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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 51 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Com referência ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 278, de 2006, de iniciativa da Comissão 
Parlamentar de Inquérito dos Bingos, que autoriza 
os Estados Federados e o Distrito Federal a explo-
rar loterias, lido na sessão de 11 de outubro, a Pre-
sidência comunica ao Plenário que a matéria ficará 
perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de 
receber emendas, nos termos do art. 235, II, f, do 
Regimento Interno. Conseqüentemente, o Projeto é 
retirado da agenda da Ordem do Dia da sessão do 
próximo dia 26.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Sobre a mesa, Projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 279, DE 2006 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, quanto ao montante, 
critérios, prazos e condições de ressar-
cimento pela União aos Estados, Distrito 
Federal e municípios pela desoneração de 
ICMS incidente sobre exportação de produ-
tos primários e semi-elaborados, conforme 
previsto pelo art. 91 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 31. A partir do exercício financeiro 
de 2006, a União entregará mensalmente re-
cursos aos Estados e seus municípios, obede-
cidos os montantes, os critérios, os prazos e 
as demais condições fixadas no Anexo desta 
lei complementar.

 ..............................................................
§ 3º A entrega dos recursos a cada uni-

dade federada, na forma e condições deta-
lhadas no Anexo, especialmente no seu item 
5, será satisfeita, primeiramente, para efeito 
de pagamento ou compensação da dívida da 
respectiva unidade, inclusive de sua admi-
nistração indireta, vencida e não paga junto 
à União, bem como para o ressarcimento à 

União de despesas decorrentes de eventuais 
garantias honradas de operações de crédito 
externas, e o saldo remanescente, se houver, 
creditado em moeda corrente.

§ 4º Revogado.
 ..............................................................
§ 6º A entrega de recursos de que trata 

o caput perdurará até que o imposto a que 
se refere o art. 155, II, da Constituição Fe-
deral, tenha destinado, no mínimo, 80% do 
produto de sua arrecadação ao Estado onde 
ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou 
serviços.”(NR)

Art. 2º O Anexo da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a reda-
ção do Anexo desta lei complementar.

Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
primeiro dia do quarto mês seguinte ao de sua publi-
cação.

ANEXO

1. A entrega de recursos a que se refere o art. 
31 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. a União entregará aos Estados e aos seus 
municípios, no exercício financeiro de 2006, o valor de 
R$8.270.000.000,00 (oito bilhões e duzentos e seten-
ta milhões de reais), desde que respeitada a dotação 
consignada da Lei Orçamentária Anual da União para 
2006 e eventuais créditos adicionais;

1.2. a partir do exercício financeiro de 2007, a 
União entregará aos Estados e aos seus municípios, 
no mínimo, o valor apresentado no item 1.1, corrigido 
pela variação nominal do valor das exportações de pro-
dutos primários e produtos industriais semi-elaborados 
desonerados de que trata esta lei complementar;

1.2.1. a variação nominal do valor das exporta-
ções de que trata o item 1.2 será obtida pela diferença 
percentual entre o valor acumulado nos doze meses 
que se encerram em julho do ano anterior ao do ano 
de competência do exercício financeiro e o valor acu-
mulado nos doze meses que se encerraram em julho 
de 2005.

1.3. a cada mês, o valor a ser entregue aos Esta-
dos e aos seus municípios corresponderá ao montante 
do saldo orçamentário existente no dia 1º, dividido pelo 
número de meses remanescentes no ano;

1.4. os recursos serão entregues aos Estados e 
aos seus respectivos municípios no último dia útil de 
cada mês;

1.5. a entrega de recursos de que trata este item 
1 perdurará até que o imposto a que se refere o art. 
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2. A partir do exercício financeiro de 2007, inclu-
sive, o coeficiente de participação de cada unidade 
da federação no total de recursos de que tratam os 
subitens 1.1 e 1.2 deste Anexo será dada pela fór-
mula abaixo:

em que:
PUF é o coeficiente de participação da unidade 

da federação no total de recursos de que tratam os 
subitens 1.1 e 1.2 deste Anexo;

ICMSPSE,UF é o imposto sobre operações relati-
vas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação (ICMS) desonerado nas exportações 
de produtos primários e semi-elaborados da unidade 
da federação, calculado na forma do regulamento;

PBCUF é uma parcela proporcional ao saldo da 
balança comercial da unidade da federação, definida 
na forma do regulamento;

ICMSAP,UF corresponde aos créditos de ICMS 
da unidade da federação, por entradas de ativo perma-
nente, proporcionais às saídas para o mercado interno, 
calculados na forma do regulamento;

ICMSPSE,Br é a soma, por todas as unidades 
de federação, do ICMS desonerado nas exportações 

de produtos primários e semi-elaborados, calculado 
na forma do regulamento;

PBCBC é a soma, por todas as unidades de fe-
deração, da parcela proporcional ao saldo da balança 
comercial da unidade da federação, definida na forma 
do regulamento;

ICMSAP,Br corresponde à soma, por todas as 
unidades de federação, dos créditos de ICMS, por 
entradas de ativo permanente, proporcionais às saí-
das para o mercado interno, calculados na forma do 
regulamento.

2.1. A periodicidade de cálculo do coeficiente de 
participação a que se refere o item 2 será definida em 
regulamento, sendo, no mínimo, anual.

3. Deverá ser publicado no Diário Oficial da União, 
até cinco dias úteis antes da data prevista para a efe-
tiva entrega dos recursos, o resultado do cálculo do 
montante a ser entregue aos Estados e aos seus mu-
nicípios, o qual, juntamente com o detalhamento da 
memória de cálculo, será remetido, no mesmo prazo, 
ao Tribunal de Contas da União.

4. Do montante dos recursos que cabe a cada 
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio 
Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus municí-
pios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os 
mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de 
receita que lhes cabem do ICMS.

4.1. Antes do início de cada exercício financeiro, 
o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os co-
eficientes de participação dos respectivos municípios 

155, II, da Constituição Federal, tenha destinado, no 

mínimo, 80% do produto de sua arrecadação ao Es-

tado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens 

ou serviços;

1.6. no exercício financeiro de 2006, a parcela 

pertencente a cada Estado, incluídas as parcelas de 

seus municípios, será proporcional aos seguintes co-

eficientes individuais de participação:
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no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no 
correspondente exercício, observado o seguinte:

4.1.1. o atraso na comunicação dos coeficientes 
acarretará a suspensão da transferência dos recursos 
ao Estado e aos respectivos municípios até que seja 
regularizada a entrega das informações;

4.1.2. os recursos em atraso e os do mês em que 
ocorrer o fornecimento das informações serão entre-
gues no último dia útil do mês seguinte à regulariza-
ção, se esta ocorrer após o décimo quinto dia; caso 
contrário, a entrega dos recursos ocorrerá no último 
dia útil do próprio mês da regularização.

5. A forma de entrega dos recursos a cada Estado 
e a cada município observará o disposto neste item.

5.1. Para efeito de entrega dos recursos à unida-
de federada e por uma das duas formas previstas no 
subitem 5.3 serão obrigatoriamente considerados, pela 
ordem e até o montante total da entrega apurado no 
respectivo período, os valores das seguintes dívidas:

5.1.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela 
unidade federada, vencidas e não pagas, computadas 
primeiro as da administração direta e, depois, as da 
administração indireta;

5.1.2. contraídas pela unidade federada com 
garantia da União, inclusive dívida externa, vencidas 
e não pagas, sempre computadas inicialmente as da 
administração direta e, posteriormente, as da admi-
nistração indireta;

5.1.3. contraídas pela unidade federada junto 
aos demais entes da administração federal, direta e 
indireta, vencidas e não pagas, sempre computadas 
inicialmente as da administração direta e posterior-
mente as da administração indireta.

