que o Poder Executivo 
reduza a zero as alíquotas incidentes também 
sobre os produtos destinados a hospitais, clí-
nicas e campanhas de saúde realizadas pelo 
poder público.

Propõe-se também a criação de fundos de investi-
mento abertos cujas quotas possam constituir garantia 
em contratos de locação imobiliária, providência que 
poderá ajudar a resolver o problema das exigências 
excessivas para a aceitação da fiança, por parte dos 
proprietários de imóveis, principalmente nas grandes 
cidades. Nesse ponto, atendeu-se aos objetivos das 
Emendas nº 253 (Dep. Eduardo Paes) e 265 (Dep. 
Júlio Lopes).

Com respeito às Turmas Especiais do Conse-
lho de Contribuintes, a nova redação proposta para o 
dispositivo afasta os receios, surgidos no âmbito de 
algumas entidades ligadas ao setor, quanto ao risco 
de uma eventual criação de tribunais de exceção. Em-
bora a Emenda nº 275 (Sen. César Borges), visasse a 
extinguir as Turmas Especiais, ela seria parcialmente 
atendida com a redação ora proposta. Também se per-
mite o funcionamento das Turmas Especiais de forma 
descentralizada, nos locais onde estejam localizadas 
as Superintendências da Secretaria da Receita Fe-
deral, atendendo a Emenda nº 276 (Dep. Francisco 
Dornelles).

Além disso, com o objetivo de agilizar e desbu-
rocratizar o Processo Administrativo Fiscal, tanto em 
benefício do Fisco quanto em favor do contribuinte, 
estamos acatando a Emenda nº 320 (Dep. Francisco 
Dornelles), que dá condições para o processamento 
eletrônico de feitos, bem como institui a figura da sú-
mula vinculante no âmbito da Administração Fiscal. É 
importante ressaltar, no entanto, que a adoção de ins-
trumentos eletrônicos para o processamento de feitos 
administrativos fiscais, na forma ora proposta, depende 
sempre do expresso consentimento do contribuinte. A 
idéia é facilitar e agilizar o trâmite dos processos, elimi-

nando entraves burocráticos. Jamais reduzir ou cercear 
as garantias de defesa do contribuinte.

Na legislação referente à compensação dos dé-
bitos e créditos entre a Receita Federal e a Segurida-
de Social, procurou-se adotar uma solução de com-
promisso que atenda o interesse público sem trazer 
prejuízos aos direitos do contribuinte. Atenderam-se 
parcialmente as Emendas nº 277 (Sen. Flexa Ribeiro) 
e 278 (Dep. Luiz Carlos Hauly), que propunham a su-
pressão do dispositivo em comento.

As alterações promovidas na Lei de Falências 
visam a corrigir o tratamento dado aos contratos de 
leasing e arrendamento, que tem gerado distorções, 
especialmente nos casos de processos de recupera-
ção judicial de companhias aéreas, para garantir os 
direitos do arrendador. Objetiva-se com o texto pro-
posto no PLV acabar com o sobrepreço cobrado das 
companhias nacionais, sem prejudicar as empresas 
que já se beneficiaram da redação original da Lei nº 

11.101, de 2005. Atende-se, assim, a Emenda nº 297 
(Dep. Roberto Brandt).

Além das alterações acima, o PLV submetido 
à apreciação do Plenário contém modificações na 
legislação relativa ao setor de energia que, a nosso 
ver, contribuirão para evitar uma nova crise de abas-
tecimento. Propõe-se que as novas plantas do setor 
de energia elétrica, para efeitos exclusivamente tribu-
tários, tenham seus ativos depreciados pelas taxas 
usualmente fixadas pela Receita Federal, e não mais 
pelas taxas determinadas pela Aneel, as quais per-
manecerão em vigor, no entanto, para efeitos do pro-
cesso de revisão tarifária. Por se tratar de medida de 
caráter eminentemente fiscal, não haverá ônus sobre 
as tarifas de energia.

Com vistas à redução do denominado risco am-
biental, propõe-se que o valor da compensação am-
biental decorrente da implantação de grandes empre-
endimentos – entre os quais os destinados à geração 
de energia – seja estabelecido até a data de conces-
são da licença de instalação, somente podendo ser 
majorado, no futuro, em função de modificações do 
empreendimento que impliquem impacto ambiental 
significativo e não previsível. Com isso, diminuem-se 
os riscos de tais investimentos, incentivando-os.

A alteração promovida na tributação sobre gemas 
e jóias teve por motivação o esforço para incentivar a 
produção nacional e o comércio interno, combatendo 
a informalidade e o contrabando que hoje têm repre-
sentado um volume significativo de riquezas evadidas. 
Aproveitou-se, para isso, o espírito da Emenda nº 259 
(Dep. Nelson Marquezelli), substituindo-se, contudo, a 
redução a zero das alíquotas da contribuição para o 
PIS/Pasep e Cofins pela autorização ao Poder Execu-
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tivo para reduzir a alíquota do IPI até o valor eventual-
mente estabelecido pelo Confaz para o ICMS incidente 
sobre os mesmos produtos.

Em relação ao Simples, há uma dezena de emen-
das propondo a correção dos limites de caracterização 
de micro e pequenas empresas, muito merecedoras 
de acolhimento. Entretanto, entendimentos havidos en-
tre o Executivo – representado pelos Exmos. Ministros 
da Fazenda e da Secretaria-Geral da Presidência da 
República –, parlamentares da Frente Parlamentar da 
Micro e Pequena Empresa e da Comissão Especial de-
signada para examinar o Projeto de Lei Complementar 
nº 123, de 2004, que institui o “Supersimples, e este 
Relator resultaram em acordo para deixar essas e ou-
tras questões relativas ao Simples para deliberação 
quando do exame daquele projeto e da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, estabelecido o prazo final 
do mês de novembro, do corrente ano, para votação 
desses projetos.

Ainda com respeito ao Simples, ampliam-se os 
prazos de recolhimento das micro e pequenas em-
presas. Com isso, ainda que de forma indireta, esta-
mos contemplando a Emenda nº 284 (Dep. Eduardo 
Sciarra).

Outras medidas ainda foram contempladas no 
PLV, com objetivo de aperfeiçoar diversos aspectos da 
legislação que estavam a reclamar alterações há longo 
tempo. Tal é o caso, por exemplo: (a) da autorização 
ao Ministro da Fazenda para instituir mecanismos de 
ajuste da legislação sobre preços de transferência, 
para evitar o impacto negativo de flutuações cambiais 
mais significativas; (b) da fixação de um regime adu-
aneiro específico para as embalagens destinadas ao 
envasamento de produtos líquidos, com o que foi aca-
tada a Emenda nº 212 (Dep. Nelson Meurer); (c) da 
alteração promovida na legislação sobre a tributação 
de ganhos de capital em operações de incorporação 
de empresas coligadas; (d) da redução das tarifas de 
energia elétrica para o setor da aqüicultura; e (e) da 
criação de um regime de tributação específico para as 
embalagens destinadas à exportação de frutas.

Foram ainda contempladas, total ou parcialmente, 
nos termos do PLV, as Emendas: nº 213 (Dep. Zonta) e 
nº 214 (Dep. Gervásio Silva), para melhorar as condi-
ções de competitividade das cooperativas de transporte; 
nº 273 (Dep. Fernando Coruja) e nº 274 (Dep. Nelson 
Marquezelli), para evitar que a tributação exacerbe ain-
da mais os conflitos referentes à Reforma Agrária; nº 

287 (Dep. Zarattini), para incentivar as empresas que 
invistam em desenvolvimento de tecnologia nacional; 
nº 181 (Dep. Carlos Eduardo Cadoca), nº 183 e 210 
(ambas do Dep. Eduardo Cunha), para desonerar, ainda 

que parcialmente, as receitas referentes à prestação 
de serviços públicos de saneamento básico.

Como se vê, o PLV ora submetido ao Plenário 
aproveitou-se, total ou parcialmente, das emendas aci-
ma mencionadas, e não obstante a meritória iniciativa 
das Srªs. e Srs. Parlamentares, propõe-se a rejeição 
das demais emendas apresentadas à Medida Provi-
sória nº 252, de 2005.

Conclusão

Pelos motivos acima expostos, concluo pelo aten-
dimento aos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa; pela adequação financeira e or-
çamentária; e, no mérito, voto pela aprovação desta 
Medida Provisória, e pela aprovação, total ou parcial, 
das Emendas nº 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 24, 33, 34, 58, 
82, 83, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 104, 111, 134, 141, 147, 151, 157 a 173, 
181, 182, 183, 188, 197, 205, 207, 210, 212, 213, 214, 
224, 225, 230, 233, 253, 255, 259, 262, 263, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 284, 287, 297, 320, 330, 331, 353, 
359, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 
375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 386, 387, 388 
e 389, na forma do Projeto de Lei de Conversão em 
anexo, e pela rejeição das demais emendas.

Sala das Sessões, de  de agosto de 2005. – Depu-
tado Custódio Mattos, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 252, DE 2005

Institui o Regime Especial de Tribu-
tação para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação – RE-
PES, o Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exporta-
doras – REPES e o Programa de Inclusão 
Digital, dispõe sobre incentivos fiscais para 
a inovação tecnológica, e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
DO Repes

Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Tri-
butação para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação – REPES, nos termos 
desta Lei.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará as condições necessárias para a habilita-
ção ao Repes.

Art. 2º É beneficiária do Repes a pessoa jurídica 
que exerça exclusivamente as atividades de desenvol-
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vimento de software ou de prestação de serviços de 
tecnologia da informação, cumulativamente ou não, e 
que, por ocasião da sua opção pelo Repes, assuma 
compromisso de exportação igual ou superior a oiten-
ta por cento de sua receita bruta anual de venda de 
bens e serviços.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada após excluídos os impostos e contribui-
ções incidentes sobre a venda.

§ 2º O disposto no caput não se aplica à pessoa 
jurídica que tenha suas receitas, no todo ou em par-
te, submetidas ao regime de incidência cumulativa da 
Contribuição para o Programa de Integração Social 
– PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS.

§ 3º Não se aplicam à pessoa jurídica optante 
pelo Repes as disposições do inciso XXV do art. 10 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 3º Para fins de controle da produção e da com-
provação de que o contratante do serviço prestado seja 
residente ou domiciliado no exterior, o beneficiário do 
Repes utilizará programa de computador que permita 
o controle da produção dos serviços prestados.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal terá acesso 
on line, pela internet, às informações e ao programa 
de que trata o caput, para fins de auditoria, com con-
trole de acesso mediante certificação digital.

§ 2º Para fins de reconhecimento da utilização da 
infra-estrutura de software e hardware, o programa 
de que trata o caput será homologado pela Secreta-
ria da Receita Federal, sendo-lhe facultado o acesso 
ao código-fonte.

Art. 4º No caso de venda ou de importação de 
bens novos destinados ao desenvolvimento, no País, 
de software e de serviços de tecnologia da informa-
ção, fica suspensa a exigência:

I – da contribuição para PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado 
interno, quando os referidos bens forem adquiridos por 
pessoa jurídica beneficiária do Repes para incorpora-
ção ao seu ativo imobilizado;

II – da contribuição para PIS/Pasep–Importação 
e da Cofins–Importação, quando os referidos bens 
forem importados diretamente por pessoa jurídica be-
neficiária do REPES para incorporação ao seu ativo 
imobilizado.

§ 1º Nas notas fiscais relativas à venda de que 
trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão 
“Venda efetuada com suspensão da exigência da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a espe-
cificação do dispositivo legal correspondente.

§ 2º Na hipótese deste artigo, o percentual de 
exportações de que trata o art. 2º será apurado con-

siderando-se a média obtida, a partir do ano-calen-
dário subseqüente ao do início de utilização dos bens 
adquiridos no âmbito do Repes, durante o período de 
três anos-calendário.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se re-
fere o § 2º não poderá ser superior a um ano, contado 
a partir da aquisição.

§ 4º Os bens beneficiados pela suspensão referida 
no caput serão relacionados em regulamento.

Art. 5º No caso de venda ou de importação de 
serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de 
software e de serviços de tecnologia da informação, 
fica suspensa a exigência:

I – da contribuição para PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta auferida pela presta-
dora de serviços, quando tomados por pessoa jurídica 
beneficiária do Repes;

II – da contribuição para PIS/Pasep-Importa-
ção e da Cofins-Importação, para serviços impor-
tados diretamente por pessoa jurídica beneficiária 
do Repes.

§ 1º Nas notas fiscais relativas aos serviços de 
que trata o inciso I do caput, deverá constar a ex-
pressão “Venda de serviços efetuada com suspensão 
da exigência da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins”, com a especificação do dispositivo legal cor-
respondente.

§ 2º Na hipótese deste artigo, o percentual de 
exportação a que se refere o art. 2º será apurado 
considerando as vendas efetuadas no ano-calendá-
rio subseqüente ao da prestação do serviço adquirido 
com suspensão.

§ 3º Os serviços beneficiados pela suspensão re-
ferida no caput serão relacionados em regulamento.

Art. 6º As suspensões de que tratam os arts. 4º 
e 5º convertem-se em alíquota zero após cumpridas a 
condição de que trata o caput do art. 2º, observados 
os prazos de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º e o § 
2º do art. 5º.

Art. 7º A adesão ao Repes fica condicionada à 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal.

Art. 8º A pessoa jurídica beneficiária do Repes 
terá a adesão cancelada:

I – na hipótese de descumprimento do compro-
misso de exportação de que trata o art. 20;

II – sempre que se apure que o beneficiário:

a) não satisfazia as condições ou não 
cumpria os requisitos para a adesão; ou

b) deixou de satisfazer as condições ou 
de cumprir os requisitos para a adesão;
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III – a pedido.
§ 1º Na ocorrência do cancelamento da adesão 

ao REPES, a pessoa jurídica dele excluída fica obri-
gada a recolher juros e multa de mora, na forma da 
Lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
interno ou do registro da Declaração de Importação, 
conforme o caso, referentes ás contribuições não pa-
gas em decorrência da suspensão de que tratam os 
arts. 4º e 5º, na condição de contribuinte, em relação 
aos bens ou serviços importados ou na condição de 
responsável, em relação aos bens ou serviços adqui-
ridos no mercado interno.

§ 2º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 1º deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996.

§ 3º Relativamente à Contribuição para o PIS/Pa-
sep e à Cofins, os juros e multa, de mora ou de ofício, 
de que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese do inciso I do ca-
put deste artigo;

II – juntamente com as contribuições não pagas, 
na hipótese dos incisos II e III do caput deste artigo.

§ 4º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II 
do caput, a pessoa jurídica excluída do REPES somen-
te poderá efetuar nova adesão após o decurso do prazo 
de dois anos, contado da data do cancelamento.

§ 5º Na hipótese do inciso I do caput, a multa, 
de mora ou de ofício, a que se referem os §§ 1º e 2º 
deste artigo e o art. 9º, será aplicada sobre o valor 
das contribuições não recolhidas, proporcionalmente 
á diferença entre o percentual mínimo de exportações 
estabelecido no art. 2º e o efetivamente alcançado.

Art. 9º A transferência de propriedade ou a ces-
são de uso, a qualquer título, dos bens importados ou 
adquiridos no mercado interno com suspensão da exi-
gência das contribuições de que trata o art. 4º, antes 
da conversão das alíquotas a zero, conforme o dis-
posto no art. 6º, será precedida de recolhimento, pelo 
beneficiário do Repes, de juros e multa de mora, na 
forma da Lei, contados a partir da data da aquisição 
ou do registro da Declaração de Importação, conforme 
o caso, na condição de contribuinte, em relação aos 
bens importados, ou na condição de responsável, em 
relação aos bens adquiridos no mercado interno.

§ 1º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do caput deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa 
de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 
1996.

§ 2º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de 
que trata este artigo serão exigidos:

I – juntamente com as contribuições não pagas, 
no caso de transferência de propriedade efetuada an-
tes de decorridos dezoito meses da ocorrência dos 
fatos geradores;

II – isoladamente, no caso de transferência de 
propriedade efetuada após decorridos dezoito meses 
da ocorrência dos fatos geradores.

Art. 10. É vedada a adesão ao Repes de pessoa 
jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Art. 11. A importação dos bens e produtos, sem 
similar nacional e definidos em ato específico do Poder 
Executivo, será efetuada com suspensão da exigência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

§ 1º A suspensão de que trata o caput converte-
se em isenção após cumpridas as condições de que 
trata o art. 2º, observados os prazos de que tratam os 
§§ 2º e 3º do art. 4º.

§ 2º Na ocorrência do cancelamento da adesão 
ao REPES, na forma do art. 8º, a pessoa jurídica dele 
excluída fica obrigada a recolher juros e multa de mora, 
na forma da Lei, contados a partir da ocorrência do fato 
gerador, referentes ao imposto não pago em decorrên-
cia da suspensão de que trata o caput deste artigo.

§ 3º A transferência de propriedade ou a cessão 
de uso, a qualquer título, dos bens importados com 
suspensão da exigência do IPI na forma do caput, 
antes de ocorrer o disposto no §1º, será precedida de 
recolhimento, pelo beneficiário do Repes, de juros e 
multa de mora, na forma da Lei, contados a partir da 
ocorrência do fato gerador.

§ 4º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma dos §§ 2º ou 3º deste artigo, caberá 
lançamento de oficio do imposto, acrescido de juros 
e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO II 
Do Recap

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aqui-
sição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
– RECAP, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Fe-
deral disciplinará as condições para a habilitação ao 
Recap.

Art. 13. É beneficiária do RECAP a pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora, assim considerada 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para 
o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior 
à adesão ao RECAP, houver sido igual ou superior a 
oitenta por cento de sua receita bruta total de venda 
de bens e serviços no período, e que assuma com-
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promisso de manter esse percentual de exportação 
durante o período de dois anos-calendário.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada após excluídos os impostos e contribui-
ções incidentes sobre a venda.