5.2. Para efeito do disposto no subitem 5.1.3, ato 
do Poder Executivo Federal poderá autorizar:

5.2.1. a inclusão, como mais uma opção para 
efeito da entrega dos recursos e na ordem que deter-
minar, do valor correspondente a título da respectiva 
unidade federada na carteira da União, inclusive entes 
de sua administração indireta, primeiro relativamente 
aos valores vencidos e não pagos e, depois, aos vin-
cendos no mês seguinte àquele em que serão entre-
gues os recursos;

5.2.2. a suspensão temporária da dedução de 
dívida compreendida pelo subitem 5.1.3, quando não 
estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessá-
rias informações.

5.3. Os recursos a serem entregues mensalmen-
te à unidade federada, equivalentes ao montante das 
dívidas apurado na forma do subitem 5.1 e do ante-
rior, serão satisfeitos pela União por uma das seguin-
tes formas:

5.3.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacio-
nal, de série especial, inalienáveis, com vencimento 
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao 
custo médio das dívidas da respectiva unidade fede-
rada junto ao Tesouro Nacional, com poder liberatório 
para pagamento das referidas dívidas; ou

5.3.2. correspondente compensação.
5.4. Os recursos a serem entregues mensalmente 

à unidade federada, equivalentes à diferença positiva 
entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida apu-
rada nos termos dos subitens 5.1 e 5.2 e liquidada na 
forma do subitem anterior, serão satisfeitos por meio 
de crédito, em moeda corrente, a conta bancária do 
beneficiário.

6. As referências deste Anexo feitas aos Estados 
estendem-se, também, ao Distrito Federal.

Justificação

Com a promulgação da Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996, conhecida como Lei Kan-
dir, as exportações dos produtos primários e produtos 
industriais semi-elaborados passaram a contar com a 
desoneração do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de ser-
viços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (ICMS). Como contrapartida aos Estados 
e ao Distrito Federal, que perdiam essa importante 
fonte de receita, a Lei Kandir previu que eles seriam 
ressarcidos pela União, em 1996 e 1997, pelo valor de 
R$ 3,6 bilhões ao ano. A compensação aos Estados 
e ao Distrito Federal foi sucessivamente prorrogada 
por leis complementares, como a Lei Complementar 
nº 99, de 20 de dezembro de 1999, que prorrogou o 
ressarcimento até 2002.

Atualmente, a entrega de recursos está regu-
lamentada pela Lei Complementar n0 115, de 26 de 
dezembro de 2002, que estabeleceu o valor de até 
R$3,9 bilhões para ressarcimento aos estados pela 
desoneração do ICMS, mas somente para o exercício 
financeiro de 2003. Essa mesma Lei prevê que, para 
os exercícios financeiros de 2004 a 2006, o valor en-
tregue pela União será aquele constante das leis or-
çamentárias anuais, porém, sem fixar valores.

Em relação aos critérios de distribuição dos re-
cursos entre Estados, o art. 91, do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias (ADCT) estabelece 
que, enquanto lei complementar não estabelecer novas 
regras, vigoram os coeficientes de participação estabe-
lecidos pelo Anexo da Lei Kandir, com a redação dada 
pela Lei Complementar nº 115, de 2002.

Este PLS vem preencher justamente as duas 
lacunas mencionadas acima: o montante que a União 
deve distribuir a Estados e Municípios para compen-
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sá-los da desoneração do ICMS decorrente da Lei 
Kandir e a forma de distribuir esse montante entre os 
entes federativos.

No que diz ao montante, cabe destacar que os 
Estados nunca foram integralmente compensados pela 
desoneração de ICMS. Estudos do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ) mostram que o res-
sarcimento aos Estados nunca os compensou integral-
mente. Nos períodos 2000/2001 e 2001/2002, a União 
chegou a ressarcir 59% do valor do ICMS desonerado. 
Contudo, com o elevado crescimento das exportações 
observado nos últimos anos, essa proporção reduziu-se 
significativamente, situando-se abaixo dos 30% desde 
o biênio 2003/2004. A situação torna-se ainda mais 
grave quando se sabe que essa renúncia fiscal vem 
sendo acompanhada de forte deterioração das finan-
ças estaduais, provocada, sobretudo, pelos elevados 
e crescentes encargos de suas dívidas.

Com base também em estudo do Confaz, que 
estima a perda dos Estados, em 2006, próximo a R$ 
16,5 bilhões, consideramos justo estabelecer que o 
ressarcimento, por parte da União, seja de 50% des-
se valor, ou seja, de R$ 8,3 bilhões. Dessa forma, 
produz-se um alívio para as finanças estaduais, sem 
comprometer a saúde financeira do Governo Central, 
o que é extremamente necessário para se garantir a 
estabilidade macroeconômica.

Gostaria de destacar também que a proposta 
contida neste PLS complementar não se limita a es-
tabelecer um valor mínimo de ressarcimento para o 
exercício financeiro de 2006, uma vez que prevê atua-
lização desse valor com base na variação nominal das 
exportações de produtos primários e semi-elaborados. 
Com isso, pretende-se: i) auxiliar os planejamentos 
estaduais, ao tornar mais previsível parte de suas re-
ceitas; ii) eliminar o atrito político e as discussões que 
se estabelecem anualmente para determinar o mon-
tante do ressarcimento e os critérios de distribuição 
entre os Estados.

Para que este PLS atinja seus objetivos, é neces-
sário também revogar o § 4º do art. 31 da Lei Kandir. 
Esse dispositivo condiciona o repasse da União à exis-
tência de dotação orçamentária para tal, o que permite 
a interpretação de que esse repasse é opcional: bas-
taria a não inclusão dos recursos na lei orçamentária 
e a União se desobrigaria de compensar os Estados 
pelas perdas decorrentes da Lei Kandir. Este PLS, ao 
revogar o § 4º, torna claro que o ressarcimento pela 
União aos Estados é obrigatório.

Em relação à distribuição dos recursos entre 
os Estados, a legislação atual prevê coeficientes de 
participação pré-definidos e inalteráveis ao longo do 
tempo. Ora, se a economia é dinâmica e se ocorrem 
tantas alterações no País ao longo do tempo, por que 
manter os coeficientes de participação constantes? Se 
eles refletiam adequadamente a realidade da época 
da entrada em vigor da Lei Complementar nº 87, de 
1996, notadamente em relação à participação do Es-
tado nas exportações nacionais de bens primários e 
semi-elaborados, isso não necessariamente continua a 
ser verdadeiro, passada uma década. Adicionalmente, 
e de acordo com o previsto no art. 91 do ADCT, além 
do montante de ICMS que se deixa de arrecadar em 
virtude da Lei Kandir, outros critérios deveriam ser leva-
dos em consideração para estabelecer os coeficientes 
de participação dos Estados. Dessa forma, este PLS 
Complementar propõe que os coeficientes de partici-
pação dos Estados dependam: i) do ICMS desonerado 
da exportação de bens primários e semi-elaborados; 
ii) do saldo da balança comercial de cada Estado; iii) 
dos créditos de ICMS decorrentes de aquisição de 
ativos permanentes.

A inclusão do saldo da balança comercial entre 
os critérios é importante para estimular os Estados a 
adotarem medidas que estimulem as exportações lí-
quidas. Como se toma cada vez mais evidente, pela 
própria experiência brasileira dos últimos anos e dos 
chamados “tigres asiáticos”, saldos elevados na ba-
lança comercial são importantes para o crescimento 
e desenvolvimento de um país, tomando-o menos 
vulnerável a movimentos especulativos de capital. Já 
a inclusão dos créditos de ICMS decorrentes da aqui-
sição de ativos permanentes é importante para que 
os Estados estimulem o investimento, mola mestre do 
desenvolvimento.

Tendo em vista o exposto acima, conto com o 
apoio de meus pares para a aprovação desta tão im-
portante proposta.

Sala das sessões, 17 de Outubro de 2006, – Se-
nadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13  
DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o imposto dos Estados 
e do Distrito Federal sobre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias e sobre 
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prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal e de comunica-
ção, e dá outras providências. (Lei Kandir)

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1º .................................................................
Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 

2006, a União entregará mensalmente recursos aos 
Estados e seus Municípios, obedecidos os montantes, 
os critérios, os prazos e as demais condições fixadas 
no Anexo desta Lei Complementar. (Redação dada 
pela LCP nº 115. de 26-12-2002)

§ 1º Do montante de recursos que couber a cada 
Estado, a União entregará, diretamente:

(Redação dada pela LCP nº 115, de 26-12-
2002)

I – setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
II – vinte e cinco por cento aos respectivos Municí-

pios, de acordo com os critérios previstos no parágrafo 
único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 2º Para atender ao disposto no caput, os recur-
sos do Tesouro Nacional serão provenientes:

(Redação dada pela LCP nº 115, de 26-12-
2002)

I – da emissão de títulos de sua responsabilida-
de, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis 
orçamentárias anuais de estimativa de receita decor-
rente dessas emissões, bem como de dotação até os 
montantes anuais previstos no Anexo, não se aplicando 
neste caso, desde que atendidas as condições e os 
limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer 
restrições ao acréscimo que acarretará no endivida-
mento da União;

II – de outras fontes de recursos.
§ 3º A entrega dos recursos a cada unidade fe-

derada, na forma e condições detalhadas no Anexo, 
especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, 
para efeito de pagamento ou compensação da dívida 
da respectiva unidade, inclusive de sua administração 
indireta, vencida e não paga junto à União, bem como 
para o ressarcimento à União de despesas decorren-
tes de eventuais garantias honradas de operações de 
crédito externas. O saldo remanescente, se houver, 
será creditado em moeda corrente. (Redação dada 
pela LCP nº 115. de 26-12-2002)

§ 4º A entrega dos recursos a cada unidade fe-
derada, na forma e condições detalhadas no Anexo, 
subordina-se à existência de disponibilidades orça-
mentárias consignadas a essa finalidade na respectiva 
Lei Orçamentária Anual da União, inclusive eventuais 

créditos adicionais. (Redação dada pela LCP nº 115, 
de 26-12-2002)

§ 5º .....................................................................
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe-

deral instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de quais-

quer bens ou direitos;
II – operações relativas à circulação de merca-

dorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain-
da que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior;

III –  ....................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

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

Art. 91. A União entregará aos Estados e ao Dis-
trito Federal o montante definido em lei complemen-
tar, de acordo com critérios, prazos e condições nela 
determinados, podendo considerar as exportações 
para o exterior de produtos primários e semi-elabora-
dos, a relação entre as exportações e as importações, 
os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao 
ativo permanente e a efetiva manutenção e aprovei-
tamento do crédito do imposto a que se refere o art. 
155, § 2º, X, a.

§ 1º Do montante de recursos que cabe a cada 
Estado, setenta e cinco por cento pertencem ao próprio 
Estado, e vinte e cinco por cento, aos seus Municípios, 
distribuídos segundo os critérios a que se refere o art. 
158, parágrafo único, da Constituição. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 99, DE 20  
DE DEZEMBRO DE 1999

Dá nova redação ao inciso I do art. 
33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, que dispõe sobre o im-
posto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de ser-
viços de transporte interestadual e inter-
municipal e de comunicação, e dá outras 
providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



31268 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

Art. 1º O inciso I do art. 33 da Lei Complemen-
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 33.  .............................................................
....................................................................................

“I – somente darão direito de crédito as Mercado-
rias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, 
nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2003;” (NR)
....................................................................................

Art. 2º Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e 
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, passam a vigorar com a expressão 
“2003” em substituição a “1998”.

Art. 3º Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da 
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 
passam a vigorar com a expressão “de 1996 a 2002” 
em substituição a “de 1996 e 1997”.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Lei Complementar n0 92, de 
23 de dezembro de 1997. Brasília, 20 de dezembro de 
1999; 178º da Independência e 111º da República.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 115, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera as Leis Complementares nos 87, 
de 13 de setembro de 1996, e 102, de 11 de 
julho de 2000.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

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

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 280, DE 2006

Altera os arts. 394 a 396 e 581 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), para estabe-
lecer o oferecimento de defesa prévia do 
acusado antes do recebimento da denún-
cia ou queixa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 394, 395, 396 e 581 do Decreto-Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 394. Apresentada a denúncia ou 
queixa, o juiz determinará a notificação do 

acusado para oferecer resposta prévia, por 
escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º Na resposta, o acusado poderá opor 
exceções, argüir preliminares, juntar docu-
mentos, especificar provas e arrolar teste-
munhas.

§ 2º Se a resposta não for apresentada 
no prazo, o juiz nomeará defensor e conce-
der-lhe-á vista dos autos para oferecê-la em 
dez dias.

§ 3º Se entender imprescindível, o juiz 
determinará a apresentação do preso e a re-
alização de diligências, exames e perícias, no 
prazo de dez dias.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá 
motivadamente, no prazo de cinco dias, receben-
do ou rejeitando a denúncia ou queixa. (NR)”

“Art. 395. Recebida a denúncia ou queixa, 
o juiz designará dia e hora para o interrogató-
rio, ordenará a citação do réu, a notificação do 
Ministério Público, do querelante ou do assis-
tente, se for o caso, e requisitará os boletins 
e laudos faltantes.

Parágrafo único. Tratando-se de crime 
contra a Administração Pública, o juiz, ao rece-
ber a denúncia, poderá decretar o afastamen-
to cautelar do denunciado de suas atividades, 
se for servidor público, comunicando ao órgão 
respectivo. (NR)”

“Art. 396. O réu será interrogado na pre-
sença de seu advogado ou de defensor no-
meado, seguindo-se a inquirição das teste-
munhas, devendo as de acusação ser ouvidas 
em primeiro lugar.

Parágrafo único. Se o réu não comparecer 
proceder-se-á, da mesma forma, à inquirição 
das testemunhas, na presença de seu advo-
gado ou de defensor nomeado. (NR)”

“Art.581.  ...............................................
I – que receber ou não a denúncia ou a 

queixa (NR)”

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A garantia do direito à ampla defesa, com todos os 
recursos e meios a ela inerentes, insculpida no inciso LV 
do art. 5º da Constituição da República, está a exigir, faz 
muito, a modificação do Código de Processo Penal (CPP), 
no que diz respeito á manifestação do acusado antes 
mesmo do recebimento da denúncia ou da queixa.

Com efeito, o recebimento da denúncia pelo juiz é 
fato extremamente gravoso para o acusado, mormente 
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diante da falta de pressuposto processual, de condição 
da ação ou mesmo de justa causa para a persecução 
criminal. Não se podendo interpor recurso em sentido 
estrito contra o despacho que recebe a denúncia ou a 
queixa, pois somente se admite o recurso contra a re-
jeição da inicial, o acusado é obrigado a impetrar habe-
as corpus para requerer o trancamento da ação penal. 
Com isso, os tribunais ficam abarrotados de processos, 
muitos dos quais sequer existiriam se pudesse o réu ter 
se manifestado antes do recebimento da denúncia.

O presente projeto de lei, inspirado na sugestão 
do Excelentíssimo Ministro Hamilton Carvalhido, do 
Superior Tribunal de Justiça, notável jurista, visa a mo-
dificar os arts. 394, 395, 396 e 581 do CPP. De acordo 
com a sistemática proposta, apresentada a denúncia 
ou a queixa, o juiz abrirá prazo para a defesa prévia 
do acusado. Somente depois é que, motivadamente, 
decidirá se rejeita ou recebe a peça acusatória. Além 
disso, caberá recurso em sentido estrito não só contra 
a decisão que rejeita a acusação, mas também contra 
a que a recebe.