§ 2º A pessoa jurídica em início de atividade ou 
que não tenha atingido no ano anterior o percentual 
de receita de exportação exigida no caput poderá se 
habilitar ao RECAP desde que assuma compromisso 
de auferir, no período de três anos-calendário, receita 
bruta decorrente de exportação para o exterior de, no 
mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às 
pessoas jurídicas optantes pelo Simples e às que te-
nham suas receitas, no todo ou em parte, submetidas 
ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins.

Art. 14. No caso de venda ou de importação de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado 
interno, quando os referidos bens forem adquiridos por 
pessoa jurídica beneficiária do Recap para incorpora-
ção ao seu ativo imobilizado;

II – da Contribuição para PIS/Pasep-Importação 
e da COFINS-Importação, quando os referidos bens 
forem importados diretamente por pessoa jurídica 
beneficiária do Recap para incorporação ao seu ativo 
imobilizado.

§ 1º O beneficio de suspensão de que trata este 
artigo poderá ser usufruído nas aquisições e importa-
ções realizadas no período de três anos contados da 
data de adesão ao Recap.

§ 2º O percentual de exportações de que tratam 
o caput e o § 2º do art. 13 será apurado considerando-
se a média obtida, a partir do ano-calendário subse-
qüente ao do início de utilização dos bens adquiridos 
no âmbito do RECAP, durante o período de:

I – dois anos-calendário, no caso do caput do 
art. 13; ou

II – três anos-calendário, no caso do § 2º do 
art. 13.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se refere 
o § 2º não poderá ser superior a três anos.

§ 4º A pessoa jurídica que não incorporar o bem 
ao ativo imobilizado, revender o bem antes do prazo 
referido nos incisos  I ou II do § 2º, conforme o caso, 
ou não atender às demais condições de que trata o art. 
13, fica obrigada a recolher juros e multa de mora, na 
forma da Lei, contados a partir da data da aquisição 
ou do registro da Declaração de Importação – DI, refe-

rentes às contribuições não pagas em decorrência da 
suspensão de que trata este artigo, na condição:

I – de contribuinte, em relação à Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação;

II – de responsável, em relação à Contribuição 
para o PIS/PASEP e à Cofins.

§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamen-
to de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.

§ 6º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de 
que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese em que o contri-
buinte não alcançar o percentual de exportações de 
que tratam o caput e o § 2º do art. 13.

II – juntamente com as contribuições não pagas, 
nas hipóteses em que a pessoa jurídica não incorporar 
o bem ao ativo imobilizado, revender o bem antes do 
prazo referido nos incisos I ou II do § 2º ou desatender 
as demais condições do art. 13.

§ 7º Nas notas fiscais relativas à venda de que 
trata o caput deverá constar a expressão “Venda efe-
tuada com suspensão da exigência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação 
do dispositivo legal correspondente.

§ 8º A suspensão de que trata este artigo conver-
te-se em alíquota zero após cumpridas as condições 
de que trata o caput ou o § 2º do art. 13.

§ 9º A pessoa jurídica que efetuar o compromisso 
de que trata o § 2º do art. 13 poderá, ainda, observa-
das as mesmas condições ali estabelecidas, utilizar o 
benefício de suspensão de que trata o art. 40 da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004.

§ 10. Na hipótese de não atendimento ao per-
centual de que tratam o caput e o § 2º do art. 13, a 
multa, de mora ou de ofício, a que se refere o § 4º será 
aplicada sobre o valor das contribuições não recolhi-
das, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de exportações estabelecido e o efetivamente 
alcançado.

Art. 15. A adesão ao Recap fica condicionada à 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal.

Art. 16. Os bens beneficiados pela suspensão 
da exigência de que trata o art. 14 serão relacionados 
em regulamento.

CAPÍTULO III 
Dos Incentivos a Inovação Tecnológica

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos 
seguintes incentivos fiscais:
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I – dedução, para efeito de apuração do lucro 
líquido, de valor correspondente à soma dos dispên-
dios realizados no período de apuração com pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológi-
ca, classificáveis como despesas operacionais, pela 
legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Ju-
rídica – IRPJ, ou como pagamento na forma prevista 
no § 2º;

II – redução de cinqüenta por cento do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, incidente sobre 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 
bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas 
que acompanhem esses bens, destinados á pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico;

III – depreciação acelerada, calculada pela aplica-
ção da taxa de depreciação usualmente admitida, mul-
tiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal 
das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumen-
tos novos, destinados à utilização nas atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ;

IV – amortização acelerada, mediante dedução 
como custo ou despesa operacional, no período de 
apuração em que forem efetuados, dos dispêndios 
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados 
exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classifi-
cáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de 
apuração do IRPJ;

V – crédito do imposto sobre a renda retido na 
fonte, incidente sobre os valores pagos, remetidos ou 
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados 
no exterior, a título de royalties, de assistência técnica 
ou científica e de serviços especializados, previstos em 
contratos de transferência de tecnologia averbados ou 
registrados nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, nos seguintes percentuais:

a) vinte por cento, relativamente aos pe-
ríodos de apuração encerrados a partir de 10 
de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 
2008;

b) dez por cento, relativamente aos pe-
ríodos de apuração encerrados a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013;

VI – redução a zero da a quota do imposto de 
renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o 
exterior destinadas ao registro e manutenção de mar-
cas, patentes e cultivares.

§ 1º Considera-se inovação tecnológica a con-
cepção de novo produto ou processo de fabricação, 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que implique 
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade 
ou produtividade, resultando maior competitividade 
no mercado.

§ 2º O disposto no inciso I do caput aplica-se 
também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica

independente de que trata o inciso IX do art. 20 da 
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, desde que 
a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com 
a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o 
controle da utilização dos resultados dos dispêndios.

§ 3º Na hipótese de dispêndios com assistência 
técnica, científica ou assemelhados e de royalties por 
patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica 
no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à obser-
vância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, 
de 30 de novembro de 1964.

§ 4º Na apuração dos dispêndios realizados com 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, não serão computados os montantes alo-
cados como recursos não reembolsáveis por órgãos e 
entidades do Poder Público.

§ 5º O benefício a que se refere o inciso V do ca-
put somente poderá ser usufruído por pessoa jurídica 
que assuma o compromisso de realizar dispêndios em 
pesquisa no País, em montante equivalente a, no mí-
nimo, o dobro do valor desse benefício.

§ 6º A dedução de que trata o inciso I do caput 
aplica-se para efeito de apuração da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

§ 7º A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos 
de que trata este artigo fica obrigada a prestar, em 
meio eletrônico, informações sobre os programas de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na 
forma estabelecida em regulamento.

§ 8º A quota de depreciação acelerada de que 
trata o inciso III do caput constituirá exclusão do lucro 
líquido para fins de determinação do lucro real, e será 
controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.

§ 9º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a contábil e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 10. A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 9º, o valor da depre-
ciação registrado na escrituração comercial, deverá 
ser adicionado ao lucro líquido para efeito de deter-
minação do lucro real.

Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas 
operacionais, na forma do inciso I do caput do art. 17 
e de seu § 6º, as importâncias transferidas a micro-
empresas e empresas de pequeno porte de que trata 
a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, destinadas à 
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execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimen-
to de inovação tecnológica de interesse e por conta e 
ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferên-
cia, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas 
importâncias venha a ter participação no resultado 
econômico do produto resultante.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às trans-
ferências de recursos efetuadas para inventor inde-
pendente de que trata o inciso IX do art. 20 da Lei nº 

10.973, de 2004.
§ 2º Não constituem receita das microempresas 

e empresa de pequeno porte, nem rendimento do in-
ventor independente, as importâncias recebidas na 
forma do caput, desde que utilizadas integralmente 
na realização da pesquisa ou desenvolvimento de 
inovação tecnológica.

§ 3º Na hipótese do § 2º, para as microempresas 
e empresas de pequeno porte de que trata o caput que 
apuram o imposto de renda com base no lucro real, 
os dispêndios efetuados com a execução de pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnoló-
gica não serão dedutíveis na apuração do lucro real e 
da base de cálculo da CSLL.

Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17, a 
partir do ano-calendário de 2006, a pessoa jurídica po-
derá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro 
real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspon-
de a até sessenta por cento da soma dos dispêndios 
realizados no período de apuração com pesquisa tec-
nológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ, 
na forma do inciso I do caput  do art. 17.

§ 1º A exclusão de que trata o caput poderá che-
gar a até oitenta por cento dos dispêndios em função 
do número de empregados pesquisadores contrata-
dos pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em 
regulamento.

§ 2º Na hipótese de pessoa jurídica que se de-
dica exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, poderão também ser considerados, na 
forma do regulamento, os sócios que exerçam ativi-
dade de pesquisa.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 
1º, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, 
na determinação do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL, o valor corresponde a até vinte por cento 
da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar 
registrado.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, os dispêndios 
e pagamentos serão registrados em livro fiscal de apu-

ração do lucro real e excluídos no período de apuração 
da concessão da patente ou do registro do cultivar.

§ 5º A exclusão de que trata este artigo fica li-
mitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveita-
mento de eventual excesso em período de apuração 
posterior.

§ 6º O disposto no § 5º não se aplica à pessoa 
jurídica referida no § 2º.

Art. 20. Para fins do disposto neste capítulo, os 
valores relativos aos dispêndios incorridos em insta-
lações fixas e na aquisição de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, destinados à utilização em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, metrologia, 
normalização técnica e avaliação da conformidade, 
aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, 
procedimentos de autorização de registros, licenças, 
homologações e suas formas correlatas, bem como 
relativos a procedimentos de proteção de propriedade 
intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados 
na forma da legislação vigente, podendo o saldo não 
depreciado ou não amortizado ser excluído na deter-
minação do lucro real, no período de apuração em que 
concluída sua utilização.

§ 1º O valor do saldo excluído na forma do caput 
deverá ser controlado em livro fiscal de apuração do 
lucro real e será adicionado, na determinação do lucro 
real, em cada período de apuração posterior, pelo valor 
da depreciação ou amortização normal que venha a 
ser contabilizada como despesa operacional.

§ 2º A pessoa jurídica beneficiária de depreciação 
ou amortização acelerada nos termos dos incisos III e 
IV do caput do art. 17 não poderá utilizar-se do bene-
ficio de que trata o caput deste artigo relativamente 
aos mesmos ativos.

§ 3º A depreciação ou amortização acelerada 
de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 17, 
bem como a exclusão do saldo não depreciado ou 
não amortizado na forma do caput deste artigo não 
se aplicam para efeito de apuração da base de cálcu-
lo da CSLL.

Art. 21. A União, por intermédio das agências de 
fomento de ciências e tecnologia, poderá subvencionar 
até cinqüenta por cento do valor da remuneração de 
pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, 
ou com atuação comprovada no campo científico ou 
tecnológico, empregados em atividades de inovação 
tecnológica em empresas localizadas no território bra-
sileiro, na forma do regulamento.

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tra-
tam os arts. 17 a 20:

I – serão controlados contabilmente em contas 
específicas; e
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II – somente poderão ser deduzidos se pagos a 
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas 
no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e 
VI do art. 17.

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da sub-
venção de que tratam os arts. 17 a 21 fica condicio-
nado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa 
jurídica.

Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação 
assumida para obtenção dos incentivos de que tratam 
os arts. 17 a 22, bem como a utilização indevida dos 
incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do 
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhi-
mento do valor correspondente aos tributos não pagos 
em decorrência dos incentivos já utilizados, acresci-
dos de juros e multa, de mora ou de ofício, previstos 
na legislação tributária, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.

Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tec-
nológico Industrial – PDTI e Programas de Desenvol-
vimento Tecnológico Agropecuário – PDTA e os pro-
jetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão 
regidos pela legislação em vigor na data da publicação 
da Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005, 
autorizada a migração para o regime previsto nesta 
Lei, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica 
às pessoas jurídicas que utilizarem os benefícios de 
que tratam as Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 
de janeiro de 2001, observado o art. 27.

Art. 27. O disposto neste Capítulo será regula-
mentado pelo Poder Executivo, que poderá, excep-
cionalmente, estender, total ou parcialmente, nessa 
regulamentação, até 31 de dezembro de 2007, prazo 
esse prorrogável por ato do Poder Executivo, o dis-
posto nos arts. 17 a 25 às pessoas jurídicas mencio-
nadas no art. 26.

CAPÍTULO IV 
Do Programa de Inclusão Digital

Art. 28. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta de venda a varejo:

I – de unidades de processamento digital classi-
ficadas no código 8471.50.10, da Tabela de Incidência 
do IPI-TIPI;

II – de máquinas automáticas para processamen-
to de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5 
Kg, com tela (écran) de área superior a 140 centíme-
tros quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12, 
8471.30.19 ou 8471.30.90, da TIPI;

III – de máquinas automáticas de processamen-
to de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, 
do código 8471.49 da TIPI, contendo exclusivamente 
uma unidade de processamento digital, uma unidade 
de saída por vídeo (monitor), um teclado (unidade de 
entrada), um mouse (unidade de entrada), classificados, 
respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 
8471.60.52 e 8471.60.53.

IV – de teclado (unidade de entrada) e de mouse 
(unidade de entrada), classificados, respectivamente, 
nos códigos nºs 8471.60.52 e 8471.60.53, quando 
acompanharem a unidade de processamento digital 
classificada no código 8471.50.10, da Tipi.

§ 1º Os produtos de que trata este artigo aten-
derão aos termos e condições estabelecidos em re-
gulamento, inclusive quanto ao valor e especificações 
técnicas.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também às 
aquisições realizadas por pessoas jurídicas de direito 
privado ou por órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito 
Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público e às demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal.

Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma do art. 
28 não se aplica a retenção na fonte da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem o 
art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, e o art. 34 da Lei nº 

10.833, de 2003.
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29:
I – não se aplicam às vendas efetuadas por em-

presas optantes pelo Simples;
II – aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de 

dezembro de 2009.

CAPÍTULO V 
Dos incentivos às Microrregiões da Ada e Adene

Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em vi-
gor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a partir 
do ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 
2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado 
para instalação, ampliação, modernização ou diversifi-
cação enquadrado em setores da economia conside-
rados prioritários para o desenvolvimento regional, em 
microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas 
áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE e da Agência de Desenvolvimento 
da Amazônia – ADA, terão direito:

I – à depreciação acelerada incentivada, para 
efeito de cálculo do imposto sobre a renda;

II – ao desconto, no prazo de doze meses conta-
do da aquisição, dos créditos da Contribuição para o 
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PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso III do § 
1º do art. 30 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, na hipótese de aquisição de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, rela-
cionados em regulamento, destinados à incorporação 
ao seu ativo imobilizado.

§ 1º As microrregiões alcançadas, bem como os 
limites e condições para fruição do benefício referido 
neste artigo serão definidos em regulamento.

§ 2º A fruição deste benefício fica condicionada 
à fruição do beneficio de que trata o art. 1º da Medida 
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.

§ 3º A depreciação acelerada incentivada de que 
trata o caput consiste na depreciação integral, no pró-
prio ano da aquisição.

§ 4º A quota de depreciação acelerada, corres-
pondente ao benefício, constituirá exclusão do lucro 
liquido para fins de determinação do lucro real e será 
escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real.

§ 5º total da depreciação acumulada, incluindo a 
normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo 
de aquisição do bem.

§ 6º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 5º, o valor da depre-
ciação normal, registrado na escrituração comercial, 
será adicionado ao lucro líquido para efeito de deter-
minação do lucro real.

§ 7º Os créditos de que trata o inciso II do caput 
serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das 
alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, 
de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
2003, sobre o valor correspondente a um doze avos 
do custo de aquisição do bem.

§ 8º Salvo autorização expressa em lei, os be-
nefícios fiscais de que trata este artigo não poderão 
ser usufruídos cumulativamente com outros de mes-
ma natureza.

CAPÍTULO VI 
Do Simples

Art. 32. O art. 15 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art 15.  .................................................
II – a partir do mês subseqüente ao que 

incorrida a situação excludente, nas hipóte-
ses de que tratam os incisos III a VIV e XVII 
a XIX do art. 9º

 ..............................................................
VI – a partir do ano-calendário subse-

qüente ao da ciência do ato declaratório de 

exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do 
art. 9º.

 ..............................................................
§  5º Na hipótese do inciso VI do caput, 

será permitida a permanência da pessoa ju-
rídica como optante pelo Simples mediante a 
comprovação, junto à unidade da Secretaria 
da Receita Federal com jurisdição sobre o seu 
domicilio fiscal, da quitação do débito inscrito 
no prazo de até trinta dias contados à partir da 
ciência do ato declaratório de exclusão.”(NR)

CAPÍTULO VII 
DO IRPJ e da CSLL

Art. 33. Os arts. 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.15.  .................................................
§ 4º O percentual de que trata este ar-

tigo também será aplicado sobre a receita 
financeira da pessoa jurídica que explore ati-
vidades imobiliárias relativas a loteamento de 
terrenos, incorporação imobiliária, construção 
de prédios destinados à venda, bem como a 
venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para a revenda, quando decorrente da co-
mercialização de imóveis e for apurada por 
meio de índices ou coeficientes previstos em 
contrato.” (NR)

Art. 20.  ..................................................
§ 1º A pessoa jurídica submetida ao lucro 

presumido poderá, excepcionalmente, em re-
lação ao quarto trimestre-calendário de 2003, 
optar pelo lucro real, sendo definitiva a tribu-
tação pelo lucro presumido relativa aos três 
primeiros trimestres.

§ 2º O percentual de que trata o caput 
deste artigo também será aplicado sobre a 
receita financeira de que trata o § 4º do art. 
15.”(NR)

Art. 34. O caput do art. 1º da Lei nº 11.051, de 
29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a se-
guinte redação;

“Art. 1º As pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real poderão utilizar crédi-
to relativo à Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, à razão de vinte e cinco por 
cento sobre a depreciação contábil de máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, relacionados em regulamento, adquiri-
dos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de de-
zembro de 2006, destinados ao ativo imobili-
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zado e empregados em processo industrial do 
adquirente.”(NR)

Art. 35. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
instituir, por prazo certo, mecanismo de ajuste para fins 
de determinação de preços de transferência, relativa-
mente ao que dispõe o caput do art. 19 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, bem como aos métodos 
de cálculo que especificar, aplicáveis à exportação, 
de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da 
moeda nacional em relação a outras moedas.