Cabe lembrar que a modificação legislativa preten-
dida não representa novidade no nosso ordenamento 
jurídico. A Lei n0 8.038, de 28 de maio de 1990, ao 
dispor sobre a ação penal originária perante o Supe-
rior Tribunal de Justiça, prevê a notificação do acusado 
para oferecer resposta; somente após, o Tribunal de-
liberará sobre o recebimento ou rejeição da denúncia 
ou da queixa (arts 4º e 6º). A nova lei anti-drogas, Lei 
n0 11.343, de 24 de agosto de 2006, também traz re-
gulamento semelhante no seu art. 55. Aliás, no projeto 
que ora apresentamos, seguimos o discurso processu-
al em que se substancia essa Lei, com o propósito de 
afastar, ex ante, as discussões desnecessárias.

Estamos certos de que a alteração proposta 
contribuirá para o aperfeiçoamento da legislação pro-
cessual penal, pois consentánea com o devido pro-
cesso legal, em sentido substancial (substantial due 
process of law).

Por todo o exposto, pedimos que os nobres Sena-
doras e Senadores aprovem a presente proposição.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006 – Se-
nador Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui  o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas -Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 

e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

O Presidente da República faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas; estabelece normas para repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define 
crimes.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-
se como drogas as substâncias ou os produtos capazes 
de causar dependência, assim especificados em lei ou 
relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, 
as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 
exploração de vegetais e substratos dos quais possam 
ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese 
de autorização legal ou regulamentar, bem como o que 
estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, 
sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de 
plantas de uso estritamente ritualistico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, 
a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput 
deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos, em local e prazo predeterminados, me-
diante fiscalização, respeitadas as ressalvas supra-
mencionadas.

TÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Políticas  

Públicas Sobre Drogas

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, 
integrar, organizar e coordenar as atividades relacio-
nadas com:

I – a prevenção do uso indevido, a atenção e a rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas;

II – a repressão da produção não autorizada e 
do tráfico ilícito de drogas.

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e dos Objetivos 

Do Sistema Nacional de Políticas  
Públicas Sobre Drogas 

Art. 4º São princípios do Sisnad:
I – o respeito aos direitos fundamentais da pes-

soa humana, especialmente quanto à sua autonomia 
e à sua liberdade;
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II – o respeito à diversidade e às especificidades 
populacionais existentes;

III – a promoção dos valores éticos, culturais e de 
cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como 
fatores de proteção para o uso indevido de drogas e 
outros comportamentos correlacionados;

IV – a promoção de consensos nacionais, de 
ampla participação social, para o estabelecimento dos 
fundamentos e estratégias do Sisnad;

V – a promoção da responsabilidade compar-
tilhada entre estado e sociedade, reconhecendo a 
importância da participação social nas atividades do 
Sisnad;

VI – o reconhecimento da intersetorialidade dos 
fatores correlacionados com o uso indevido de dro-
gas, com a sua produção não autorizada e o seu trá-
fico ilícito;

VII – a integração das estratégias nacionais e in-
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas e de repressão à sua produção não autorizada e 
ao seu tráfico ílicito;

VIII – a articulação com os órgãos do Ministério 
Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando 
à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;

IX – a adoção de abordagem multidisciplinar que 
reconheça a interdependência e a natureza comple-
mentar das atividades de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
tes de drogas, repressão da produção não autorizada 
e do tráfico ilícito de drogas;

X – a observância do equilíbrio entre as ativi-
dades de prevenção do uso indevido, atenção e rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas 
e de repressão à sua produção não autorizada e ao 
seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o 
bem-estar social;

XI – a observância às orientaçôes e normas ema-
nadas do Conselho Nacional Antidrogas – Conad.

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes objetivos:
I – contribuir para a inclusão social do cidadão, 

visando a torná-lo menos vulnerável a assumir com-
portamentos de risco para o uso indevido de drogas, 
seu tráfico ilícito e outros comportamentos correla-
cionados;

II – promover a construção e a socialização do 
conhecimento sobre drogas no país;

III – promover a integração entre as políticas 
de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e de re-
pressão à sua produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do 

Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados 
e Municípios;

IV – assegurar as condições para a coordenação, 
a integração e a articulação das atividades de que trata 
o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II 
Da Composição e da Organização do Sistema 
Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 6º (VETADO)
Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orien-

tação central e a execução descentralizada das ativi-
dades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, 
distrital, estadual e municipal e se constitui matéria 
definida no regulamento desta Lei.

Art. 8º (VETADO)

CAPÍTULO III 
(VETADO)

Art. 9º (VETADO)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. (VETADO)
Art. 14. (VETADO)

CAPÍTULO IV 
Da Coleta, Análise e Disseminação  

de Informações Sobre Drogas

Art. 15. (VETADO)
Art. 16. As instituições com atuação nas áreas da 

atenção à saúde e da assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas devem comunicar 
ao órgão competente do respectivo sistema municipal 
de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, 
preservando a identidade das pessoas, conforme orien-
tações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re-
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema 
de informações do Poder Executivo.

TÍTULO III 
Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido, 

Atenção e Reinserção Social de Usuários  
e Dependentes de Drogas

CAPÍTULO I 
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas 
direcionadas para a redução dos fatores de vulnera-
bilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento 
dos fatores de proteção.
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Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde-
vido de drogas devem observar os seguintes princí-
pios e diretrizes:

I – o reconhecimento do uso indevido de drogas 
como fator de interferência na qualidade de vida do 
individuo e na sua relação com a comunidade à qual 
pertence;

II – a adoção de conceitos objetivos e de funda-
mentação científica como forma de orientar as ações 
dos serviços públicos comunitários e privados e de 
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e 
dos serviços que as atendam;

III – o fortalecimento da autonomia e da respon-
sabilidade individual em relação ao uso indevido de 
drogas;

IV – o compartilhamento de responsabilidades e a 
colaboração mútua com as instituições do setor privado 
e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuá-
rios e dependentes de drogas e respectivos familiares, 
por meio do estabelecimento de parcerias;

V – a adoção de estratégias preventivas diferen-
ciadas e adequadas às especificidades socioculturais 
das diversas populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas;

VI – o reconhecimento do “não-uso”, do “retarda-
mento do uso” e da redução de riscos como resultados 
desejáveis das atividades de natureza preventiva, quan-
do da definição dos objetivos a serem alcançados;

VII – o tratamento especial dirigido às parcelas 
mais vulneráveis da população, levando em conside-
ração as suas necessidades específicas;

VIII – a articulação entre os serviços e organiza-
ções que atuam em atividades de prevenção do uso 
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e 
dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX – o investimento em alternativas esportivas, 
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como 
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade 
de vida;

X – o estabelecimento de políticas de formação 
continuada na área da prevenção do uso indevido de 
drogas para profissionais de educação nos 3 (três) 
níveis de ensino;

XI – a implantação de projetos pedagógicos de 
prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições 
de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes 
Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacio-
nados a drogas;

XII – a observância das orientações e normas 
emanadas do Conad;

XIII – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas dirigidas á criança e ao ado-
lescente deverão estar em consonância com as dire-
trizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – Conanda.