Parágrafo único. O Secretário da Receita Fede-
ral poderá determinar a aplicação do mecanismo de 
ajuste de que trata o caput às hipóteses referidas no 
art. 45 da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 36. A diferença entre o valor do encargo de-
corrente das taxas anuais de depreciação fixadas pela 
Secretaria da Receita Federal e o valor do encargo 
contabilizado, decorrente das taxas anuais de depre-
ciação fixadas pela legislação específica aplicável aos 
bens do ativo imobilizado, exceto terrenos, adquiridos 
ou construídos por empresas concessionárias, permis-
sionárias e autorizadas de geração de energia elétrica, 
poderá ser excluída do lucro líquido, para a apuração 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

§ 1º O disposto no caput aplica-se somente aos 
bens novos, adquiridos ou construídos a partir da data 
da publicação desta lei até 31 de dezembro de 2013.

§ 2º A diferença entre os valores dos encargos 
de que trata o caput será controlada no livro fiscal 
destinado à apuração do lucro real.

§ 3º O total da depreciação acumulada, incluindo 
a contábil e a fiscal, não poderá ultrapassar o custo 
do bem depreciado.

§ 4º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 3º, o valor da depre-
ciação registrado na escrituração comercial será adi-
cionado ao lucro líquido, para efeito da determinação 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com a 
concomitante baixa na conta de controle do livro fiscal 
de apuração do lucro real.

§ 5º O disposto neste artigo produz apenas efeitos 
fiscais, não altera as atribuições e competências fixa-
das na legislação para a atuação da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL e não poderá repercutir, 
direta ou indiretamente, no aumento de preços e tari-
fas de energia elétrica.

Art. 37. O saldo, existente em 31 de dezembro de 
2005, da diferença apurada entre o valor de integraliza-
ção de capital e o da participação societária dada em 
integralização, controlado no livro fiscal de apuração 
do lucro real da empresa que efetuou a subscrição e 
integralização nos termos do art. 36 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, será computado na deter-

minação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
nas seguintes condições:

I – vinte por cento do total da diferença a cada 
período de apuração, para as pessoas jurídicas tribu-
tadas pelo lucro real anual;

II – cinco por cento do total da diferença a cada 
período de apuração, para as pessoas jurídicas tribu-
tadas pelo lucro real trimestral;

III – integralmente, nas hipóteses de que tratam 
os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996.

CAPÍTULO VIII 
Do Imposto de Renda da Pessoa Física

Art. 38. O art. 22 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 22. Fica isento do imposto de renda 
o ganho de capital auferido na alienação de 
bens e direitos de pequeno valor, cujo preço 
unitário de alienação, no mês em que esta se 
realizar, seja igual ou inferior a:

I – R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso 
de alienação de ações negociadas no merca-
do de balcão;

II – R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
nos demais casos.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho 
auferido por pessoa física residente no País na ven-
da de imóveis residenciais, desde que o alienante, no 
prazo de cento e oitenta dias contados da celebração 
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País.

§ 1º No caso de venda de mais de um imóvel, 
o prazo referido neste artigo será contado a partir da 
data de celebração do contrato relativo à primeira 
operação.

§ 2º A aplicação parcial do produto da venda 
implicará tributação do ganho, proporcionalmente, ao 
valor da parcela não aplicada.

§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel, 
a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao ganho 
de capital correspondente apenas à parcela emprega-
da na aquisição de imóveis residenciais.

§ 4º A inobservância das condições estabelecidas 
neste artigo importará em exigência do imposto com 
base no ganho de capital, acrescido de:

I – juros de mora, calculados a partir do segundo 
mês subseqüente ao do recebimento do valor ou de 
parcela do valor do imóvel vendido; e
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II – multa, de mora ou de ofício, calculada a par-
tir do segundo mês seguinte ao do recebimento do 
valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o 
imposto não for pago até trinta dias após o prazo de 
que trata o caput.

§ 5º O contribuinte somente poderá usufruir do 
benefício de que trata este artigo uma vez a cada cin-
co anos.

Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do 
imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de 
capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de 
bens imóveis realizada por pessoa física residente no 
País, serão aplicados fatores de redução (FR1 e FR2) 
do ganho de capital apurado.

§ 1º A base de cálculo do imposto corresponde-
rá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores 
de redução, que serão determinados pelas seguintes 
fórmulas:

I – FR1 = l/1,0060m¹, onde “m1” corres-
ponde ao número de meses-calendário, ou 
fração, decorridos entre a data de aquisição 
do imóvel e o mês da publicação desta lei, in-
clusive na hipótese de a alienação ocorrer no 
referido mês;

II – FR2 = 1/1,0035m2, onde “m2” cor-
responde ao número de meses-calendário, ou 
fração, decorridos entre o mês seguinte ao da 
publicação desta lei, ou o mês da aquisição do 
imóvel, se posterior, e o de sua alienação.

§ 2º Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de 
dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o 
inciso I do § 1º será aplicado a partir de 1º de janeiro 
de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1986.

CAPÍTULO IX 
Da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins

Art. 41. O § 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 
de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso:

“III – agrícolas, conforme ato do Conse-
lho Monetário Nacional.” (NR)

Art. 42. O art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  

§ 3º Estão sujeitos à retenção na fonte 
da contribuição para o PIS/PASEP e da CO-
FINS os pagamentos referentes à aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II desta 
lei, exceto pneumáticos, quando efetuados por 
pessoa jurídica fabricante:

I – de peças, componentes ou conjun-
tos destinados aos produtos relacionados no 
art. 1º;

II – de produtos relacionados no art. 1º.
§ 4º O valor a ser retido na forma do § 

3º constitui antecipação das contribuições de-
vidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e 
será determinado mediante a aplicação, sobre 
a importância a pagar, do percentual de um 
décimo por cento para a Contribuição para o 
PIS/Pasep e cinco décimos por cento para a 
Cofins.

§ 5º O valor retido na quinzena deverá 
ser recolhido até o último dia útil da quinzena 
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o 
pagamento.

 ..............................................................
§ 7º A retenção na fonte de que trata o 

§ 3º:
I – não se aplica no caso de pagamento 

efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sis-
tema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – Simples e a 
comerciante atacadista ou varejista;

II – alcança também os pagamentos efe-
tuados por serviço de industrialização no caso 
de industrialização por encomenda.” (NR)

Art. 43. Os arts. 2º, 10 e 15 da Lei nº 10.833, de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................  
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 

reduzir a O (zero) e a restabelecer a alíquota 
incidente sobre receita bruta decorrente da 
venda de produtos químicos e farmacêuticos, 
classificados nos Capítulos 29 e 30, sobre 
produtos destinados ao uso em hospitais, clí-
nicas e consultórios médicos e odontológicos, 
campanhas de saúde realizadas pelo poder 
público, laboratório de anatomia patológica, 
citológica ou de análises clínicas, classifica-
dos nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 
90.18, e sobre semens e embriões da posição 
05.11, todos da TIPI.

 ..................................................... “(NR)

“Art. 10.  ................................................  
XXVI – as receitas decorrentes das ati-

vidades de revenda de imóveis, desmembra-
mento ou loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária e construção de prédio destinado à 
venda, até 31 de dezembro de 2006.

 .....................................................  (NR)
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“Art. 15.  ................................................  
V – nos incisos VI, IX a XXVI do caput 

e nos §§ 1º e 2º do art. 10;
 ............................................................. ”
 ...................................................... (NR)

Art. 44. Os arts. 7º, 8º, 28 e 40 da Lei nº 10.865, 
de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.7º  ...................................................  

§ 5º Para efeito do disposto no § 4º não 
se inclui a parcela a que se refere a alínea e 
do inciso V do art 13 da Lei Complementar nº 

87 de 13 de setembro de 1996.” (NR)

“Art. 8º  ..................................................

§ 11.  .....................................................  
II – produtos destinados ao uso em hos-

pitais, clínicas e consultórios médicos e odon-
tológicos, campanhas de saúde realizadas 
pelo poder público e laboratórios de anatomia 
patológica, citológica ou de análises clínicas, 
classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 
40.15 e 90.15 da NCM.

 ..............................................................
§12  .......................................................
 ..............................................................
XIII – preparações compostas não-alco-

ólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 
01, da TIPI, destinadas à elaboração de be-
bidas pelas pessoas jurídicas industriais dos 
produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, 
de 2003.

 ............................................................. ”
(NR)

“Art. 28.  ................................................
VII – preparações compostas não-alco-

ólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 
01, da TIPI, destinadas à elaboração de be-
bidas pelas pessoas jurídicas industriais dos 
produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, 
de 2003.

 ............................................................  ”
(NR)

“Art. 40.  ................................................  
§ 1º Para fins do disposto no Caput, 

considera-se pessoa jurídica preponderante-
mente exportadora aquela cuja receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior, no 
ano-calendário imediatamente anterior ao da 
aquisição, houver sido igual ou superior a oi-
tenta por cento de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços no mesmo período, 

depois de excluídos os impostos e contribui-
ções incidentes sobre a venda.

 ............................................................. ”
(NR)

Art. 45. Os arts. 2º, 10 e 30 da Lei nº 11.051, de 
2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................  

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às 
aquisições 1º de outubro de 2004.” (NR)

“Art. 10.  ................................................  
III – para autopeças relacionadas nos 

Anexos i e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho 
de 2002:

a) no inciso I do art. 30 da Lei nº 10.485, 
de 2002, no caso de venda para as pessoas 
jurídicas nele relacionadas; ou

b) no inciso II do art. 30 da Lei nº 10.485, 
de 2002, no caso de vendas para as pessoas 
jurídicas nele relacionadas;

 ..............................................................
§ 2º A Contribuição para o PIS/Pasep e a 

Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida 
pela pessoa jurídica executora da encomenda 
às alíquotas de um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento e de sete inteiros e seis 
décimos por cento, respectivamente.

§ 3º Para os efeitos deste artigo aplicam-
se os conceitos de industrialização por enco-
menda do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI.” (NR)

“Art. 30. As sociedades cooperativas de 
crédito e de transporte rodoviário de cargas, 
na apuração dos valores devidos a título de 
Cofins e RIS – Faturamento, poderão excluir 
da base de cálculo os ingressos decorrentes do 
ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, 
o disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 

2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais 
normas relativas às cooperativas de produção 
agropecuária e de infra-estrutura”. (NR)

Art. 46. Para os créditos da Contribuição para o 
PIS-Pasep e Cofins relativos aos bens adquiridos a 
partir da vigência desta lei, o prazo de desconto a que 
se refere o caput do art. 2º da Lei nº 11.051, de 2004, 
será de dezoito meses, e o montante será apurado 
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas re-
feridas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 2002, 
e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, sobre 
o valor correspondente a um dezoito avos do custo de 
aquisição do bem.
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Art. 47. Nas aquisições de sucata de alumínio, 
classificada no código 7602.00 da TIPI, fica vedada a 
utilização do crédito de que trata o inciso II do caput 
do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e o inciso II do 
caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda 
de sucata de alumínio, classificada no código 7602.00 
da TIPI, para pessoa jurídica que apure o imposto de 
renda com base no lucro real.

Parágrafo único. A suspensão de que trata o 
caput não se aplica às vendas efetuadas por pessoa 
jurídica optante pelo Simples.

Art. 49. Fica suspensa a exigência da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
receita auferida por fabricante na venda, à empresa 
sediada no exterior, para entrega em território nacional, 
de material de embalagem a ser totalmente utilizado 
no acondicionamento de mercadoria destinada à ex-
portação para o exterior.

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste ar-
tigo converte-se em alíquota zero após a exportação 
da mercadoria acondicionada.

§ 2º Nas notas fiscais relativas às saídas, para o 
território nacional, do material de embalagem, deverá 
constar a expressão “Saída com suspensão da exigên-
cia da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com 
a especificação do dispositivo legal correspondente.

§ 3º O benefício de que trata este artigo somente 
poderá ser usufruído depois de atendidos os termos 
e condições estabelecidos pela Secretaria da Recei-
ta Federal.

§ 4º A pessoa jurídica que, no prazo de cento 
e oitenta dias, contado da data em que se realizou a 
operação de venda, não houver efetuado a exportação 
para o exterior das mercadorias acondicionadas com 
o material de embalagem recebido com suspensão 
da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, fica obrigada ao recolhimento dessas contribui-
ções, acrescidas de juros e multa de mora, na forma 
da lei, contados a partir da referida data de venda, na 
condição de responsável.

§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput 
do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os § 4º e 5º, a 
pessoa jurídica fabricante do material de embalagem 
será responsável solidária com a pessoa jurídica desti-
natária destes produtos pelo pagamento das contribui-
ções devidas e respectivos acréscimos legais.

Art. 50. A suspensão de que trata o § lº do art. 
14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, aplica-se 

também nas importações de máquinas, aparelhos, ins-
trumentos e equipamentos, novos, para incorporação 
ao ativo imobilizado da pessoa jurídica importadora.

§ 1º A suspensão de que trata o caput conver-
te-se em alíquota zero depois de decorridos dezoito 
meses da incorporação do bem ao ativo imobilizado 
da pessoa jurídica importadora.

§ 2º A pessoa jurídica importadora que não in-
corporar o bem ao seu ativo imobilizado, ou revender 
o bem antes do prazo de que trata o § 1º, recolherá a 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins/
Importação, acrescidas de juros e multa de mora, na 
forma da lei, contados a partir do registro da Declara-
ção de Importação.

§ 3º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 2º, caberá lançamento de ofício 
das contribuições, acrescidas de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.

§ 4º As máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos beneficiados pela suspensão da exi-
gência das contribuições na forma deste artigo serão 
relacionados em regulamento.

Art. 51. O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 julho de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

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

XI – leite fluido pasteurizado ou industria-
lizado, na forma de ultrapasteurizado, e leite 
em pó, integral ou desnatado, destinados ao 
consumo humano;

XII – queijos tipo mussarela, minas, prato, 
queijo de coalho, ricota e requeijão.

 ............................................................. ”
(NR)

Art. 52. O art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................  

§ 3º ........................................................  
I – 60% (sessenta por cento) daquela 

prevista no art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e nº art. 2º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos 
de origem animal classificados nos Capítulos 
2, 3, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, 
e as misturas ou preparações de gorduras ou 
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, 
e 80% (oitenta por cento), para os produtos 
classificados no Capítulo 4 da NCM;

 ............................................................. ”
 ...................................................... (NR)
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Art. 53. Fica instituído Regime Aduaneiro Es-
pecial de Importação de embalagens referidas no 
art. 51, II, b da Lei nº 10.833, de 2003, que permite 
a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep-Im-
portação e da Cofins-Importação utilizando-se as 
alíquotas previstas:

I – no art. 51, inciso II, alínea b da Lei nº 10.833, 
de 2003, no caso de importação de embalagens des-
tinadas ao envasamento de água e refrigerante;

II – nos incisos I e II do caput do art. 8º da Lei nº 

10.865, de 2004, no caso de importação de embalagens 
destinadas ao envasamento de outros produtos.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará as condições necessárias para a habilita-
ção ao regime de que trata o caput.

Art. 54. Somente poderá habilitar-se ao regime 
de que trata o art. 53 a pessoa jurídica comercial que 
importe as embalagens nele referidas para revendê-
las diretamente a pessoa jurídica industrial.

Parágrafo único. A pessoa jurídica industrial será 
responsável solidária com a pessoa jurídica comer-
cial importadora com relação ao pagamento da Con-
tribuição para o PIS/Pasep – Importação e da Cofins 
Importação.

Art. 55. Se no registro da Declaração de Impor-
tação – DI a pessoa jurídica comercial importadora, 
habilitada ao regime de que trata o art. 53, desconhe-
cer a destinação das embalagens, o recolhimento da 
Contribuição para o PIS/Pasef – Importação e da Cofins 
– Importação será realizado por estimativa tendo por 
base as vendas do último trimestre – calendário.

§ 1º Ocorrendo recolhimento a menor da Con-
tribuição para o PIS/Pasep – Importação e da Cofins 
– Importação, em função da destinação dada às em-
balagens após sua importação, a diferença, no perío-
do de apuração em que se verificar, será recolhida ao 
Tesouro Nacional com o acréscimo de juros de mora 
e multa, de mora ou de ofício, calculados desde a data 
do registro da DI.

§ 2º Se, durante o ano-calendário, em função da 
estimativa, por dois períodos de apuração consecuti-
vos ou três alternados, ocorrer recolhimento a menor 
da Contribuição para o PIS/Pasep – Importação e da 
Cofins – Importação superior a vinte por cento do valor 
devido, a pessoa jurídica comercial importadora será 
excluída do regime.

CAPITULO X 
Do IPI

Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a fi-
xar, para o IPI relativo aos produtos classificados nos 
códigos NCM 71.13, 71.14, 71.16 e 71.17, alíquotas 
correspondentes às mínimas estabelecidas para o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS, nos termos do inciso VI do art. 155 da Cons-
tituição Federal.

Parágrafo único. As alíquotas do IPI fixadas na 
forma do caput serão uniformes em todo o território 
nacional.

Art. 57. O § 2º do art. 43 da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 2º As indicações do caput e de seu § 
1º serão feitas na forma do regulamento, po-
dendo ser substituídas por outros elementos 
que possibilitem a classificação e controle fis-
cal dos produtos.” (NR)

Art. 56. O art. 6º da Lei nº 9.363, de 13 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 6º A Secretaria da Receita Federal 
expedirá as instruções necessárias ao cumpri-
mento do disposto nesta lei, inclusive quanto 
aos requisitos e periodicidade para apuração e 
para fruição do crédito presumido e respectivo 
ressarcimento, à definição de receita de expor-
tação e aos documentos fiscais comprobatórios 
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo 
produtor exportador.” (NR)

Art. 59. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 
2009 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, com a redação dada pelas Leis nº 10.690, 
de 16 de junho de 2003, e 10.754, de 31 de outubro 
de 2003.

Parágrafo único. Os arts. 2º e 6º da Lei nº 8.989, 
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI de que trata o art. 
1º somente poderá ser utilizada uma vez, sal-
vo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 
dois anos.” (NR)

“Art. 6º A alienação do veículo adquirido 
nos termos desta lei e da Lei nº 8.199, de 28 
de junho de 1991, e da Lei nº 8.843, de 10 de 
janeiro de 1994, antes de dois anos contados 
da data da sua aquisição, a pessoas que não 
satisfaçam às condições e aos requisitos esta-
belecidos nos referidos diplomas legais, acar-
retará o pagamento, pelo alienante, do tributo 
dispensado, atualizado na forma da legislação 
tributária.” (NR)
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CAPÍTULO XI 
Dos Prazos de Recolhimento de Impostos  

e Contribuições

Art. 60. Em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2006, os recolhimentos do 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e do Impos-
to sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF serão 
efetuados nos seguintes prazos:

I – IRRF:

a) na data da ocorrência do fato gerador, 
no caso de:

1. rendimentos atribuídos a residentes 
ou domiciliados no exterior;

2. pagamentos a beneficiários não iden-
tificados;

b) até o terceiro dia útil subseqüente ao 
decêndio de ocorrência dos fatos geradores, 
no caso de:

1. juros sobre o capital próprio e aplica-
ções financeiras, inclusive os atribuídos a re-
sidentes ou domiciliados no exterior, e títulos 
de capitalização;

2. prêmios, inclusive os distribuídos sob 
a forma de bens e serviços, obtidos em con-
cursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e

3. multa ou qualquer vantagem, de que 
trata o art. 70 da Lei nº 9.430, de 1996;

c) até o último dia útil do mês subseqüen-
te ao encerramento do período de apuração, 
no caso de rendimentos e ganhos de capi-
tal distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário; e

d) até o último dia útil do primeiro decên-
dio do mês subseqüente ao mês de ocorrência 
dos fatos geradores, nos demais casos;

II – IOF:

a) até o terceiro dia útil subseqüente ao 
decêndio de ocorrência dos fatos geradores, 
no caso de aquisição de ouro, ativo financei-
ro; e

b) até o terceiro dia útil subseqüente ao 
decêndio da cobrança ou do registro contábil 
do imposto, nos demais casos.

Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese 
de que trata a alínea d do inciso I, em relação aos fa-
tos geradores ocorridos:

I – no mês de dezembro de 2006, os recolhimen-
tos serão efetuados:

a) até o terceiro dia útil do decêndio sub-
seqüente, para os fatos geradores ocorridos 
no primeiro e segundo decêndios; e

b) até o último dia útil do primeiro decên-
dio do mês de janeiro de 2007, para os fatos 
geradores ocorridos no terceiro decêndio;

II – no mês de dezembro de 2007, os recolhimen-
tos serão efetuados:

a) até o terceiro dia útil do segundo de-
cêndio, para os fatos geradores ocorridos no 
primeiro decêndio; e

b) até o último dia útil do primeiro de-
cêndio do mês de janeiro de 2008, para os 
fatos geradores ocorridos no segundo e no 
terceiro decêndio.

Art. 61. O § 1º do art. 63 da Lei nº 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação

“§ 1º O imposto de que trata este artigo 
incidirá sobre o valor de mercado do prêmio, 
na data da distribuição.” (NR)

Art. 62. O parágrafo único do art. 10 da Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. O pagamento ou a re-
tenção e o recolhimento da contribuição serão 
efetuados no mínimo uma vez por decêndio.” 
(NR)

Art. 63. O § 2º do art. 70 da Lei nº 9.430, de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º O imposto será retido na data do 
pagamento ou crédito da multa ou vantagem.” 
(NR)

Art. 64. O art. 35 da Lei nº 10.833, de 2003, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. Os valores retidos na quinzena, 
na forma dos arts. 30, 33 e 34, deverão ser 
recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão 
público que efetuar a retenção ou, de forma 
centralizada, pelo estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica, até o último dia útil da quin-
zena subseqüente àquela quinzena em que 
tiver ocorrido o pagamento á pessoa jurídica 
fornecedora dos bens ou prestadora do ser-
viço.” (NR)

Art. 65. O art. 6º da Lei 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º O pagamento unificado de impos-
tos e contribuições, devidos pela microempresa 
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e pela empresa de pequeno porte, inscritas no 
Simples, será feito de forma centralizada, até o 
vigésimo dia do mês subseqüente àquele em 
que houver sido auferida a receita bruta.

 .................................................... “ (NR)

CAPÍTULO XII 
Dos Fundos de Investimento Vinculados  

a Planos de Previdência e Seguros de Vida  
com Cobertura por Sobrevivência

Art. 66. As entidades abertas de previdência 
complementar e as sociedades seguradoras poderão, 
a partir de 1º de janeiro de 2006, constituir fundos de 
investimento, com patrimônio segregado, vinculados 
exclusivamente a planos de previdência complementar 
ou seguros de vida com cláusula de cobertura por so-
brevivência, estruturados na modalidade de contribuição 
variável, por elas comercializados e administrados.

§ 1º Durante o período de acumulação, a remu-
neração da provisão matemática de benefícios a con-
ceder, dos planos e seguros referidos no caput, terá 
por base a rentabilidade da carteira de investimentos 
dos respectivos fundos.

§ 2º Os fundos de investimento de que trata o 
caput poderão ser administrados por terceiros.

Art. 67. A aquisição de plano ou seguro enqua-
drado na estrutura prevista no art. 66 far-se-á mediante 
subscrição, pelo adquirente, de quotas dos fundos de 
investimento vinculados.

§ 1º No caso de plano ou seguro coletivo:
I – a pessoa jurídica adquirente também será 

cotista do fundo; e
II – o contrato ou apólice conterá clausula com a 

periodicidade em que as quotas adquiridas pela pes-
soa jurídica terão sua titularidade transferida para os 
participantes ou segurados.

§ 2º A transferência de titularidade de que trata 
o inciso II do  § 1º:

I – conferirá aos participantes ou segurados o 
direito à realização de resgates e à portabilidade dos 
recursos acumulados correspondentes ás quotas;

II – não caracteriza resgate para fins de incidên-
cia do Imposto de Renda.

§ 3º Independentemente do disposto no § 1º, in-
ciso II, no caso de falência ou liquidação extrajudicial 
de pessoa jurídica proprietária de quotas:

I – a titularidade das quotas vinculadas a parti-
cipantes ou segurados individualizados será transfe-
rida a estes;

II – a titularidade das quotas não vinculadas a 
qualquer participante ou segurado individualizado será 
transferida para todos os participantes ou segurados 
proporcionalmente ao número de quotas de proprie-

dade destes, inclusive daquelas cuja titularidade lhes 
tenha sido transferida com base no inciso I deste pa-
rágrafo.

Art. 68. O patrimônio dos fundos de investimen-
to de que trata o art. 66 não se comunica com o das 
entidades abertas de previdência complementar ou 
das sociedades seguradoras que os constituírem, 
não respondendo, nem mesmo subsidiariamente, por 
dividas destas.

§ 1º No caso de falência ou liquidação extrajudicial 
da entidade aberta de previdência complementar ou 
da sociedade seguradora, o patrimônio dos fundos não 
integrará a respectiva massa falida ou liquidanda.

§ 2º Os bens e direitos integrantes do patrimô-
nio dos fundos não poderão ser penhorados, seqües-
trados, arrestados ou objeto de qualquer outra forma 
de constrição judicial em decorrência de dividas da 
entidade aberta de previdência complementar ou da 
sociedade seguradora.

Art. 69. No caso de morte do participante ou segu-
rado dos planos e seguros de que trata o art. 66, os seus 
beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou 
pelo recebimento de benefício de caráter continuado 
previsto em contrato, independentemente da abertura 
de inventário ou procedimento semelhante.

Art. 70. Os planos de previdência complementar 
e os seguros de vida com cláusula de cobertura por 
sobrevivência comercializados até 31 de dezembro de 
2005 poderão ser adaptados pelas entidades abertas 
de previdência complementar e sociedades segurado-
ras à estrutura prevista no art. 66.

Art. 71. O disposto no art. 70 não afeta o direi-
to dos participantes e segurados á portabilidade dos 
recursos acumulados, para outros planos e seguros, 
estruturados ou não nos termos do art. 66.

Art. 72. A concessão de benefício de caráter con-
tinuado por plano ou seguro estruturado na forma do 
art. 66 importará na transferência da propriedade das 
quotas dos fundos a que esteja vinculado o respectivo 
plano ou seguro para a entidade aberta de previdência 
complementar ou a sociedade seguradora responsável 
pela concessão.

Parágrafo único. A transferência de titularidade de 
quotas de que trata o caput não caracteriza resgate 
para fins de incidência do Imposto de Renda.

Art. 73. Aplicam-se aos planos e seguros de que 
trata o art. 66 o art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezem-
bro de 1997, e os arts. 1º a 5º e 7º da Lei nº 11.053, 
de 29 de dezembro de 2004.

Parágrafo único. Fica responsável pela retenção 
e recolhimento dos impostos e contribuições inciden-
tes sobre as aplicações efetuadas nos fundos de in-
vestimento de que trata o art. 66 a entidade aberta de 
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previdência complementar ou a sociedade seguradora 
que comercializar ou administrar o plano ou seguro en-
quadrado na estrutura prevista no mencionado artigo, 
bem como pelo cumprimento das obrigações acessó-
rias decorrentes dessa responsabilidade.

Art. 74. É facultado ao participante de plano de 
previdência complementar enquadrado na estrutura 
prevista no art. 66 o oferecimento, como garantia de 
financiamento imobiliário, de quotas de sua titularidade 
dos fundos de que trata o referido artigo.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também:
I – aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Pro-

gramada Individual – FAPI;
II – aos segurados titulares de seguro de vida com 

cláusula de cobertura por sobrevivência enquadrado 
na estrutura prevista no art. 66.

§ 2º A faculdade mencionada no caput aplica-se 
apenas ao financiamento imobiliário tomado em insti-
tuição financeira, que poderá ser vinculada ou não à 
entidade operadora do plano ou seguro.

Art. 75. É vedada às entidades abertas de pre-
vidência complementar e às sociedades seguradoras 
a imposição de restrições ao exercício da faculdade 
mencionada no art. 74, mesmo que o financiamento 
imobiliário seja tomado em instituição financeira não 
vinculada.

Art. 76. A garantia de que trata o art. 74 será 
objeto de instrumento contratual específico, firmado 
pelo participante ou segurado, pela entidade aberta de 
previdência complementar ou sociedade seguradora 
e pela instituição financeira.

Parágrafo único. O instrumento contratual espe-
cífico a que se refere o caput será considerado, para 
todos os efeitos jurídicos, como parte integrante do 
plano de benefícios ou da apólice, conforme o caso.

Art. 77. As operações de financiamento imobiliário 
que cortarem com a garantia mencionada no art. 74 
serão contratadas com seguro de vida com cobertura 
de morte e invalidez permanente.

Art. 78. As instituições autorizadas pela Comis-
são de Valores Mobiliários – CVM, para administração 
de carteira ficam autorizadas a constituir fundos de 
investimento que permitam a cessão de suas quotas 
em garantia de locação imobiliária.

§ 1º A cessão de que trata o caput será forma-
lizada mediante registro junto ao administrador do 
fundo, pelo titular das quotas, por meio de termo de 
cessão fiduciária acompanhado de uma via do con-
trato de locação.

§ 2º Na hipótese de o cedente não ser o locatário 
do imóvel locado, deverá também assinar o contrato 
de locação na qualidade de garantidor.

§ 3º A cessão em garantia de que trata o caput 
constitui regime fiduciário sobre as quotas cedidas, 
que ficam indisponíveis, inalienáveis e impenhoráveis, 
tornando-se a instituição financeira administradora do 
fundo seu agente fiduciário.

§ 4º A cessão fiduciária das quotas do fundo es-
tende-se até a entrega das chaves do imóvel.

§ 5º O contrato de locação mencionará a exis-
tência e as condições da cessão de que trata o caput, 
inclusive quanto a sua vigência, que poderá ser por 
prazo determinado ou indeterminado.

§ 6º No caso de cessão por prazo determinado 
mencionado no § 5º, na hipótese de prorrogação au-
tomática do contrato de locação, o cedente permane-
cerá responsável por todos os seus efeitos, ainda que 
não tenha anuído no aditivo contratual, podendo, no 
entanto, exonerar-se da garantia, a qualquer tempo, 
mediante notificação ao locador, ao locatário e à ad-
ministradora do fundo, com antecedência mínima de 
trinta dias.

§ 7º Na hipótese de mora, o credor fiduciário no-
tificará extrajudicialmente o locatário e o cedente, se 
pessoa distinta, comunicando o prazo de dez dias para 
pagamento integral da divida, sob pena de excussão 
extrajudicial da garantia, na forma do § 8º.

§ 8º Não ocorrendo o pagamento integral da di-
vida no prazo fixado no § 7º, o credor poderá reque-
rer ao agente fiduciário que lhe transfira, em caráter 
pleno, exclusivo e irrevogável, a titularidade de quo-
tas suficientes para a sua quitação, sem prejuízo da 
ação de despejo e da demanda, por meios próprios, 
da diferença eventualmente existente, na hipótese de 
insuficiência da garantia.

§ 9º A excussão indevida da garantia enseja res-
ponsabilidade do credor fiduciário pelo prejuízo causa-
do, sem prejuízo da devolução das quotas ou do valor 
correspondente, devidamente atualizado.

§ 10. O agente fiduciário não responde pelos 
efeitos do disposto nos §§ 7º e 8º, exceto na hipótese 
de comprovado dolo, má-fé, simulação ou fraude, no 
âmbito da administração do Fundo.

§ 11. Fica responsável pela retenção e recolhi-
mento dos impostos e contribuições incidentes sobre 
as aplicações efetuadas nos fundos de investimento 
de que trata o caput a instituição que comercializar 
ou administrar o fundo com a estrutura prevista neste 
artigo, bem como pelo cumprimento das obrigações 
acessórias decorrentes dessa responsabilidade.

Art. 79. O art. 37 da Lei nº 8.245, de 18 de ou-
tubro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso:

“Art.37.  .................................................  
 ..............................................................
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IV – cessão fiduciária de quotas de fundo 
de investimento.”(NR)

“Art.40.  .................................................
 ..............................................................
VIII – exoneração de garantia constituída 

por quotas de fundo de investimento;
IX – liquidação ou encerramento do fun-

do de investimento de que trata o inciso IV do 
art. 37.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 80. Compete ao Banco Central do Brasil, à 
Comissão de Valores Mobiliários e à Superintendência 
de Seguros Privados, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, dispor sobre os critérios complementares 
para a regulamentação deste Capítulo.

CAPÍTULO XIII 
Das Disposições Gerais

Art. 81. Para fins do disposto nas alíneas b e c 
do inciso XI da Lei nº 10.833, de 2003, a atualização 
monetária efetuada na forma do inciso II do § 1º do 
art. 27 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, não 
será considerada para fins da descaracterização do 
preço predeterminado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se desde 1º de novembro de 2003.

Art. 82. Para efeito de determinação da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da CO-
FINS, do IRPJ e da CSLL, as instituições financeiras 
e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil devem computar como recei-
tas ou despesas incorridas nas operações realizadas 
em mercados de liquidação futura:

I – a diferença, apurada no último dia útil do mês, 
entre as variações das taxas, dos preços ou dos índices 
contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apu-
rado por ocasião da liquidação do contrato, da cessão 
ou do encerramento da posição, nos casos de:

a) swap e termo;
b) futuro e outros derivativos com ajustes 

financeiros diários ou periódicos de posições 
cujos ativos subjacentes aos contratos sejam 
taxas de juro spot ou instrumentos de renda 
fixa para os quais seja possível a apuração do 
critério previsto neste inciso;

II – o resultado da soma algébrica dos ajustes 
apurados mensalmente, no caso dos mercados referi-
dos na alínea b do inciso I cujos ativos subjacentes aos 
contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda 
variável, taxas de juro a termo ou qualquer outro ativo 
ou variável econômica para os quais não seja possível 
adotar o critério previsto no referido inciso;

III – o resultado apurado na liquidação do con-
trato, da cessão ou do encerramento da posição, no 
caso de opções e demais derivativos.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal regulamen-
tará o disposto neste artigo, podendo, inclusive, deter-
minar que o valor a ser reconhecido mensalmente, na 
hipótese de que trata a alínea b do inciso I do caput, 
seja calculado:

I – pela bolsa em que os contratos foram nego-
ciados ou registrados;

II – enquanto não estiver disponível a informação 
de que trata o inciso I do caput, de acordo com os cri-
térios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Quando a operação for realizada no mer-
cado de balcão, somente será admitido o reconheci-
mento de despesas ou de perdas se a operação tiver 
sido registrada em sistema que disponha de critérios 
para aferir se os preços, na abertura ou no encerra-
mento da posição, são consistentes com os preços 
de mercado.

§ 3º No caso de operações de hedge realizadas 
em mercados de liquidação futura em bolsas no exte-
rior, as receitas ou as despesas de que trata o caput 
serão apropriadas pelo resultado:

I – da soma algébrica dos ajustes apurados men-
salmente, no caso de contratos sujeitos a ajustes de 
posições;

II – auferido na liquidação do contrato, no caso 
dos demais derivativos.

§ 4º Para efeito de determinação da base de cál-
culo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fica 
vedado o reconhecimento de despesas ou de perdas 
apuradas em operações realizadas em mercados fora 
de bolsa no exterior.

§ 5º Os ajustes serão efetuados no livro fiscal 
destinado à apuração do lucro real.

Art. 83. O art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º O pagamento dos tributos e contri-

buições na forma do disposto no caput será 
considerado definitivo, não gerando, em quais-
quer hipótese, direito á restituição ou á com-
pensação com o que for apurado pela incor-
poradora.