CAPÍTULO II 
Das Atividades de Atenção e de Reinserção  

Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usu-
ário e dependente de drogas e respectivos familiares, 
para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos 
associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção so-
cial do usuário ou do dependente de drogas e res-
pectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas di-
recionadas para sua integração ou reintegração em 
redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein-
serção social do usuário e do dependente de drogas 
e respectivos familiares devem observar os seguintes 
princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de dro-
gas, independentemente de quaisquer condições, ob-
servados os direitos fundamentais da pessoa humana, 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e da Política Nacional de Assistência Social;

II – a adoção de estratégias diferenciadas de aten-
ção e reinserção social do usuário e do dependente 
de drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais;

III – definição de projeto terapêutico individualiza-
do, orientado para a inclusão social e para a redução 
de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV – atenção ao usuário ou dependente de dro-
gas e aos respectivos familiares, sempre que possí-
vel, de forma multidisciplinar e por equipes multipro-
fissionais;

V – observância das orientações e normas ema-
nadas do Conad;

VI – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios de-
senvolverão programas de atenção ao usuário e ao 
dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do 
Ministério da Saúde e os princípios explicitados no 
art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária 
adequada.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão conceder benefícios às instituições 
privadas que desenvolverem programas de reinserção 
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no mercado de trabalho, do usuário e do dependente 
de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à 
saúde e da assistência social, que atendam usuários 
ou dependentes de drogas poderão receber recursos 
do Funad, condicionados à sua disponibilidade orça-
mentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas 
que, em razão da prática de infração penal, estiverem 
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos 
a medida de segurança, têm garantidos os serviços 
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sis-
tema penitenciário.

CAPÍTULO III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério 
Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi-
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes-
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade;
III – medida educativa de comparecimento a pro-

grama ou curso educativo.
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para 

seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se 
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns-
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do ca-
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo 
de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas 
nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplica-
das pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será 
cumprida em programas comunitários, entidades edu-
cacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, 
que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do 

consumo ou da recuperação de usuários e dependen-
tes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas 
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e 
III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá 
o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I – admoestação verbal;
II – multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que co-

loque à disposição do infrator, gratuitamente, estabe-
lecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 
para tratamento especializado.

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que 
se refere o inciso II do § 6º do art. 28, o juiz, atendendo 
à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-
multa, em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) 
nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada 
um, segundo a capacidade econômica do agente, o 
valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do 
maior salário mínimo.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da impo-
sição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão 
creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposi-
ção e a execução das penas, observado, no tocante 
à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e se-
guintes do Código Penal.

TÍTULO IV 
Da Repressão à Produção Não Autorizada 

e ao Tráfico Ilícito de Drogas

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 31. É indispensável a licença prévia da au-
toridade competente para produzir, extrair, fabricar, 
transformar, preparar, possuir, manter em depósito, 
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad-
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima 
destinada à sua preparação, observadas as demais 
exigências legais.

Art. 32. As plantações ilícitas serão imediata-
mente destruidas pelas autoridades de polícia judici-
ária, que recolherão quantidade suficiente para exame 
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das 
condições encontradas, com a delimitação do local, 
asseguradas as medidas necessárias para a preser-
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incinera-
ção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, guardando-se 
as amostras necessárias à preservação da prova.
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§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo 
será precedida de autorização judicial, ouvido o Minis-
tério Público, e executada pela autoridade de polícia 
judiciária competente, na presença de representante 
do Ministério Público e da autoridade sanitária compe-
tente, mediante auto circunstanciado e após a perícia 
realizada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para 
destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas 
necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no 
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, 
dispensada a autorização prévia do órgão próprio do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas 
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 
da Constituição Federal, de acordo com a legislação 
em vigor.

CAPÍTULO II 
Dos Crimes

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e qui-
nhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad-

quire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação 
de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, de plantas que se constituam em ma-
téria-prima para a preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de 
que tem a propriedade, posse, administração, guarda 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em de-
sacordo com determinação legal ou regulamentar, para 
o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso 
indevido de droga:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem ob-
jetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas pre-
vistas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a 
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas 
de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 
nem integre organização criminosa.

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, 
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, 
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou trans-
formação de drogas, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois 
mil) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas 
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º; 
e 34 desta lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput 
deste artigo incorre quem se associa para a prática 
reiterada do crime definido no art. 36 desta lei.

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º; 
e 34 desta lei:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e 
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (qua-
tro mil) dias-multa.

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, 
organização ou associação destinados à prática de 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 
1º; e 34 desta lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 
dias-multa.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-
lo em doses excessivas ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzen-
tos) dias-multa.
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Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação 
ao Conselho Federal da categoria profissional a que 
pertença o agente.

Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após 
o consumo de drogas, expondo a dano potencial a in-
columidade de outrem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, além da apreensão do veículo, cassação da 
habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo 
mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, 
e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) 
dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, 
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 
4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 
600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no 
caput deste artigo for de transporte coletivo de pas-
sageiros.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta 
lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I – a natureza, a procedência da substância ou 
do produto apreendido e as circunstâncias do fato evi-
denciarem a transnacionalidade do delito;

II – o agente praticar o crime prevalecendo-se de 
função pública ou no desempenho de missão de edu-
cação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III – a infração tiver sido cometida nas depen-
dências ou mediações de estabelecimentos prisionais, 
de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades 
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, 
ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de 
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões 
de qualquer natureza, de serviços de tratamento de 
dependentes de drogas ou de reinserção social, de 
unidades militares ou policiais ou em transportes 
públicos;

IV – o crime tiver sido praticado com violência, 
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer 
processo de intimidação difusa ou coletiva;

V – caracterizado o tráfico entre Estados da Fe-
deração ou entre estes e o Distrito Federal;

VI – sua prática envolver ou visar a atingir criança 
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento 
e determinação;

VII – o agente financiar ou custear a prática do 
crime.

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar 
voluntariamente com a investigação policial e o pro-
cesso criminal na identificação dos demais co-autores 
ou partícipes do crime e na recuperação total ou par-
cial do produto do crime, no caso de condenação, terá 
pena reduzida de um terço a dois terços.

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considera-
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân-
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social 
do agente.

Art. 43. Na fixação da multa a que se referem 
os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que 
dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de 
dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condi-
ções econômicas dos acusados, valor não inferior a 
um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior 
salário-mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de 
concurso de crimes serão impostas sempre cumu-
lativamente, podem ser aumentadas até o décuplo 
se, em virtude da situação econômica do acusado, 
considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas 
no máximo.

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput 
e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insus-
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em 
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput 
deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após 
o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua 
concessão ao reincidente específico.

Art. 45. É isento de pena o agente que, em ra-
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de 
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a 
infração penal praticada, inteiramente incapaz de en-
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re-
conhecendo, por força pericial, que este apresentava, 
à época do fato previsto neste artigo, as condições 
referidas no caput deste artigo, poderá determinar o 
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata-
mento médico adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um 
terço a dois terços se, por força das circunstâncias 
previstas no art. 45 desta lei, o agente não possuia, ao 
tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com 
base em avaliação que ateste a necessidade de en-
caminhamento do agente para tratamento, realizada 
por profissional de saúde com competência específi-
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda, 
observado o disposto no art. 26 desta lei.
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CAPÍTULO III 
Do Procedimento Penal

Art. 48. O procedimento relativo aos processos 
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos-
to neste Capítulo, aplicando-se. subsidiariamente, as 
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de 
Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previs-
tas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com 
os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será 
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguin-
tes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 
desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o 
autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso 
de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstancia-
do e providenciando-se as requisições dos exames e 
perícias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as provi-
dências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas 
de imediato pela autoridade policial, no local em que 
se encontrar, vedada a detenção do agente.

§ 4º Concluídos os procedimentos de que trata 
o § 2º deste artigo, o agente será submetido a exame 
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade 
de polícia judiciária entender conveniente, e em se-
guida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 

9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Criminais, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta 
lei, a ser especificada na proposta.

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos 
arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sem-
pre que as circunstâncias o recomendem, empregará 
os instrumentos protetivos de colaboradores e teste-
munhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de iulho de 
1999.

SEÇÃO I 
Da Investigação

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori-
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comuni-
cação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto 
lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério 
Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materialidade do deli-
to, é suficiente o laudo de constatação da natureza e 
quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na 
falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se 
refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de par-
ticipar da elaboração do laudo definitivo.

Art. 51. O inquérito policial será concluido no pra-
zo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 
90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este 
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis-
tério Público, mediante pedido justificado da autoridade 
de polícia judiciária.