§ 3º As receitas, custos e despesas pró-
prios da incorporação sujeita a tributação na 
forma deste artigo não deverão ser computados 
na apuração das bases de cálculo dos tributos 
e contribuições de que trata o caput, devidos 
pela incorporadora em virtude de suas outras 
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atividades empresariais, inclusive incorpora-
ções não afetadas.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, os 
custos e despesas indiretos pagos pela incor-
poradora no mês serão apropriados a cada 
incorporação na mesma proporção represen-
tada pelos custos diretos próprios da incor-
poração, em relação ao custo direto total da 
incorporadora, assim entendido como a soma 
de todos os custos diretos de todas as incor-
porações e o de outras atividades exercidas 
pela incorporadora.

§ 5º A opção pelo regime especial de 
tributação obriga o contribuinte a fazer o re-
colhimento dos tributos, na forma do caput, a 
partir do mês da opção.” (NR)

Art. 84. O Ministro de Estado da Fazenda pode-
rá criar, nos Conselhos de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda, Turmas Especiais, de caráter temporário, 
com competência para julgamento de processos que 
envolvam valores reduzidos ou matéria recorrente ou 
de baixa complexidade.

§ 1º As Turmas de que trata o caput serão 
paritárias, compostas por quatro membros, sendo 
um conselheiro Presidente de Câmara, represen-
tante da Fazenda, e três conselheiros com manda-
to pro tempore, designados entre os conselheiros 
suplentes.

§ 2º As Turmas Especiais a que se refere este 
artigo poderão funcionar nas cidades onde estão lo-
calizadas as Superintendências da Secretaria da Re-
ceita Federal.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará 
o disposto neste artigo, inclusive quanto à definição da 
matéria e do valor a que se refere o caput e ao fun-
cionamento das Turmas Especiais.

Art. 85. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972, passa a vigorar acrescido do art. 26-A e com a 
seguinte redação para os arts. 2º, 9º, 16 e 23:

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. Os atos e termos pro-

cessuais a que se refere o caput poderão ser 
encaminhados de forma eletrônica ou apre-
sentados em meio magnético ou equivalente, 
conforme disciplinado em ato da Administração 
Tributária.” (NR)

“Art. 9º  ..................................................
§ 1º Os autos de infração e as notifica-

ções de lançamento de que trata o caput for-
malizados em relação ao mesmo sujeito pas-
sivo, podem ser objeto de um único processo, 

quando a comprovação dos ilícitos depender 
dos mesmos elementos de prova.

 ..................................................... ”(NR)

“Art. 16.  ................................................
 ..............................................................  
V – se a matéria impugnada foi submeti-

da á apreciação judicial, devendo ser juntada 
cópia da petição.

 ..................................................... ”(NR)

“Art. 23.  ................................................
III – por meio eletrônico, com prova de 

recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito 

passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equi-

valente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos 

meios previstos no caput, a intimação poderá 
ser feita por edital publicado:

I – no endereço da Administração Tribu-
tária na Internet;

II – em dependência, franqueada ao públi-
co, do órgão encarregado da intimação; ou

III – uma única vez, em órgão da impren-
sa oficial local.

§ 2º  .......................................................  
III – se por meio eletrônico, 15 (quinze) 

dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domi-

cilio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente 

utilizado pelo sujeito passivo.
IV – 15 (quinze) dias após a publicação 

do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3º Os meios de intimação previstos nos 

incisos do caput não estão sujeitos a ordem 
de preferência.

§ 4º Para fins de intimação, considera-se 
domicílio tributário do sujeito passivo:

I  –  o endereço postal por ele forneci-
do, para fins cadastrais, à Administração Tri-
butária; e

II – o endereço eletrônico a ele atribuído 
pela Administração Tributária, desde que au-
torizado pelo sujeito passivo.

§ 5º O endereço eletrônico de que trata 
este artigo somente será implementado com 
expresso consentimento do sujeito passivo, 
e a Administração Tributária informar-lhe-á 
as normas e condições de sua utilização e 
manutenção.
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§ 6º As alterações efetuadas por este 
artigo serão disciplinadas em ato da Adminis-
tração Tributária.” (NR)

“Art. 26-A. A Câmara Superior de Recur-
sos Fiscais do Ministério da Fazenda – CSRF 
poderá, por iniciativa de seus membros, dos 
Presidentes dos Conselhos de Contribuintes, 
do Secretário da Receita Federal ou do Pro-
curador-Geral da Fazenda Nacional, aprovar 
proposta de súmula de suas decisões reitera-
das e uniformes.

§ 1º De acordo com a matéria que cons-
titua o seu objeto, a súmula será apreciada 
por uma das Turmas ou pelo Pleno da CSRF.

§ 2º A súmula que obtiver dois terços 
dos votos da Turma ou do Pleno será subme-
tida ao Ministro de Estado da Fazenda, após 
parecer favorável da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, ouvida a Secretaria da 
Receita Federal.

§ 3º Após a aprovação do Ministro de Es-
tado da Fazenda e publicação no Diário Ofi-
cial da União, a súmula terá efeito vinculante 
em relação á Administração Tributária Federal 
e, no âmbito do processo administrativo, aos 
contribuintes.

§ 4º A súmula poderá ser revista ou can-
celada, por propostas dos Presidentes e Vice-
Presidentes dos Conselhos de Contribuintes, 
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional 
ou do Secretário da Receita Federal, obede-
cidos os procedimentos previstos para a sua 
edição.

§ 5º Os procedimentos de que trata este 
artigo serão disciplinados nos regimentos in-
ternos dos Conselhos de Contribuintes e da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Mi-
nistério da Fazenda.” (NR)

Art. 86. O art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 
de julho de 1986, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, 
antes de proceder a restituição ou ao ressarci-
mento de tributos, deverá verificar se o contri-
buinte é devedor á Fazenda Nacional.

§ 1º Existindo débito em nome do contri-
buinte, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com 
o valor do débito.

§ 2º Existindo débito em nome do con-
tribuinte, em relação às contribuições sociais 

previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991, ou às contribuições instituídas a 
titulo de substituição, e em relação à Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com 
o valor do débito,

§ 3º Ato conjunto dos Ministérios da Fa-
zenda e da Previdência Social estabelecerá as 
normas e procedimentos necessários à apli-
cação do disposto neste artigo.” (NR)

Art. 87. O art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“§ 8º Verificada a existência de débito em 
nome do sujeito passivo, o valor da restituição 
será utilizado para extingui-lo, total ou parcial-
mente, mediante compensação.” (NR)

Art. 88. O art. 8º-A da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º-A. O valor da CIDE-Combustí-
veis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos 
líquidos, não destinados á formulação de ga-
solina ou diesel, poderá ser deduzido dos va-
lores devidos pela pessoa jurídica adquirente 
desses produtos, relativamente a tributos ou 
contribuições, administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, nos termos, limites e con-
dições estabelecidos em regulamento.

§ 1º A pessoa jurídica importadora dos 
produtos de que trata o caput, não destinados 
à formulação de gasolina ou diesel, poderá 
deduzir dos valores dos tributos ou contribui-
ções administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, nos termos, limites e condições esta-
belecidos em regulamento, o valor da CIDE-
Combustíveis pago na importação.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo 
somente aos hidrocarbonetos líquidos utili-
zados como insumo pela pessoa jurídica ad-
quirente.

§ 3º Os tributos ou contribuições dos 
quais poderão ser deduzidos a CIDE-Com-
bustíveis, na forma deste artigo, serão rela-
cionados em regulamento” (NR)

Art. 89. O art. 18 da Lei nº 10.833, de 2003, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18.  ................................................  
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§ 4º Será também exigida multa isolada 
sobre o valor total do débito indevidamen-
te compensado, quando a compensação for 
considerada não declarada nas hipóteses do 
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os 
percentuais previstos:

I – no inciso Ido caput do art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 1996;

II – no inciso II do caput do art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 1996, nos casos de evidente in-
tuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cabíveis.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º do art. 
44 da Lei nº 9.430, de 1996, às hipóteses pre-
vistas no § 4º deste artigo.” (NR)

Art. 90. O art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 36.  ................................................  
 ..............................................................
§ 4º Nos empreendimentos e atividades 

regularmente licenciados, a partir de 31 de 
agosto de 2005, o valor a que se referem o 
caput e o § 1º será, conforme critérios e meto-
dologia estabelecidos pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, fixado antes da licença de 
instalação, e somente poderá ser modificado 
em caso de alteração do projeto do empreen-
dimento, ou de seu projeto executivo.” (NR)

Art. 91. O § 2º do art. 3º e o art. 24 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, passam a vigorar acrescidos 
dos seguintes incisos:

“Art. 3º  ..................................................
§ 2º  .......................................................  

IV – produzidos ou prestados por empre-
sas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País.

Art. 24.  ..................................................  
XVII – para o fornecimento de bens e ser-

viços, produzidos ou prestados no País, que 
envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante pa-
recer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão.

 ......................................................”(NR)

Art. 92. O art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. Os descontos especiais nas tari-
fas de energia elétrica aplicáveis às unidades 
consumidoras classificadas na Classe Rural, 
inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, 
serão concedidos ao consumo que se verifique 
na atividade de irrigação e aqüicultura desen-
volvida em um período diário contínuo de oito 
horas e trinta minutos de duração, facultado 
ao concessionário ou permissionário de ser-
viço público de distribuição de energia elétrica 
o estabelecimento de escalas de horário para 
início, mediante acordo com os consumidores, 
garantido o horário compreendido entre vinte 
e uma horas e trinta minutos e seis horas do 
dia seguinte.” (NR)

Art. 93. O art. 199 da Lei nº 11.101, de 9 de feverei-
ro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 199.  ..............................................
§ 1º Na recuperação judicial e na falên-

cia das sociedades de que trata o caput deste 
artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso 
o exercício de direitos derivados de contratos 
de locação, arrendamento mercantil ou de 
qualquer outra modalidade de arrendamento 
de aeronaves ou de suas partes.

§ 2º Os créditos decorrentes dos contra-
tos mencionados no § 1º deste artigo não se 
submeterão aos efeitos da recuperação judi-
cial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos 
de propriedade sobre a coisa e as condições 
contratuais, não se lhes aplicando a ressalva 
contida na parte final do § 3º do art. 49.

§ 3º Na hipótese de falência das socie-
dades de que trata o caput, prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa relati-
vos a contratos de locação, de arrendamento 
mercantil ou de qualquer outra modalidade 
de arrendamento de aeronaves ou de suas 
partes.” (NR)

Art. 94. O disposto no art. 93 não se aplica aos 
processos de falência, recuperação judicial ou extra-
judicial que estejam em curso na data de publicação 
desta Lei.

Art. 95. Na apuração da base de cálculo da Con-
tribuição para o PIS-PASEP e COFINS, nos termos 
do art. 1º da Lei nº 10.637, de 2002, e art. 1º da Lei 
nº 10.833, de 2003, a receita bruta referente à pres-
tação de serviços públicos de captação, tratamento e 
distribuição de água e esgoto obedecerá ao regime 
de caixa.
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Art. 96. Aplica-se o disposto no caput do art. 
10 da Lei nº 10.833, de 2003, às receitas relativas ao 
fornecimento de energia elétrica produzida por fontes 
alternativas de energia, com base em fontes eólica, 
solar, biomassa e pequenas centrais hidroelétricas, 
conforme definido pela ANEEL.

Parágrafo único. O disposto no caput estende-se 
à contribuição para o PIS/PASEP no regime não cumu-
lativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002.

Art. 97. A partir de 15 de agosto de 2005, a Re-
ceita Federal do Brasil poderá, por intermédio de con-
vênio, arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração 
de um e meio por cento do montante arrecadado, o 
adicional de contribuição instituído pelo § 3º do art. 8º 
da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, com a reda-
ção dada pela Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 
2004, observados, ainda, os §§ 4º e 5º do referido art. 
8º, e no que couber, o disposto na Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.

CAPÍTULO XIV 
Das Disposições Finais

Art. 98. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 
junho de 2005, em relação ao disposto nos arts. 42 e 
43, observado o disposto na alínea a do inciso II e na 
alínea c do inciso VII deste artigo;

II – a partir do primeiro dia do quarto mês subse-
qüente ao da publicação da Medida Provisória nº 252, 
de 2005, em relação ao disposto:

a) no art. 42 desta lei, relativamente ao 
inciso I do § 3º e ao inciso II do § 7º do art. 3º 
da Lei nº 10.485, de 2002;

b) no art. 45, em relação às alterações 
do art. 10 da Lei nº 11.051, de 2004;

c) nos arts. 47 e 48, observado o disposto 
na alínea a do inciso VI;

III – a partir de 1º de outubro de 2005, em relação 
ao disposto no art. 33;

IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em relação 
ao disposto nos arts. 17 a 27, 31, 37 e 60 a 65;

V – em relação ao art. 82, a partir da edição de 
ato disciplinando a matéria, observado, como prazo 
mínimo:

a) o primeiro dia do quarto mês subse-
qüente ao da publicação da Medida Provisória 
nº 252, de 2005, para a Contribuição para o 
PIS/PASEP e à COFINS;

b) o primeiro dia do mês de janeiro de 
2006, para o IRPJ e a CSLL. 

VI – a partir do primeiro dia do quarto mês sub-
seqüente ao da publicação desta lei, em relação:

a) aos arts. 47 e 48, relativamente às 
alterações efetuadas na redação original dos 
arts. 43 e 44 da Medida Provisória nº 252, de 
2005;

b) aos arts. 53, 54 e 55

VII – a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da publicação desta Lei, em relação:

a) ao art. 83, relativamente ao § 4º do 
art. 4º da Lei nº 10.931, de 2004;

b) aos arts. 35, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 
56, 59, 78, 79, 85 e 90 a 96;

c) ao art. 43, relativamente às alterações 
efetuadas no art. 2º e no inciso XXVI do art. 
10 da Lei nº 10.833, de 2003;

d) ao art. 44, relativamente às alterações 
efetuadas no inciso II do § 11 do art. 8º da Lei 
nº 10.865, de 2004.

VIII – desde 1º de novembro de 2003, em relação 
ao disposto no art. 81;

IX – a partir da data da publicação do ato con-
junto a que se refere o § 3º do art. 86, em relação aos 
arts. 86 e 87;

X – a partir da data da publicação da Medida 
Provisória nº 252, de 2005, em relação aos demais 
dispositivos.

Art. 99. Ficam revogados:
I – a partir de 1º de janeiro de 2006:

a) a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 
1993;

b) o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 

8.668, de 25 de junho de 1993;
c) o § 4º do art. 82 e os incisos I e II do art. 

83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
d) os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro 2002;

II – o art. 73 da Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001;

III – o art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002;

IV – o art. 11 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 
2004. – Deputado Custódio Mattos, Relator.
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Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32795 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL996         997ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL998     



32796 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    997ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL998         999ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32797 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL998         999ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1000     



32798 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    999ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1000         1001ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32799 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1000         1001ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1002     



32800 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1001ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1002         1003ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32801 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1002         1003ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1004     



32802 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1003ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1004         1005ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32803 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1004         1005ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1006     



32804 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1005ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1006         1007ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32805 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1006         1007ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1008     



32806 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1007ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1008         1009ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32807 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1008         1009ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1010     



32808 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1009ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1010         1011ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32809 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1010         1011ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1012     



32810 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1011ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1012         1013ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32811 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1012         1013ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1014     



32812 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1013ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1014         1015ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32813 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1014         1015ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1016     



32814 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1015ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1016         1017ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32815 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1016         1017ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1018     



32816 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1017ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1018         1019ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32817 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1018         1019ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1020     



32818 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1019ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1020         1021ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32819 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1020         1021ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1022     



32820 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1021ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1022         1023ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32821 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1022         1023ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1024     



32822 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1023ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1024         1025ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32823 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1024         1025ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1026     



32824 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1025ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1026         1027ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32825 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1026         1027ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1028     



32826 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1027ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1028         1029ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32827 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1028         1029ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1030     



32828 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1029ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1030         1031ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32829 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1030         1031ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1032     



32830 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1031ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1032         1033ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32831 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1032         1033ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1034     



32832 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1033ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1034         1035ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32833 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1034         1035ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1036     



32834 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1035ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1036         1037ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32835 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1036         1037ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1038     



32836 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1037ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1038         1039ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32837 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1038         1039ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1040     



32838 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1039ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1040         1041ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32839 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1040         1041ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1042     



32840 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1041ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1042         1043ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32841 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1042         1043ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1044     



32842 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1043ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1044         1045ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32843 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1044         1045ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1046     



32844 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1045ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1046         1047ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32845 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1046         1047ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1048     



32846 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1047ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1048         1049ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32847 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1048         1049ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1050     



32848 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1049ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1050         1051ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32849 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1050         1051ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1052     



32850 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1051ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1052         1053ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32851 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1052         1053ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1054     



32852 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1053ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1054         1055ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32853 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1054         1055ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1056     



32854 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1055ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1056         1057ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32855 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1056         1057ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1058     



32856 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1057ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1058         1059ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32857 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1058         1059ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1060     



32858 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1059ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1060         1061ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32859 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1060         1061ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1062     



32860 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1061ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1062         1063ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32861 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1062         1063ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1064     



32862 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1063ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1064         1065ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32863 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1064         1065ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1066     



32864 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1065ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1066         1067ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32865 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1066         1067ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1068     



32866 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1067ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1068         1069ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32867 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1068         1069ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1070     



32868 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1069ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1070         1071ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32869 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1070         1071ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1072     



32870 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1071ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1072         1073ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32871 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1072         1073ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1074     



32872 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1073ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1074         1075ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32873 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1074         1075ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1076     



32874 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1075ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1076         1077ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32875 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1076         1077ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1078     



32876 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1077ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1078         1079ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32877 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1078         1079ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1080     



32878 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1079ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1080         1081ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32879 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1080         1081ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1082     



32880 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1081ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1082         1083ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32881 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1082         1083ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1084     



32882 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1083ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1084         1085ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32883 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1084         1085ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1086     



32884 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1085ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1086         1087ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32885 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1086         1087ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1088     



32886 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1087ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1088         1089ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32887 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1088         1089ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1090     



32888 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1089ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1090         1091ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32889 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1090         1091ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1092     



32890 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1091ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1092         1093ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32891 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1092         1093ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1094     



32892 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1093ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1094         1095ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32893 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1094         1095ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1096     



32894 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1095ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1096         1097ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32895 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1096         1097ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1098     



32896 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1097ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1098         1099ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32897 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1098         1099ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1100     



32898 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1099ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1100         1101ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32899 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1100         1101ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1102     



32900 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1101ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1102         1103ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32901 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1102         1103ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1104     



32902 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1103ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1104         1105ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32903 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1104         1105ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1106     



32904 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1105ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1106         1107ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32905 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1106         1107ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1108     



32906 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1107ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1108         1109ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32907 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1108         1109ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1110     



32908 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1109ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1110         1111ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32909 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1110         1111ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1112     



32910 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1111ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1112         1113ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32911 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1112         1113ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1114     



32912 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1113ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1114         1115ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32913 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1114         1115ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1116     



32914 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1115ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1116         1117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32915 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1116         1117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1118     



32916 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1118         1119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32917 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1118         1119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1120     



32918 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1120         1121ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32919 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1120         1121ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1122     



32920 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1121ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1122         1123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32921 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1122         1123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1124     



32922 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1124         1125ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32923 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1124         1125ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1126     



32924 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1125ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1126         1127ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32925 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1126         1127ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1128     



32926 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1127ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1128         1129ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32927 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1128         1129ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1130     



32928 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1129ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1130         1131ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32929 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1130         1131ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1132     



32930 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1131ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1132         1133ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32931 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1132         1133ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1134     



32932 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1133ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1134         1135ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32933 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1134         1135ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1136     



32934 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1135ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1136         1137ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32935 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1136         1137ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1138     



32936 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1137ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1138         1139ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32937 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 24, DE 2005 

(Proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005)

Prorroga os prazos previstos nos arts. 
30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezem-
bro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O termo final do prazo previsto no art. 32 

da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, fica 
prorrogado até 23 de outubro de 2005.

Art. 2º O termo final do prazo previsto no art. 30 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, fica pror-
rogado para os residentes em áreas rurais que comprovem 
depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência familiar, de acordo com o disposto no § 5º 
do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
por 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 253, DE 2005

Prorroga o prazo previsto no art. 32 da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota 
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º O termo final do prazo previsto no art. 32 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, fica 
prorrogado até 23 de outubro de 2005.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2005; 184º da Indepen-
dência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MENSAGEM Nº 379, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 253, de 22 de junho de 2005, que 
“Prorroga o prazo previsto no art. 32 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003”.

Brasília, 22 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 86 – MJ

Brasília, 22 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o anexo Projeto de Medida Provisória que “prorroga 

o prazo previsto no art. 32 da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003”.

2. O dispositivo legal mencionado fixa o prazo 
para a entrega de armas de fogo pelo cidadão, à Po-
lícia Federal, mediante indenização.

3. A proposta ora apresentada tem por escopo 
prorrogar para o dia 23 de outubro do corrente exercí-
cio, o dies ad quem do prazo previsto no dispositivo 
legal em questão, modificado pela Lei nº 11.118, de 
19 de maio de 2005.

4. Tal providência, a nosso ver, proporcionará ao 
cidadão maior segurança jurídica, o que denota sua 
substancial relevância e extrema urgência, já que o 
prazo mencionado está prestes a se encerrar.

5. Importante salientar que o Ministério da Jus-
tiça já possui a dotação necessária para a execução 
de tal mister.

Assim, Senhor Presidente, submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência a anexa proposta, 
acreditando que, se aceita, estará o Poder Executivo 
dando importante passo para evitar que as importantes 
inovações introduzidas pela Lei nº 10.826, de 2003, 
redundem em injustificado prejuízo para o cidadão que 
se enquadre na hipótese de seu art. 32.

Respeitosamente, – Márcio Thomaz Bastos.

Of. nº 448/2005/PS-GSE

Brasília, 23 de setembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de proposição para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2005 (Medida 
Provisória nº 253/2005, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 20-9-2005, que “Prorroga 
os prazos previstos nos arts. 30 e 32 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003”, conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1138         1139ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1140     



32938 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1139ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1140         1141ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32939 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1140         1141ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1142     



32940 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1141ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1142         1143ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32941 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1142         1143ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1144     



32942 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1143ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1144         1145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32943 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1144         1145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1146     



32944 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1145ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1146         1147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32945 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1146         1147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1148     



32946 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1147ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1148         1149ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32947 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1148         1149ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1150     



32948 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1149ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1150         1151ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32949 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1150         1151ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1152     



32950 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1151ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1152         1153ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32951 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1152         1153ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1154     



32952 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1153ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1154         1155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32953 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1154         1155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1156     



32954 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1156         1157ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32955 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1156         1157ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1158     



32956 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1157ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1158         1159ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32957 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1158         1159ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1160     



32958 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1159ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1160         1161ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32959 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1160         1161ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1162     



32960 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1161ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1162         1163ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32961 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1162         1163ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1164     



32962 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1163ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1164         1165ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32963 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1164         1165ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1166     



32964 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1165ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1166         1167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32965 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1166         1167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1168     



32966 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1167ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1168         1169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32967 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1168         1169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1170     



32968 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1169ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1170         1171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32969 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1170         1171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1172     



32970 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1171ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1172         1173ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32971 

NOTA TÉCNICA Nº 14/2005

Subsídios acerca da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória 
nº 253, de 22 de junho de 2005.

I – Introdução

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 

237, de 27 de janeiro de 2005, que “Autoriza a União 
a prestar auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as 
exportações do Pais, e dá outras providências”.

A presente Nota Técnica atende a determinação 
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, o qual estabelece: ao órgão de consultoria 
e assessoramento orçamentário da casa a que per-
tencer o relator de medida provisória encaminhará aos 
relatores e à comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de 
sua publicação, nota técnica com subsídios acerca 

da adequação financeira e orçamentária de medida 
provisória”.

II – Síntese e Aspectos Relevantes

A Medida Provisória nº 253/2005 restringe-se a 
prorrogar, para 23 de outubro de 2005, o termo final 
do prazo previsto no art. 32 da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, relativo à entrega de armas de 
fogo pelo cidadão, à Polícia Federal, mediante inde-
nização.

A Exposição de Motivos nº 86/2005 – MJ, de 22 
de junho de 2005, que acompanha a MP, item 5, es-
clarece que o Ministério da Justiça já possui a dotação 
necessária para a execução de tal mister.

Cabe ressaltar que a Lei Orçamentária para 2005 
(Lei nº 11.100, de 25-1-2005) já contempla dotações 
específicas para essa finalidade, e como abaixo pode 
ser verificado, execução até 17 de junho de 2005, existe 
saldo de recursos suficientes para a continuidade das 
indenizações propugnadas pela MP em comento.

LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2005: UO 3010 – DEP. DE POLÍCIA FEDERAL / MJ

III – Compatibilidade e Adequação 
Orçamentária e Financeira

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que 
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providências”, refe-
re-se da seguinte forma ao exame de adequação or-
çamentária e financeira: “O exame de compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União.”

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-
mentar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, estabeleceu 

os seguintes conceitos sobre adequação e compatibi-
lidade financeira e orçamentária:

§ 1º  Para os fins desta lei Complementar, con-
sidera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a des-
pesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que 
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que so-
madas todas as despesas da mesma espécie, realizadas 
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de 
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-
vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições.”

Verifica-se que a Medida Provisória nº 253/2005 
ao restringir-se à prorrogação, até 23 de outubro de 
2005, do termo final do prazo para entrega de armas de 
fogo pelo cidadão à Polícia Federal, mediante indeniza 

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1172         1173ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1174     



32972 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

afronta quaisquer dispositivos das leis orçamentárias, 
plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias ou lei 
orçamentária anual. Pari passu, identifica-se a exis-
tência de crédito específico na Lei Orçamentária para 
2005 (Lei nº 11.100, de 25-1-2005), cujas dotações 
contemplam a programação prorrogada.

Esses são os subsídios.
Brasília, 24 de junho de 2005. – Eber Zoehler 

Santa Helena, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.

PARECER DO RELATOR, 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, 
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 253,  DE 2005, 

E EMENDAS A ELA APRESENTADAS

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Deputados, a Medida Provi-
sória nº 253, de 2005, trata da prorrogação do prazo 
para a campanha do desarmamento, inclusive para a 
entrega voluntária das armas e munições, e recebeu 
várias emendas. A maioria delas tirava todo o conteú-
do do Estatuto do Desarmamento.

Uma das nossas preocupações, discutidas com o 
Ministério da Justiça e a Polícia Federal, principalmen-
te na Amazônia brasileira, diz respeito à situação dos 
caçadores, moradores das comunidades rurais mais 
distantes daquela região. A Polícia Federal deveria ter 
tido o tempo necessário para visitar os mais distantes 
seringais da Amazônia, a fim de proceder ao registro 
da espingarda, no caso, do caçador de subsistência.

A Polícia Federal também não tinha o número de 
efetivos necessários para garantir esse registro. Garan-
timos aqui também, além do prazo para a campanha 
do desarmamento, prazo maior para o registro dessas 
espingardas na modalidade de caçador ao homem po-
bre da floresta, que mora nos lugares mais distantes 
e precisa da sua espingarda para a caça.

Voto da Relatora.
O primeiro aspecto a ser examinado é concer-

nente à admissibilidade da medida provisória, em face 
dos requisitos constitucionais de relevância e urgên-
cia e das vedações constantes do § lº do art. 62 da 
Carta Magna.

Entendemos presentes esses pressupostos de 
admissibilidade e urgência, pelo fato de que o prazo 
atualmente vigente está prestes a se encerrar.

A relevância da medida, por sua vez, pode ser 
aquilatada, em primeiro lugar, pelo fato de que se trata 
da entrega de um bem de propriedade particular ao 
Estado, o que torna conveniente a indenização como 
medida de reparação à diminuição do patrimônio indivi-
dual. Em segundo lugar, e de maior importância ainda, 

trata-se de medida compatível com os mais modernos 
conceitos de penologia, que enfatiza a necessidade de 
se criar penas positivas (recompensas) como incentivo 
ao cumprimento espontâneo das normas.

A medida provisória também não incorre em 
qualquer das vedações temáticas estabelecidas pelo 
§ 1º do art. 62 da Constituição Federal.

Julgo também que a medida provisória atende 
aos requisitos de constitucionalidade e de juridicidade 
e está redigida observando as normas de boa técnica 
legislativa, conformando-se às determinações da Lei 
Complementar nº 95/98.

Incumbe-nos, ainda, a análise das emendas apre-
sentadas.

As Emendas nºs 1 e 13 guardam pertinência 
com a matéria da medida provisória, pois pretendem 
que não somente o art. 32, que trata da entrega das 
armas mediante indenização, mas também o art. 30, 
que trata do registro das armas cuja aquisição lícita 
possa ser comprovada, sejam prorrogados.

Porém, entendemos que devemos agir com cau-
tela na prorrogação do prazo previsto no art. 30, Pror-
rogamos a possibilidade de registro somente para 
as categorias constantes do § 5º do art. 6º da Lei nº 

10.826, de 22 de dezembro de 2003. Cito:

“Aos residentes em áreas rurais, que 
comprovem depender do emprego de arma 
de fogo para prover sua subsistência alimentar 
e familiar, será autorizado, na forma prevista 
no regulamento desta lei, o pode de arma de 
fogo na categoria “caçador”.

Essa limitação visa impedir que armas adquiridas 
no exterior entrem no País e obtenham o registro, burlan-
do o espírito do Estatuto do Desarmamento. Ao mesmo 
tempo contempla o trabalhador rural, o ribeirinho, o se-
ringueiro, que necessita de maior prazo para regularizar 
sua situação legal, bem como garante à Polícia Federal 
prazo maior para dirigir-se às localidades mais distantes 
do País e atingir o cidadão das áreas rurais.

Várias localidades brasileiras não tiveram o pleno 
desenvolvimento da campanha do desarmamento por 
desconhecimento das comunidades e por dificuldades 
de acesso da Polícia Federal. A prorrogação do prazo 
para registro de armas não registradas por 120 dias 
visará garantir a aplicação total do Estatuto do Desar-
mamento em regiões de difícil acesso.

As Emendas de nºs 2 a 8 têm como objetivo 
alterar a Lei nº 10.826/2003 para ampliar o leque de 
categorias às quais seria permitido o porte de arma. 
Em relação a estas, entendemos que o momento da 
discussão já precluiu, tendo o assunto sido exaustiva-
mente debatido no Parlamento quando da aprovação 
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do projeto de lei que foi convertido naquela norma, e 
que a eventual alteração deve ser proposta pelos ca-
minhos ordinários de apresentação do correspondente 
projeto de lei alterando aquela norma, não havendo ur-
gência que justifique a “apensação” dessas alterações 
a uma medida provisória.

As Emendas nºs 9 a 12 tentam,também, alterar 
artigos da mesma lei supramencionada, diferentes do 
prazo para entrega das armas pelos cidadãos à Policia 
Federal, mediante indenização. Por isso, entendemos 
que o mesmo argumento acima expendido vale tam-
bém para essas medidas, que, por mais justas que 
possam eventualmente ser (e não entramos aqui no 
seu mérito), merecem ser discutidas pelas vias ordi-
nárias, que permitem maior aprofundamento, tal qual 
foi feito com a lei original.

As Emendas nºs 14 e 16 buscam aumentar o 
prazo da prorrogação estabelecida na medida provi-
sória, de 23 de outubro para 31 de dezembro do cor-
rente ano, o que não nos parece pertinente, pois, com 
o resultado do referendo popular de 23 de outubro de 
2005, nova luz será trazida ao problema.

A Emenda nº 15 busca ampliar aquele prazo da 
prorrogação até 23 de junho de 2006, o que nos pare-
ce, além do argumento anterior, excessivo.

A Emenda nº 17 intenta ressalvar a proibição da 
comercialização de arma de fogo e munição, criando 
uma exceção para os Estados em que o referendo for 
rejeitado. Essa emenda nos parece de todo inconve-
niente, em primeiro lugar, porque restringe o alcance 
do referendo popular que será feito sobre a proibição 
de comercialização dos produtos citados; em segundo 
lugar, porque cria a possibilidade de que uma lei nacional 
seja aplicada em alguns Estados e em outros não.

A Emenda nº 18 simplesmente revoga o art. 35 
da lei que proíbe a comercialização supracitada. Com 
isso, inviabiliza o referendo e nega a oportunidade da 
consulta popular.

Por fim, a Emenda nº 19 trata de valores de taxas 
do anexo da lei alterada, o que nos parece matéria que 
deve ser tratada pelas mesmas vias ordinárias que 
levaram à aprovação da lei.

Em decorrência do acolhimento parcial de algu-
mas das emendas apresentadas, alteramos o texto 
original da medida provisória no anexo Projeto de Lei 
de Conversão.

Manifestamo-nos, em conseqüência, pela admis-
sibilidade da Medida Provisória nº 253, de 2005, con-
siderando atendidos os pressupostos de relevância e 
urgência, bem como observadas as vedações expres-
sas no texto constitucional. Opinamos, também, pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
da medida provisória e, no mérito, pela sua aprovação, 

nos termos do Projeto de Lei de Conversão em anexo, 
contendo alterações decorrentes do acolhimento par-
cial das Emendas nºs 1 e 13. Manifestamo-nos, ainda, 
pela rejeição das demais emendas.

Sala das sessões, 16 de agosto de 2005.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 253, DE 2005.

Prorroga o prazo previsto no art. 32 da 
lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Autor: Poder Executivo
Relatora: Deputada Perpétua Almeida

I – Relatório

Trata-se de Medida Provisória com o objetivo de 
prorrogar o prazo para a entrega de armas de fogo 
pelo cidadão, à Polícia Federal, mediante indenização, 
fixando, como novo termo final desse prazo a data de 
23 de outubro do corrente ano.

Na Exposição de Motivos, assinada pelo Excelen-
tíssimo Ministro do Estado da Justiça, Dr. Márcio Thomaz 
Bastos, pondera ele que “Tal providência, a nosso ver, 
proporcionará maior segurança jurídica, o que denota 
sua substancial relevância e extrema urgência, já que o 
prazo mencionado está prestes a se encerrar”.

A essa Medida foram apresentadas 19 emendas.
A Emenda nº 1, de autoria do deputado Arnaldo 

Faria de Sá, propõe alterar igualmente o prazo para a 
solicitação do registro de armas de fogo, “apresentando 
nota fiscal ou comprovação da origem lícita da posse, 
pelos meios de prova em direito admitidos”, fixando o 
termo final do novo prazo em cento e oitenta dias após 
a publicação desta Lei.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Nelson 
Marquezelli, tem como objetivo permitir o porte de al-
guns tipos de arma, que discrimina, aos residentes 
em área rural.

As Emendas nºs 3 e 4, de autoria, respectiva-
mente, do Deputado Arnaldo Faria de Sá e Deputado 
Alberto Fraga, propõem estender o porte de armas 
aos policiais aposentados.

As Emendas nºs 5 e 6, de autoria, respectiva-
mente, do Deputado Arnaldo Faria de Sá e do Depu-
tado Nelson Marquezelli, propõem estender o porte 
de armas aos integrantes das guardas municipais e 
ordena a supressão do “inciso IV da Lei nº 10.867, de 
12 de maio de 2004”, sem identificar o artigo ao qual 
pertenceria o supracitado inciso.

A Emenda nº 7, de autoria do Deputado Arnal-
do Faria de Sá propõe estender o porte de armas aos 
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Fiscais do IBAMA, Auditores da Justiça, Advogados e 
oficiais de Justiça(sic). 

A Emenda nº 8, de autoria do Deputado Pompeo 
de Mattos, propõe estender o porte de armas aos ca-
minhoneiros que realizam transporte interestadual de 
cargas variadas.

A Emenda nº 9, do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, propõe que os órgãos de segurança pública dos 
Estados exerçam a competência atribuída pelo art. 10 
da Lei 10.826/2003 à Polícia Federal, de autorizar o 
porte de arma de fogo, desde que autorizados por lei 
estadual específica.

A Emenda nº 10, do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, propõe que sejam ressalvadas, dentre as armas 
apreendidas e  destinadas á destruição, aquelas que 
puderem ser destinadas á utilização pelos órgãos es-
taduais de segurança  pública. 

As Emendas nºs 11 e 12 de autoria , respec-
tivamente ,  do Deputado Arnaldo Faria de Sá e do 
Deputado Alberto Fraga, estendem a dispensa da 
autorização do Comando do  Exército para aquisição 
de armas de fogo, hoje restrita ás aquisições dos Co-
mandos militares, também para as instituições policiais 
federais e estaduais .