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 
desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo 
os autos do inquérito ao juízo:

I – relatará sumariamente as circunstâncias do 
fato, justificando as razões que a levaram à classifi-
cação do delito, indicando a quantidade e natureza 
da substância ou do produto apreendido, o local e as 
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, 
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação 
e os antecedentes do agente; ou

II – requererá sua devolução para a realização 
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á 
sem prejuízo de diligências complementares:

I – necessárias ou úteis à plena elucidação do 
fato, cujo resultado deverâ ser encaminhado ao juízo 
competente até 3 (três) dias antes da audiência de 
instrução e julgamento;

II – necessárias ou úteis à indicação dos bens, 
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que 
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en-
caminhado ao juízo competente até 3 (três) dias antes 
da audiência de instrução e julgamento.

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal 
relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, 
além dos previstos em lei, mediante autorização judi-
cial e ouvido o Ministério Público, os seguintes proce-
dimentos investigatórios:

I – a infiltração por agentes de policia, em tarefas 
de investigação, constituída pelos órgãos especializa-
dos pertinentes;

II – a não-atuação policial sobre os portadores 
de drogas, seus precursores químicos ou outros pro-
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem 
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e 
responsabilizar maior número de integrantes de ope-
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste 
artigo, a autorização será concedida desde que sejam 
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conhecidos o itinerário provável e a identificação dos 
agentes do delito ou de colaboradores.

SEÇÃO II 
Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquéri-
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou 
peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Pú-
blico para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das 
seguintes providências:

I – requerer o arquivamento;
II – requisitar as diligências que entender ne-

cessárias;
III – oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) tes-

temunhas e requerer as demais provas que entender 
pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a 
notificação do acusado para oferecer defesa prévia, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preli-
minar e exceções, o acusado poderá argüir prelimi-
nares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 
testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apar-
tado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra-
zo, o juiz nomeará defensor para oferecêla em 10 
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 
nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 
(cinco) dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no pra-
zo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresen-
tação do preso, realização de diligências, exames e 
pericias.

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará 
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, 
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação 
do Ministério Público, do assistente, se for ocaso, e 
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como 
infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 
a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá 
decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas 
atividades, se for funcionário público, comunicando ao 
órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput deste 
artigo será realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguin-
tes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada 

a realização de avaliação para atestar dependência de 
drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias.

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, 
após o interrogatório do acusado e a inquirição das 
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, 
ao representante do Ministério Público e ao defensor 
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 
(dez), a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, 
o juiz indagará das partes se restou algum fato para 
ser esclarecido, formulando as perguntas correspon-
dentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz 
sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, orde-
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havi-
do controvérsia, no curso do processo, sobre a natu-
reza ou quantidade da substância ou do produto, ou 
sobre a regularidade do respectivo laudo, determinará 
que se proceda na forma do art. 32, § 1º, desta Lei, 
preservando-se, para eventual contraprova, a fração 
que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em 
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público, quando 
a quantidade ou valor da substância ou do produto o 
indicar, precedendo a medida a elaboração e juntada 
aos autos do laudo toxicológico.

Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput 
e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar 
sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de 
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença 
condenatória.

CAPÍTULO IV 
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação  

de Bens do Acusado

Art. 60. O juiz, de ofício, a requerimento do Mi-
nistério Público ou mediante representação da autori-
dade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, 
havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso 
do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras 
medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis 
e imóveis ou valores consistentes em produtos dos 
crimes previstos nesta Lei, ou que constituam provei-
to auferido com sua prática, procedendo-se na forma 
dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

§ 1º Decretadas quaisquer das medidas previstas 
neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo 
de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção 
de provas acerca da origem lícita do produto, bem ou 
valor objeto da decisão.
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§ 2º Provada a origem lícita do produto, bem ou 
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe-
cido sem o comparecimento pessoal do acusado, po-
dendo o juiz determinar a prática de atos necessários 
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, 
direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido 
o Ministério Público, quando a sua execução imediata 
possa comprometer as investigações.

Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção 
da prova dos fatos e comprovado o interesse público 
ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, 
mediante autorização do juízo competente, ouvido o 
Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apre-
endidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas 
entidades que atuam na prevenção do uso indevido, 
na atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas e na repressão à produção não au-
torizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente 
no interesse dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre 
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará 
à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de 
registro e controle a expedição de certificado provisório 
de registro e licenciamento, em favor da instituição à 
qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do paga-
mento de multas, encargos e tributos anteriores, até 
o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 
perdimento em favor da União.

Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, 
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer nature-
za, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 
Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custó-
dia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as 
armas, que serão recolhidas na forma de legislação 
específica.

§ 1º Comprovado o interesse público na utiliza-
ção de qualquer dos bens mencionados neste artigo, 
a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer 
uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua 
conservação, mediante autorização judicial, ouvido o 
Ministério Público.

§ 2º Feita a apreensão a que se refere o caput 
deste artigo, e tendo recaido sobre dinheiro ou cheques 
emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de 
polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de 
imediato, requerer ao juízo competente a intimação do 
Ministério Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá requerer 
ao juízo, em caráter cautelar, a conversão do nume-
rário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a 

compensação dos cheques emitidos após a instrução 
do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos tí-
tulos, e o depósito das correspondentes quantias em 
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação pe-
nal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, 
requererá ao juízo competente que, em caráter caute-
lar, proceda à alienação dos bens apreendidos, exce-
tuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, 
indicar para serem colocados sob uso e custódia da 
autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligên-
cia ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao 
uso indevido de drogas e operações de repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades.

§ 5º Excluídos os bens que se houver indicado 
para os fins previstos no § 4º deste artigo, o requeri-
mento de alienação deverá conter a relação de todos os 
demais bens apreendidos, com a descrição e a especi-
ficação de cada um deles, e informações sobre quem 
os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a respec-
tiva petição será autuada em apartado, cujos autos 
terão tramitação autônoma em relação aos da ação 
penal principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os 
autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a pre-
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os 
objetos utilizados para a sua prática e risco de perda 
de valor econômico pelo decurso do tempo, determi-
nará a avaliação dos bens relacionados, cientificará 
a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o 
interessado, este, se for o caso, por edital com prazo 
de 5 (cinco) dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais diver-
gências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, 
homologará o valor atribuído aos bens e determinará 
sejam alienados em leilão.

§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposi-
tada em conta judicial a quantia apurada, até o final 
da ação penal respectiva, quando será transferida ao 
Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3º 
deste artigo.

§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recursos 
interpostos contra as decisões proferidas no curso do 
procedimento previsto neste artigo.

§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 
4º deste artigo, recaindo a autorização sobre veículos, 
embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autori-
dade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro 
e controle a expedição de certificado provisório de 
registro e licenciamento, em favor da autoridade de 
polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido 
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o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, 
encargos e tributos anteriores, até o trânsito em jul-
gado da decisão que decretar o seu perdimento em 
favor da União.

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz 
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor 
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência dos 
crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto 
de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento 
em favor da União, serão revertidos diretamente ao 
Funad.

§ 2º Compete à Senad a alienação dos bens apre-
endidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo per-
dimento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 3º A Senad poderá firmar convênios de coo-
peração, a fim de dar imediato cumprimento ao esta-
belecido no § 2º deste artigo.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena-
tória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos 
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor 
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que 
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder 
estejam, para os fins de sua destinação nos termos 
da legislação vigente.

Art. 64. A União, por intermédio da Senad, poderá 
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal 
e com organismos orientados para a prevenção do uso 
indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de 
usuários ou dependentes e a atuação na repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
com vistas na liberação de equipamentos e de recursos 
por ela arrecadados, para a implantação e execução 
de programas relacionados à questão das drogas.