A Emenda nº 13, de autoria do Deputado Alberto 
Fraga, prorroga, pelo mesmo prazo da Medida Provisó-
ria, também o art. 30 da Lei 10.826/2003, o qual reza: 
“Art. 30 Os possuidores e proprietários de armas de fogo 
não registradas deverão, sob pena de responsabilidade 
penal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a pu-
blicação desta Lei solicitar o seu registro apresentando 
nota fiscal de compra ou a comprovação da origem lícita 
da posse, pelos meios de prova em direito admitidos”.

As Emendas nºs 14 e 16, de autoria, respectiva-
mente, do Deputado Arnaldo Faria de Sá e do Deputado 
Eduardo Gomes, aumentam o prazo da prorrogação 
estabelecido na MP, colocando como termo final 31 de 
dezembro de 2005.

A Emenda nº 15, do Deputado Eduardo Gomes tam-
bém estende o prazo da prorrogação estabelecido na MP, 
colocando como termo final o dia 26 de junho de 2006.

A Emenda nº 17, do Deputado Pompeo de Mat-
tos, ressalva, da proibição de comercialização de arma 
de fogo e munição, as entidades previstas no art. 60 
da Lei 10.826/2003 e os Estados em que o referendo 
sobre essa questão for rejeitado.

A Emenda nº 18, do Deputado Alberto Fraga, 
propõe a revogação do art. 35 da Lei 10.826/2003, que 
proíbe a comercialização de arma de fogo e munição 
em todo o território nacional.

A Emenda nº 19, do Deputado Alberto Fraga, altera 
os valores constantes do Anexo da Lei nº 10.826/03.

Estando já esgotado o prazo para manifestação da 
Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do texto 
constitucional, sem que a mesma houvesse sido instala-
da, cabe-me, em decorrência da designação da Mesa da 
Câmara dos Deputados, oferecer parecer pela referida 
Comissão Mista à Medida Provisória nº 253, de 2005.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O primeiro aspecto a ser examinado é concer-
nente à admissibilidade da Medida Provisória, face 
aos requisitos constitucionais de relevância e urgên-
cia e às vedações constantes do § 1º do art. 62 da 
Carta Magna.

Entendemos presentes esses pressupostos de 
admissibilidade. A urgência, pelo fato de que o prazo 
atualmente vigente está prestes a se encerrar.

A relevância da medida, por sua vez, pode ser 
aquilatada, em primeiro lugar, pelo fato de que se trata 
da entrega de um bem de propriedade de particular ao 
Estado, o que toma conveniente a indenização como 
medida de reparação à diminuição do patrimônio indivi-
dual. Em segundo lugar, e de maior importância ainda, 
trata-se de medida compatível com os mais podemos 
conceitos de penologia, que enfatiza a necessidade de 
se criar penas positivas (recompensas) como incentivo 
ao cumprimento espontâneo das normas.

A Medida Provisória também não incorre em 
qualquer das vedações temáticas estabelecidas pelo 
§ 1º do art. 62 da Constituição Federal.

Julgo também que a Medida Provisória atende 
aos requisitos de constitucionalidade e de juridicidade 
e está redigida observando as normas de boa técnica 
legislativa, conformando-se ás determinações da Lei 
Complementar nº 95/98.

Incumbe-nos, ainda, a análise das emendas apre-
sentadas.

As Emendas nº 1 e 13 guardam pertinência com a 
matéria da MP, pois pretendem que não somente o art. 
32, que trata da entrega das armas mediante indenização, 
mas também o art. 30, que trata do registro das armas cuja 
aquisição lícita possa ser comprovada, seja prorrogado.

Porém, entendemos que devemos agir com cautela 
na prorrogação do prazo previsto no art. 30. Prorrogamos 
a possibilidade de registro somente para as categorias 
constantes do § 5º do artigo 6º da  Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, cito “Aos residentes em áreas 
rurais, que comprovem depender do emprego de arma 
de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, 
será autorizado, na forma prevista no regulamento desta 
Lei, o porte de arma de fogo na categoria “caçador”.

Esta limitação visa impedir que armas adquiri-
das no exterior entrem no país e obtenham o registro, 
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burlando o espírito do Estatuto do Desarmamento. Ao 
mesmo tempo contempla o trabalhador rural, o ribei-
rinho, o seringueiro que necessita de um maior prazo 
para regularizar a sua situação legal, bem como, ga-
rante a Polícia Federal um prazo maior para dirigir-se 
as localidades mais distantes do nosso país e atingir 
o cidadão das áreas rurais.

Várias localidades brasileiras não tiveram o pleno 
desenvolvimento da campanha do desarmamento, por 
desconhecimento das comunidades e por dificuldades 
de acesso da Polícia Federal. A prorrogação do prazo 
para o registro de armas não registradas por 120 dias 
visará garantir a aplicação total do Estatuto do Desar-
mamento em regiões de difícil acesso.

As emendas de nºs 02 a 08 têm como objetivo 
alterar a Lei nº 10.826/2003 para ampliar o leque de 
categorias ás quais seria permitido o porte de arma. 
Em relação a estas, entendemos que o momento dessa 
discussão já precluiu, tendo o assunto sido exaustiva-
mente debatido no Parlamento quando da aprovação 
do projeto de lei que foi convertido naquela norma, e 
que eventual alteração deve ser proposta pelos cami-
nhos ordinários, de apresentação do correspondente 
projeto de lei alterando aquela norma, não havendo 
urgência que justifique a “apensação” dessas altera-
ções a uma Medida Provisória.

As emendas nº 09 a 12 tentam, também, alterar 
artigos da mesma Lei supramencionada, diferentes 
do prazo para a entrega das armas pelos cidadãos á 
Polícia Federal, mediante indenização. Por isso, en-
tendemos que o mesmo argumento acima expendido 
vale também para essas medidas, que, por mais justas 
que possam eventualmente ser (e não entramos no 
seu mérito aqui), merecem ser discutidas pelas vias 
ordinárias, que permitem maior aprofundamento, tal 
qual foi feito com a lei original.

As emendas 14 e 16 buscam aumentar o prazo 
da prorrogação estabelecida na Medida Provisória, de 
23 de outubro para 31 de dezembro do corrente ano, o 
que não nos parece pertinente, pois com o resultado do 
referendo popular de 23 de outubro de 2005, teremos 
um resultado que deverá trazer nova luz ao problema.

A emenda 15 busca ampliar aquele prazo da pror-
rogação até 23 de junho de 2006, o que nos parece, 
além do argumento anterior, excessivo.

A emenda 17 intenta ressalvar a proibição da co-
mercialização de arma de fogo e munição, criando uma 
exceção para os Estados em que o referendo for rejeita-
do. Essa emenda nos parece de todo inconveniente, em 
primeiro lugar porque restringe o alcance do referendo 
popular que será feito sobre a proibição de comerciali-
zação dos produtos citados. Em segundo lugar, porque 
cria a possibilidade de que uma lei nacional seja aplicada 
em alguns Estados e em outros não, o que nos parece 

incompatível com o modelo federativo adotado entre nós 
e inviabilizaria a eficácia da proibição de comercializa-
ção, criando uma situação esdrúxula em que bastaria 
ao cidadão ultrapassar uma fronteira estadual para ter 
acesso á compra e venda de armas e munições.

A emenda 18 simplesmente revoga o art. 35 da 
Lei nº 10.826/2003, que proíbe a comercialização su-
pracitada. Com isso inviabiliza o referendo e nega a 
oportunidade da consulta popular, o que nos parece 
de todo inconveniente.

Por fim, a emenda 19 trata de valores de taxas 
do anexo da Lei alterada, o que nos parece matéria 
que deve ser tratada pelas mesmas vias ordinárias 
que levaram á aprovação da lei.

Em decorrência do acolhimento parcial de algu-
mas das Emendas apresentadas, alteramos o texto 
original da Medida Provisória no anexo Projeto de Lei 
de Conversão.

Manifestamo-nos, em conseqüência, pela admis-
sibilidade da Medida Provisória nº 253, de 2005, con-
siderando atendidos os pressupostos de relevância e 
urgência, bem como observadas as vedações expres-
sas no texto constitucional. Opinamos, também, pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
da Medida Provisória e, no mérito, pela sua aprovação, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão em ane-
xo, contendo alterações decorrentes do acolhimento 
parcial das Emendas nºs 1 e 13, manifestando-nos, 
ainda, pela rejeição das demais Emendas.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Depu-
tada Perpétua Almeida, PCdoB/AC

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 253, DE 2005

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Prorroga os prazos previstos nos – arts. 
30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O termo final do prazo previsto no artigo 

32 da Lei nº 10.826, de 22 de setembro de 2003 fica 
prorrogado até 23 de outubro de 2005.

Art. 2º O termo final do prazo previsto no artigo 
30 da Lei nº 10.826, de 22 de setembro de 2003 fica 
prorrogado para os residentes em áreas rurais, que 
comprovem depender do emprego de arma de fogo 
para prover sua subsistência familiar, de acordo com 
o disposto no § 5º do artigo 60, por 120 (cento e vinte 
dias) após a publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2005. – Depu-
tada Perpétua Almeida, PCdoB/AC
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.826. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de logo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, 
define crimes e dá outras providências.

....................................................................................
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:
....................................................................................

§ 5º Aos residentes em áreas rurais, que com-
provem depender do emprego de arma de fogo para 
prover sua subsistência alimentar familiar, será auto-
rizado, na forma prevista no regulamento desta Lei, o 
porte de arma de fogo na categoria “caçador”.
....................................................................................

Art. 30. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo não registradas deverão, sob pena de respon-
sabilidade penal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação desta Lei, solicitar o seu registro 
apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação 
da origem lícita da posse, pelos meios de prova em 
direito admitidos. (Vide Lei nº 10.884, de 2004) (Vide 
Lei nº 11.118, de 2005)
....................................................................................

Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo não registradas poderão, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias após a publicação desta Lei, entregá-
las à Polícia Federal, mediante recibo e, presumindo-
se a boa-fé, poderão ser indenizados, nos termos do 
regulamento desta Lei. (Vide Lei nº 10.884, de 2004) 
(Vide Lei nº 11.118, de 2005) (Vide Medida Provisória 
nº 253, de 2005)
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254,DE 2005

Revoga a Medida Provisória nº 249, 
de 4 de maio de 2005, que dispõe sobre 
a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participaç&o de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse-
concurso e o parcelamento de débitos tri-
butários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 249, 

de 4 de maio de 2005.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 29 de junho de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva, 184º da Independência e 117º da Re-
pública.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 254, DE 2005

Revoga a Medida Provisória nº 249, 
de 4 de maio de 2005, que dispõe sobre a 
instituição de concurso de progsnóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse 
concurso, o parcelamento de débitos tribu-
tários e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória º 249, 
de 4 de maio de 2005.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 29 de junho de 2005; 184º da Indepen-
dência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MENSAGEM Nº 398, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 254, de 29 de junho de 2005, 
que “Revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 maio de 
2005, que dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso, o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS”.

Brasília, 29 de 2005. – Luiz Inácio Lula da Silva.

EM nº 16/C. Civil

Em 29 de junho 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dentro do esforço de estímulo à prática desportiva 

editou-se a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de 
2005, que dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso, o parcelamento de 
débitos tributários e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, e dá outras providências.
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2. Contudo, em razão de debates em tomo da 
sua admissibilidade, ou seja, dos pressupostos de re-
levância e urgência, sugere-se a revogação da referida 
Medida Provisória e o encaminhamento da matéria sob 
a forma de projeto de lei.

3. Destacamos que a jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal sempre admitiu a revogação 
de uma medida provisória por outra (por exemplo, 
a ADInMC nº 221-O/DF, Tribunal Pleno, Relator Mi-
nistro Moreira Alves. DJ de 22-10-1993 e a ADInMC 
nº 1.207-O/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Néri 
da Silveira, DJ de 1º-12-1995), entendimento esse 
que se manteve aplicável na sistemática da Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001 (ADIN nº 2.984, 
DJ de 30-6-2004).

4. Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, as razões que me levam a submeter ao 
elevado crivo de Vossa Excelência a anexa proposta 
de medida provisória.

Respeitosamente, – Dilma Rousseff, Ministra 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

Of. nº 449/2005/PS-GSE

Brasília, 23 de setembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de proposição para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 254, de 2005, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 20-9-2005, que 
“Revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de 
2005, que dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS.”, conforme o disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA Nº/2005

Brasília, 30 de junho de 2005

Assunto: Subsídios acerca da adequa-
ção orçamentária e financeira da Medida Pro-
visória nº 254, de 29 de junho de 2005 que 
revoga a Medida Provisória nº249, de 04 de 
maio de 2005, que dispunha sobre a institui-
ção de concurso de prognóstico destinado ao 
desenvolvimento da prática desportiva, a par-
ticipação de entidades desportivas da modali-
dade futebol nesse concurso, o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Interessado: Comissão Mista do Con-
gresso Nacional encarregada de emitir parecer 
sobre a referida MP

I – Introdução

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, com base no disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, submete ao Congresso Nacional, por meio 
da Mensagem nº /2005 (nº 398, na origem), a Medida 
Provisória nº 254, de 29 de junho de 2005 que revoga 
a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de 2005, que 
dispunha sobre a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática desportiva, a 
participação de entidades desportivas da modalidade 
futebol nesse concurso, o parcelamento de débitos 
tributários e para com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS.

Esta Nota atende a determinação contida no 
art. 19 da Resolução nº 01, de 2002 – CN, que esta-
belece:

“o órgão de consultoria e assessoramento 
orçamentário da casa a que pertencer o relator 
de medida provisória encaminhará aos relato-
res e à comissão, no prazo de 5 (cinco) dias 
de sua publicação, nota técnica com subsídios 
acerca da adequação financeira e orçamentá-
ria de medida provisória.”

II – Da Medida Provisória

A Medida Provisória nº 254, de 29 de junho de 
2005, revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio 
de 2005, que dispunha sobre a instituição de concurso 
de prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso, o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS.

A justificativa para tal providência encontra-se na 
Exposição de Motivos (EM) nº 16/C.Civil, de 29-6-05, 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
na qual a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência alega que

“... em razão de debates em tomo da 
sua admissibilidade, ou seja, dos pressupos-
tos de relevância e urgência, sugere-se a re-
vogação da referida Medida Provisória e o 
encaminhamento da matéria sob a forma de 
projeto de lei.”

III – Da Adequação Orçamentária e Financeira

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, assim determina:

“O exame de compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira das Medidas Provisórias abrange 
a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa 
pública da União e da implicação quanto ao atendimen-
to das normas orçamentárias e financeiras vigentes, 
em especial a conformidade com a Lei Complementar 
(LRF) nº 101, de 04 de meio de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União.”

O § 1º do art. 16 da Lei Complementar Nº 101/2000 
(LRF), por sua vez, estabelece os conceitos sobre ade-
quação financeira e orçamentária, que pressupõe a 
compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a existência 
de créditos suficientes para a sua realização.

A MP nº 249/05, ora extinta, já não criava des-
pesa nova que pudesse afetar o resultado fiscal es-
perado, pois apenas criava um novo tipo de concurso 
de prognósticos, com destinações específicas. Vale 
dizer, apenas provocaria um remanejamento entre 
aplicações.

E de se notar que a criação de uma nova loteria 
não deveria gerar aumento global de arrecadação, pois 
o mais provável é que viria a fazer concorrência com 
as loterias então existentes e, assim, deslocar a seu 
favor parte dos recursos então aplicados nos concur-
sos de prognósticos em vigor. Afinal, é razoável ad-
mitir a hipótese de que atualmente os indivíduos, em 
média, devem destinar uma fração fixa de suas ren-
das para aplicações desse tipo, dentro de um quadro 
de preferência mais ou menos fixa entre as diversas 
modalidades de jogos.

Ao se criar uma nova loteria destinando-se 25% 
da receita para as entidades desportivas pelo uso de 
direitos, sob a condição de que celebrassem acordo 
para que esses valores viessem a ser direcionados ao 
pagamento de débitos tributários junto à SRF, INSS, 
PFGN e FGTS, na prática significaria que a redução 
de valores antes direcionados para desembolsos es-
pecíficos em loterias existentes teria como contrapar-
tida o aumento ou criação de itens de desembolsos 
da MP nº 249/05, entre eles os citados 25% relativos 
aos direitos.
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Esses últimos, por sua vez, como seriam dirigidos 
para pagamento de débitos tributários, aumentariam a 
arrecadação do Estado, podendo, em parte resultar em 
acréscimos de transferências fiscais a estados e muni-
cípios, afetando, ceteris paríbus, positivamente, mas 
não significativamente, o resultado fiscal do Estado.

Do ponto de vista da receita tributária vale algu-
mas digressões. A MP comentada poderia provocar 
alguma variação da receita tributária (imposto de renda 
na fonte sobre o prêmio distribuído aos aplicadores) 
se o percentual da arrecadação correspondente ao 
prêmio a ser distribuído aos apostadores fosse dife-
rente dos concursos de prognósticos existentes. Mas 
isso não parece ser o caso, pois a Mega-Sena, que 
muito arrecada, também distribui os mesmos 46% de 
prêmio aos apostadores.

Outra possibilidade de variação positiva na re-
ceita poderia advir do deslocamento de parte da arre-
cadação dos jogos de azar clandestinos para a nova 
loteria. Porém, acredita-se que isto, caso viesse a 
ocorrer, teria apenas uma dimensão residual, dado 
que em passado recente, com a ampliação das lote-
rias oficiais, muito dos recursos então destinados aos 
jogos clandestinos já foram deslocados para os jogos 
amparados pela legalidade.

Em conclusão, a revogação da MP nº 249/05, em 
nada afetará o resultado fiscal previsto no último decre-
to de contingenciamento, fazendo apenas com que a 
distribuição dos recursos arrecadados com loterias, nas 
diversas finalidades, volte a ter a mesma destinação 
que havia antes da edição desse dispositivo legal.

PARECER DO RELATOR, EM SUBSTITUIÇÃO  
Á COMISSÃO MISTA, Á MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 254, DE 2005

O SR. PEDRO CANEDO (PP – GO. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, em 5 de maio de 2005, 
foi publicada a Medida Provisória n0 249, que dispu-
nha sobre a instituição de concurso de prognóstico 
(timemania) destinada ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso, o parcelamento 
de débitos tributários, para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), para a Receita Federal e 
para a Previdência Social.