TÍTULO V 
Da Cooperação Internacional

Art. 65. De conformidade com os princípios da 
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade 
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta-
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, 
e observado o espírito das Convenções das Nações 
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais 
relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é 
parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, 
cooperação a outros países e organismos internacio-
nais e, quando necessário, deles solicitará a colabo-
ração, nas áreas de:

I – intercâmbio de informações sobre legislações, 
experiências, projetos e programas voltados para ati-
vidades de prevenção do uso indevido, de atenção e 

de reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas;

II – intercâmbio de inteligência policial sobre 
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em 
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e 
o desvio de precursores químicos;

III – intercâmbio de informações policiais e judi-
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus 
precursores químicos.

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único 
do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a termi-
nologia da lista mencionada no preceito, denominam-
se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, 
precursoras e outras sob controle especial, da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Art. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 
nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Es-
tados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão 
e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios 
firmados e do fornecimento de dados necessários à 
atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, 
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, 
destinados às pessoas físicas e jurídicas que colabo-
rem na prevenção do uso indevido de drogas, aten-
ção e reinserção social de usuários e dependentes e 
na repressão da produção não autorizada e do tráfico 
ilícito de drogas.

Art. 69. No caso de falência ou liquidação extraju-
dicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, 
de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como 
nos serviços de saúde que produzirem, venderem, 
adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem 
drogas ou de qualquer outro em que existam essas 
substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o 
qual tramite o feito:

I – determinar, imediatamente à ciência da falência 
ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

II – ordenar à autoridade sanitária competente 
a urgente adoção das medidas necessárias ao rece-
bimento e guarda, em depósito, das drogas arreca-
dadas;

III – dar ciência ao órgão do Ministério Público, 
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias 
ou produtos não proscritos referidos no inciso II do ca-
put deste artigo, só podem participar pessoas jurídi-
cas regularmente habilitadas na área de saúde ou de 

    17ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31279 

pesquisa científica que comprovem a destinação lícita 
a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º 
deste artigo, o produto não arrematado será, ato con-
tínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sa-
nitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre 
Drogas e do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema-
tadas especialidades farmacêuticas em condições de 
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a 
guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à 
rede pública de saúde.

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes 
previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado 
ilícito transnacional, são da competência da Justiça 
Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Muni-
cípios que não sejam sede de vara federal serão pro-
cessados e julgados na vara federal da circunscrição 
respectiva.

Art. 71. (VETADO)
Art. 72. Sempre que conveniente ou necessário, 

o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade 
de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará que se proceda, nos limites de sua 
jurisdição e na forma prevista no § 1º do art. 32 desta Lei, 
à destruição de drogas em processos já encerrados.

Art. 73. A União poderá celebrar convênios com 
os Estados visando à prevenção e repressão do tráfico 
ilícito e do uso indevido de drogas.

Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação.

Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de 
outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro 
de 2002.

Brasília, 23 de agosto de 2006; 185º da Inde-
pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva – Márcio Thomaz Bastos – Guido Mantega 
– Jorge Armando Felix.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24-8-2006.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

....................................................................................

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

LV – aos litigantes, em processo judicial ou ad-
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

           Código de Processo Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................

LIVRO II 
Dos Processos em Espécie

TÍTULO I 
Do Processo Comum

CAPÍTULO I 
Da Instrução Criminal

Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, 
designará dia e hora para o interrogatório, ordenando 
a citação do réu e a notificação do Ministério Público 
e, se for caso, do querelante ou do assistente.

Art. 395. O réu ou seu defensor poderá, logo após 
o interrogatório ou no prazo de 3 (três) dias, oferecer 
alegações escritas e arrolar testemunhas.

Art. 396. Apresentada ou não a defesa, proce-
der-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da 
acusação ser ouvidas em primeiro lugar.

Parágrafo único. Se o réu não comparecer, sem 
motivo justificado, no dia e à hora designados, o pra-
zo para defesa será concedido ao defensor nomeado 
pelo juiz.
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Do Recurso em Sentido Estrito

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;
II – que concluir pela incompetência do juízo;
III – que julgar procedentes as exceções, salvo 

a de suspeição;
IV – que pronunciar ou impronunciar o réu;
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V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou jul-
gar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão 
preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória 
ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela 
Lei nº 7.780, de 22-6-1989)

VI – que absolver o réu, nos casos do art. 411;
VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o 

seu valor;
VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por 

outro modo, extinta a punibilidade;
IX – que indeferir o pedido de reconhecimento 

da prescrição ou de outra causa extintiva da punibi-
lidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas 
corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão 
condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento 
condicional;

XIII – que anular o processo da instrução crimi-
nal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta 
o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar de-
serta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em 
virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII – que decidir o incidente de falsidade;
XIX – que decretar medida de segurança, depois 

de transitar a sentença em julgado;
XX – que impuser medida de segurança por 

transgressão de outra;
XXI – que mantiver ou substituir a medida de se-

gurança, nos casos do art. 774;
XXII – que revogar a medida de segurança;
XXIII – que deixar de revogar a medida de 

segurança, nos casos em que a lei admita a revo-
gação;

XXIV – que converter a multa em detenção ou 
em prisão simples.
....................................................................................

LEI Nº 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990.

Institui normas procedimentais para 
os processos que especifica, perante o 
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

TÍTULO I 
Processos de Competência Originária

CAPÍTULO I 
Ação Penal Originária

Art. 1º Nos crimes de ação penal pública, o Mi-
nistério Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito 
ou das peças informativas.

§ 1º Diligências complementares poderão ser 
deferidas pelo relator, com interrupção do prazo des-
te artigo.

§ 2º Se o indiciado estiver preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia será 

de 5 (cinco) dias;
b) as diligências complementares não interrom-

perão o prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, deter-
minar o relaxamento da prisão.

Art. 2º O relator, escolhido na forma regimental, 
será o juiz da instrução, que se realizará segundo o 
disposto neste capítulo, no Código de Processo Pe-
nal, no que for aplicável, e no Regimento Interno do 
Tribunal.

Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a 
legislação processual confere aos juízes singulares.

Art. 3º Compete ao relator:
I – determinar o arquivamento do inquérito ou 

de peças informativas, quando o requerer o Ministério 
Público, ou submeter o requerimento à decisão com-
petente do Tribunal;

II – decretar a extinção da punibilidade, nos ca-
sos previstos em lei.

Art. 4º Apresentada a denúncia ou a queixa ao 
Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para ofe-
recer resposta no prazo de quinze dias.

§ 1º Com a notificação, serão entregues ao acu-
sado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do 
relator e dos documentos por este indicados.

§ 2º Se desconhecido o paradeiro do acusado, 
ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra 
a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edi-
tal, contendo o teor resumido da acusação, para que 
compareça ao Tribunal, em 5 (cinco) dias, onde terá 
vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim 
de apresentar a resposta prevista neste artigo.

Art. 5º Se, com a resposta, forem apresentados 
novos documentos, será intimada a parte contrária para 
sobre eles se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na ação de iniciativa privada, 
será ouvido, em igual prazo, o Ministério Público.

Art. 6º A seguir, o relator pedirá dia para que o 
Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da 
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denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusa-
ção, se a decisão não depender de outras provas.

§ 1º No julgamento de que trata este artigo, será 
facultada sustentação oral pelo prazo de 15 (quinze) 
minutos, primeiro à acusação, depois à defesa.

§ 2º Encerrados os debates, o Tribunal passará a 
deliberar, determinando o Presidente as pessoas que 
poderão permanecer no recinto, observado o disposto 
no inciso II do art. 12 desta lei.

Art. 7º Recebida a denúncia ou a queixa, o relator 
designará dia e hora para o interrogatório, mandando 
citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Mi-
nistério Público, bem como o querelante ou o assis-
tente, se for o caso.

Art. 8º O prazo para defesa prévia será de 5 (cin-
co) dias, contado do interrogatório ou da intimação do 
defensor dativo.