Em face das discussões a respeito da admissi-
bilidade da Medida Provisória por

falta de pressupostos de relevância e urgência, o 
Governo viu por bem a sua revogação e que a tramita-
ção da matéria se desse por meio de projeto de lei de 
minha autoria, sob o número 5.524/05, ora tramitando 
nesta Casa. Este é o relatório.

Voto do Relator: A despeito da grande polêmica 
travada quando da tramitação nesta Casa da Medida 
Provisória nº 249/05, que regeu integralmente a matéria 
a ser regulamentada no Projeto de Lei nº 5.524/2005, 
sabiamente foi a mesma revogada através da Medi-

da Provisória nº 254, de 29 de junho de 2005, face á 
falta de pressupostos de urgência e relevância cons-
titucionais.

Dessa forma, decidimos acatar integralmente o 
texto da Medida Provisória nº 254, de 29 de junho de 
2005, face ao tratamento da matéria por meio do Projeto 
de Lei nº 5.524/05, de minha autoria, tendo tratamento 
inclusive mais abrangente do que o apresentado pela 
Medida Provisória nº 249/05, do Poder Executivo, pos-
sibilitando ás entidades desportivas regularizar a sua 
situação fiscal com o respectivo pagamento de seus 
débitos, incentivando e desenvolvendo o esporte no 
País. Ressalte-se, Sr. Presidente, que a revogação da 
Medida Provisória por outra Medida Provisória não 
fere quaisquer dispositivos constitucionais, conforme 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção da Medida Provisória nº 254, de 29 de junho de 
2005.

É o voto, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254/2005 
 DE 29 DE JUNHO DE 2005  

(Do Poder Executivo)

Revoga a Medida Provisória nº 249, 
de 4 de maio de 2005, que dispõe sobre 
a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse 
concurso, o parcelamento de débitos tribu-
tários e para o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pedro Canedo

Relatório

Em 5 de maio de 2005, foi publicada a Medida 
Provisória nº 249, que dispunha sobre a instituição 
de concurso de prognóstico (timemania) destinada ao 
desenvolvimento da prática desportiva, a participação 
de entidades desportivas da modalidade futebol nesse 
concurso, o parcelamento de débitos tributários e para 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Em face das discussões a respeito da admissibi-
lidade da Medida Provisória por falta de pressupostos 
de Relevância e Urgência, o Governo viu por bem a sua 
revogação e que a tramitação da matéria se desse por 
meio de Projeto de Lei, ora tramitando nesta Casa.

Este é o Relatório.

Voto do Relator

A despeito da grande polêmica travada quando da 
tramitação nesta Casa da Medida Provisória nº 249/05, 
que regeu integralmente a matéria a ser regulamenta-
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da no Projeto de Lei nº 5.524/2005, sabiamente, foi a 
mesma revogada através da Medida Provisória nº 254 
de 29 de junho de 2005. Em face da falta de pressu-
postos de Urgência e Relevância Constitucionais.

Dessa forma, decidimos acatar integralmente o 
texto da Medida Provisória nº 254, de 29 de junho de 
2005, em face do tratamento da matéria por meio do 
Projeto de Lei nº 5.524/2005 tendo tratamento inclusive 
mais abrangente, apresentando percuciente solução 
para problemas não enfrentados pela MP nº 249/2005 
do Poder Executivo, possibilitando às entidades des-

portivas que regularizem sua situação fiscal, com o 
respectivo pagamento de seus débitos, incentivando 
e desenvolvendo o esporte no País.

Ressalte-se que a revogação de Medida Provi-
sória por outra Medida Provisória, não fere quaisquer 
dispositivos constitucionais, conforme jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação 
da Medida Provisória nº 254 de 29 de junho de 2005.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2005. – Depu-
tado Pedro Canedo, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 249,  
DE 4 DE MAIO DE 2005

Dispõe sobre a instituição de concurso 
de prognóstico destinado ao desenvolvi-
mento da prática desportiva, a participação 
de entidades desportivas da modalidade 
futebol nesse concurso, o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
e dá outras providências.

....................................................................................
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – A Srª Senadora Lúcia Vânia e o Srs. Senado-
res João Batista Motta, Luiz Soares, Flexa Ribeiro, 
Reginaldo Duarte, Sérgio Guerra, Arthur Virgílio e 
Leonel Pavan enviaram discursos à Mesa, que serão 
publicados na forma do disposto no art. 203, do Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna, neste momento, para tratar 
de uma questão muito importante para o desenvolvi-
mento do Brasil, nos próximos anos: a necessidade de 
melhorar a qualidade do ensino no País.

É nesse contexto que solicito que o artigo intitu-
lado “Faltam empregos e sobram vagas”, de autoria do 
Professor José Pastore, publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo, do último dia 20 de setembro do corrente. 
Segundo o Professor, “educar adequadamente é ga-
rantir o progresso de qualquer Nação. Deixar de educar 
é perder o passado e eliminar o futuro”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para registrar o artigo intitulado “A retórica do deses-
pero”, publicado no jornal Correio Braziliense, de 21 
de setembro do corrente.

O artigo trata da resolução da Executiva Nacional 
do PT, divulgada no último dia 20, resolução essa que 
atribui à imprensa e à oposição a causa da tragédia 
política que se instalou no Governo Lula. Segundo o 
artigo, “A leitura da resolução da Executiva Nacional do 
PT, emitida terça-feira, mostra a insistência do Partido 
em construir cenários delirantes para safar-se de sua 

responsabilidade pelo naufrágio do Governo na mais 
grave crise da história recente do País”.

O texto termina com a conclusão de que o PT 
comete o grave erro de “imaginar que o povo brasileiro 
é uma platéia de basbaques”.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar os Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)

    1189ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1190         1191ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32989 

O SR. LUIZ SOARES (S/Partido – MT. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
registrar o artigo intitulado “Os caprichos da fada do 
mal”, de autoria do ex-Presidente do STF, Maurício 
Corrêa, publicado no jornal Correio Braziliense, de 
11 de setembro do corrente.

O autor lembra que das promessas da campa-
nha eleitoral do PT, em 2002, a que mais empolgava 
o eleitor era a de que a administração do País iria se 
conduzir por regras de rigoroso controle ético. No en-
tanto, o autor destaca que “o eleitor atirou no que viu 

e acertou no que não viu. O homem das campanhas, 
das promessas e do falatório ético, não é o que o povo 
elegeu. A palavra do candidato caiu na terra e adubou 
a planta do mais deslavado blefe”.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LUIZ SOARES. EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1190         1191ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1192     



32990 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer 
o registro do artigo de autoria de Clóvis Rossi, intitula-
do “O batom na língua”, publicado no jornal Folha de 
S.Paulo, no dia 16 de setembro do corrente.

O artigo destaca que o Presidente Lula, ao di-
zer que “estranharia se fosse o PSDB ou o PFL que 
tivesse pago a passagem e que o PT, teria mais que 
obrigação de pagar”, em Nova Iorque, em resposta a 
uma pergunta sobre o pagamento pelo PT de passa-
gens para ele próprio e para várias outras pessoas, 

usando o Fundo Partidário, mostra o seu pouco caso 
com o dinheiro público e com a lei.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo 
acima citado seja considerado parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)

    1191ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1192         1193ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32991 

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para registrar a matéria intitulada “Da utopia ao caos”, 
publicada pela revista Veja, em sua edição de 21 de 
setembro do corrente.

A chamada da matéria dá o tom do conteúdo da 
reportagem, que espelha perfeitamente a atual crise 
que vive o Partido dos Trabalhadores e o Governo do 
Presidente Lula: “Como o PT forjou sua derrocada: do 
nascimento apoiado no equívoco socialista e no mito 

do líder operário ao esfacelamento de seu patrimônio 
ético e à chegada ao banco dos réus”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada seja 
considerada parte deste pronunciamento, para que, as-
sim, passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1192         1193ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1194     



32992 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005    1193ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1194         1195ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 
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32994 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32995 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1196         1197ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1198     



32996 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 32997 

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para re-
gistrar artigo de autoria da jornalista Eliane Cantanhêde, 
intitulado “Os mentores”, publicado no jornal Folha de 
S.Paulo, edição de 8 de setembro do corrente.

O artigo destaca que, em 2004, o jornal Folha 
de S.Paulo já havia publicado artigo mencionando um 
acordo entre Maluf e o PT. Segundo o repórter, Ken-
nedy Alencar, Maluf apoiaria a candidatura de Marta 
Suplicy, no segundo turno, em São Paulo, em troca do 

“esquecimento” de seu nome na CPI do Banestado, 
em que o Relator era o Deputado José Mentor.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo seja considerado como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1198         1199ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1200     



32998 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, está cada vez mais difícil para o Par-
tido dos Trabalhadores desmentir a utilização irregular 
do Fundo Partidário. Primeiro foi a dívida pessoal do 
Presidente Lula, no valor de aproximadamente R$29 
mil. Depois, a comprovação de que o Partido pagou 
passagens aéreas, com dinheiro de sua conta do Fundo 
Partidário, para parentes de Membros do Governo.

É nesse contexto que cito o artigo intitulado “O 
PT no fundo do poço”, publicado na seção Notas & In-
formações do jornal O Estado de S. Paulo do último 
dia 17 de setembro do corrente. “Será que ninguém 
da cúpula dirigente petista sabia o que significa e para 
que serve o Fundo Partidário?”.

O artigo mostra que esse é apenas mais um per-
calço no “estoque de desgraças” petista, que acumula 

incompreensões éticas, políticas, jurídicas e organi-
zacionais, além de uma “ausência de freios, em seus 
procedimentos, fatores que acabaram tirando do PT 
a condição de ‘paladino da moralidade’, em que tinha 
a pretensão de estar, para atirá-lo no poço sem fundo 
da desmoralização pública”.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo 
acima citado seja considerado parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)
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33000 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para co-
mentar a matéria intitulada “MST rompe trégua com 
Lula e lança ‘setembro vermelho’”, publicada no jornal 
O Estado de S. Paulo, do último dia 5 de setembro 
do corrente.

A matéria mostra que, por falta de cumprimen-
to do acordo por parte do Governo, o Movimento dos 
Sem-Terra (MST) rompe trégua e anuncia um número 
recorde de invasões neste ano, no chamado “setembro 
vermelho”. Além das novas invasões, o MST já decla-

rou que, em conjunto com a Conferência Nacional dos 
Bispos (CNBB), a CUT e outras entidades, participará 
do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida 
matéria passe a integrar esse pronunciamento, a fim 
de que conste dos Anais do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)

    1201ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1202         1203ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 33001 

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-

SOL – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 

vai encerrar os trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-
SOL – AL) – Está encerranda a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 52 minutos.)

SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1202         1203ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2005 SETEMBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL1204     



COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª LEGISLATURA) 

 
 

BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges BLOCO - PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
BLOCO - PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
PL Marcelo Crivella SANTA CATARINA 
PMDB Sérgio Cabral PFL   Jorge Bornhausen 

MARANHÃO BLOCO - PT  Ideli Salvatti 
PMDB Ribamar Fiquene   PSDB  Leonel Pavan 
PFL  Edison Lobão ALAGOAS 
PMDB  Mauro Fecury P - SOL   Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
BLOCO - PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PSDB  Flexa Ribeiro PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PSDB  Almeida Lima 
PFL  José Jorge BLOCO - PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
BLOCO - PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Péres 
BLOCO - PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS BLOCO - PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB Wellington Salgado  Oliveira BLOCO - PT  Tião Viana  

GOIÁS P - SOL  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela BLOCO - PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO BLOCO - PT  Delcídio Amaral 
Sem Partido  Luiz  Soarez PMDB  Ramez Tebet 
PFL Gilberto Goellner DISTRITO FEDERAL 
BLOCO - PT  Serys Slhessarenko PP  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL Sem Partido  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
BLOCO - PT  Paulo Paim TOCANTINS 
BLOCO - PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PSB  Nezinho Alencar 
PSDB  Reginaldo Duarte  PMDB  Leomar Quintanilha 
Sem Partido  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA BLOCO - PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB Amir Lando 

ESPÍRITO SANTO BLOCO - PT  Fátima Cleide 
PMDB  João Batista Motta  PMDB  Valdir Raupp 
PMDB  Gerson Camata RORAIMA 
PL  Magno Malta PTB  Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT  Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB  Romero Jucá 
12-9-2005 



 
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotônio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Hélio Costa 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
Maguito Vilela 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Papaléo Paes 
José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares 
Eduardo Suplicy 4. Roberto Saturnino 
Fernando Bezerra 5. Flávio Arns 
João Capiberibe 6. Siba Machado 
Patrícia Saboya Gomes 7. Serys Slhessarenko 

PDT 
Osmar Dias Jefferson Peres 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 



1.1) SUBCOMISSÃO  TEMPORÁRIA DE TURISMO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente:  

 Vice-Presidente: 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(21 titulares e 21 suplentes)* 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. César Borges – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Romeu Tuma – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. (vago) – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Almeida Lima – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Arthur Virgílio – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 11. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
João Batista Motta 1. Hélio Costa 
Mário Calixto 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
Papaléo Paes 6. Gerson Camata 
(vago) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Cristovam Buarque 
Antonio Carlos Valadares 2. Ana Júlia Carepa 
Flávio Arns 3. Francisco Pereira 
Ideli Salvatti 4. Fernando Bezerra 
Marcelo Crivella 5. Eduardo Suplicy 
Paulo Paim 6. Fátima Cleide 
Patrícia Saboya Gomes 7. Mozarildo Cavalcanti 
Siba Machado 8. João Capiberibe 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 
(vago) 2. (vago) 

* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi 
reduzida de 29 para 21 membros. 

 
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

 
 



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 
(8 titulares e 8 suplentes) 

 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
Almeida Lima – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3113935 Fax: 3111060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 6. Almeida Lima – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Luiz Otávio 
Valmir Amaral 2. Maguito Vilela 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 2. Siba Machado 
João Capiberibe 3. Antonio Carlos Valadares 
Marcelo Crivella 4. Mozarildo Cavalcanti 
Paulo Paim 5. Francisco Pereira 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Osmar Dias 

 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 
7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. Ramez Tebet 
Mão Santa 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. Valmir Amaral 
Gerson Camata 5. Mário Calixto 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Marcelo Crivella 
Eduardo Suplicy 2. Flávio Arns 
Mozarildo Cavalcanti 3. Aelton Freitas 
Roberto Saturnino 4. Ana Julia Carepa 
Sérgio Zambiasi 5. Fernando Bezerra 

PDT 
Jefferson Peres 1. Osmar Dias 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 8. Almeida Lima – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Ney Suassuna 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valdir Amaral 4. João Batista Motta 
Gilberto Mestrinho* 5.  Mário Calixto 
Mão Santa 6. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Francisco Pereira 2. Paulo Paim 
João Capiberibe 3. Fernando Bezerra 
Mozarildo Cavalcanti 4. Fátima Cleide 
Serys Selhessarenko 5. Sérgio Zambiasi 
Siba Machado 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 

E – Mail: cantony@senado.gov.br. 



 
9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Reginaldo Duarte – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Papaléo Paes 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Leomar Quintanilha 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Ana Júlia Carepa 1. João Capiberibe 
Fátima Cleide 2. Delcídio Amaral 
Fernando Bezerra 3. Siba Machado 
Mozarildo Cavalcanti 4. Sérgio Zambiasi 
Patrícia Saboya Gomes 5. Aelton Freitas 

PDT 
Jefferson Peres 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 



 
10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Alvaro Dias – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Lúcia Vânia – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Marco Maciel – PFL 5. Heráclito Fortes – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Pedro Simon 2. Mário Calixto 
Leomar Quintanilha 3. João Batista Motta 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Flávio Arns 1. Serys Slhessarenko 
Aelton Freitas 2. Delcídio Amaral 
Sibá Machado 3. Francisco Pereira 
Ana Júlia Carepa 4. Sérgio Zambiasi 
Antônio Carlos Valadares 5. (vago) 

PDT 
Osmar Dias 1. Juvêncio da Fonseca 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13 

Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
PMDB 

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
(Vago) 10   1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza 13 MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata 11 ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. (Vago)12   

PT 1 
Heloísa Helena (P-SOL)14 AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(vago) 8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. (Vago) 16   
Antero Paes de Barros 17 MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 7 MS 1128 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 1 
(Vago) 6   1. Fernando Bezerra  RN 2461 

PSB 1, PL 1-15 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4161 1. (Vago) 9   

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em  4.8.2005) 
Notas: 
1  Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1º.2.2003. 
2  Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
3  Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4  Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7  Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para essa 
vaga na Sessão do SF de 1º.10.2003. 
8  Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação lida 
na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF)  foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de 3.12.2003 e 
deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular. 
9  Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
10  Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 1º.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do 
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003. 
11  Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
12  Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. e pela Senadora Maria do Carmo Alves 
(PFL-SE), no período de 18.9.2003 a 29.6.2004. 
13  Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador Juvêncio 
da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.9.2003. O Senador João Alberto Souza encontra-se licenciado do cargo durante o período 
de 1º.6.2005 a 8.10.2005. 
14  Na Sessão de 29.1.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores. Em 4.8.2004, a Senadora filiou-se ao partido P-Sol. 
15  Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.4.2004. 
16  O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 3.8.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes 
17  O Senador Antero Paes de Barros encontra-se licenciado do cargo durante o período de 31.5.2005 a 28.9.2005. 
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)2 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)  3º Corregedor Substituto 
Composição atualizada em 8.7.2005 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
2 Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005. 
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PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 

 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria 

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria 
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
Atualizado em 16.5.2005 
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CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

 
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB 

Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB 
PFL 

Senadora Roseana Sarney (MA) 
PT  

Senadora Serys Slhessarenko (MT) 
PSDB 

Senadora Lúcia Vânia (GO) 
PDT 

Senador Augusto Botelho (RR) 
PTB 

Senador Sérgio Zambiasi (RS) 
PSB 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – P-SOL 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – (sem partido) 
Atualizada em 21.06.2005 
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