Art. 9º A instrução obedecerá, no que couber, ao 
procedimento comum do Código de Processo Penal.

§ 1º O relator poderá delegar a realização do 
interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou 
membro de tribunal com competência territorial no lo-
cal de cumprimento da carta de ordem.

§ 2º Por expressa determinação do relator, as in-
timações poderão ser feitas por carta registrada com 
aviso de recebimento.

Art. 10. Concluída a inquirição de testemunhas, 
serão intimadas a acusação e a defesa, para requeri-
mento de diligências no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 11. Realizadas as diligências, ou não sendo 
estas requeridas nem determinadas pelo relator, se-
rão intimadas a acusação e a defesa para, sucessiva-
mente, apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 
alegações escritas.

§ 1º Será comum o prazo do acusador e do as-
sistente, bem como o dos co-réus.

§ 2º Na ação penal de iniciativa privada, o Mi-
nistério Público terá vista, por igual prazo, após as 
alegações das partes.

§ 3º O relator poderá, após as alegações escritas, 
determinar de ofício a realização de provas reputadas 
imprescindíveis para o julgamento da causa.

Art. 12. Finda a instrução, o Tribunal procederá 
ao julgamento, na forma determinada pelo regimento 
interno, observando-se o seguinte:

I – a acusação e a defesa terão, sucessivamen-
te, nessa ordem, prazo de 1 (uma) hora para susten-
tação oral, assegurado ao assistente 1/4 (um quarto) 
do tempo da acusação;

II – encerrados os debates, o Tribunal passará a 
proferir o julgamento, podendo o Presidente limitar a 
presença no recinto às partes e seus advogados, ou 
somente a estes, se o interesse público exigir.

CAPÍTULO II 
Reclamação

Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal 
ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá recla-
mação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao Pre-
sidente do Tribunal, instruída com prova documental, 
será autuada e distribuída ao relator da causa princi-
pal, sempre que possível.

Art. 14. Ao despachar a reclamação, o relator:
I – requisitará informações da autoridade a quem 

for imputada a prática do ato impugnado, que as pres-
tará no prazo de 10 (dez) dias;

II – ordenará, se necessário, para evitar dano 
irreparável, a suspensão do processo ou do ato im-
pugnado.

Art. 15. Qualquer interessado poderá impugnar 
o pedido do reclamante.

Art. 16. O Ministério Público, nas reclamações 
que não houver formulado, terá vista do processo, 
por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para in-
formações.

Art. 17. Julgando procedente a reclamação, o 
Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado 
ou determinará medida adequada à preservação de 
sua competência.

Art. 18. O Presidente determinará o imediato 
cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão pos-
teriormente.

CAPÍTULO III 
Intervenção Federal

Art. 19. A requisição de intervenção federal pre-
vista nos incisos II e IV do art. 36 da Constituição Fe-
deral será promovida:

I – de ofício, ou mediante pedido de Presidente 
de Tribunal de Justiça do Estado, ou de Presidente de 
Tribunal Federal, quando se tratar de prover a execu-
ção de ordem ou decisão judicial, com ressalva, con-
forme a matéria, da competência do Supremo Tribunal 
Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

II – de ofício, ou mediante pedido da parte interes-
sada, quando se tratar de prover a execução de ordem 
ou decisão do Superior Tribunal de Justiça;

III – mediante representação do Procurador-Geral 
da República, quando se tratar de prover a execução 
de lei federal.

Art. 20. O Presidente, ao receber o pedido:
I – tomará as providências que lhe parecerem 

adequadas para remover, administrativamente, a cau-
sa do pedido;
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II – mandará arquivá-lo, se for manifestamente 
infundado, cabendo do seu despacho agravo regi-
mental.

Art. 21. Realizada a gestão prevista no inciso I 
do artigo anterior, solicitadas informações à autoridade 
estadual e ouvido o Procurador-Geral, o pedido será 
distribuído a um relator.

Parágrafo único. Tendo em vista o interesse pú-
blico, poderá ser permitida a presença no recinto às 
partes e seus advogados, ou somente a estes.

Art. 22. Julgado procedente o pedido, o Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça comunicará, 
imediatamente, a decisão aos órgãos do poder 
público interessados e requisitará a intervenção 
ao Presidente da República.

CAPÍTULO IV 
Habeas Corpus

Art. 23. Aplicam-se ao Habeas Corpus perante 
o Superior Tribunal de Justiça as normas do Livro III, 
Titulo II, Capitulo X do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO V 
Outros Procedimentos

Art. 24. Na ação rescisória, nos conflitos de com-
petência, de jurisdição e de atribuições, na revisão 
criminal e no mandado de segurança, será aplicada a 
legislação processual em vigor.

Parágrafo único. No mandado de injunção e no 
habeas corpus, serão observadas, no que couber, as 
normas do mandado de segurança, enquanto não edi-
tada legislação específica.

Art. 25. Salvo quando a causa tiver por fundamen-
to matéria constitucional, compete ao Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Pro-
curador-Geral da República ou da pessoa jurídica de 
direito público interessada, e para evitar grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, 
suspender, em despacho fundamentado, a execução 
de liminar ou de decisão concessiva de mandado de 
segurança, proferida, em única ou última instância, 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais 
dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1º Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco 
dias, e o Procurador-Geral quando não for o requeren-
te, em igual prazo.

§ 2º Do despacho que conceder a suspensão 
caberá agravo regimental.

§ 3º A suspensão de segurança vigorará enquan-
to pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão 
concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça ou transitar em julgado.

TÍTULO II 
Recursos

CAPÍTULO I 
Recurso Extraordinário e Recurso Especial

Art. 26. Os recurso extraordinário e especial, nos 
casos previstos na Constituição Federal, serão inter-
postos no prazo comum de 15 (quinze) dias, perante 
o Presidente do Tribunal recorrido, em petições distin-
tas que conterão:

I – exposição do fato e do direito;
II – a demonstração do cabimento do recurso 

interposto;
III – as razões do pedido de reforma da decisão 

recorrida.
Parágrafo único. Quando o recurso se fundar em 

dissídio entre a interpretação da lei federal adotada pelo 
julgado recorrido e a que lhe haja dado outro Tribunal, 
o recorrente fará a prova da divergência mediante cer-
tidão, ou indicação do número e da página do jornal 
oficial, ou do repertório autorizado de jurisprudência, 
que o houver publicado.

Art. 27. Recebida a petição pela Secretaria do 
Tribunal e aí protocolada, será intimado o recorrido, 
abrindo-se-lhe vista pelo prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentar contra-razões.

§ 1º Findo esse prazo, serão os autos conclu-
sos para admissão ou não do recurso, no prazo de 
cinco dias.

§ 2º Os recursos extraordinário e especial serão 
recebidos no efeito devolutivo.

§ 3º Admitidos os recursos, os autos serão imedia-
tamente remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

§ 4º Concluído o julgamento do recurso especial, 
serão os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal 
para apreciação do recurso extraordinário, se este não 
estiver prejudicado.

§ 5º Na hipótese de o relator do recurso especial 
considerar que o recurso extraordinário é prejudicial 
daquele em decisão irrecorrível, sobrestará o seu jul-
gamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal 
Federal, para julgar o extraordinário.

§ 6º No caso de parágrafo anterior, se o relator 
do recurso extraordinário, em despacho irrecorrível, 
não o considerar prejudicial, devolverá os autos ao 
Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do re-
curso especial.

Art. 28. Denegado o recurso extraordinário ou 
o recurso especial, caberá agravo de instrumento, 
no prazo de 5 (cinco) dias, para o Supremo Tribunal 
Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, con-
forme o caso.
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§ 1º Cada agravo de instrumento será instruído 
com as peças que forem indicadas pelo agravante e pelo 
agravado, dele constando, obrigatoriamente, além das 
mencionadas no parágrafo único do art. 523 do Código 
de Processo Civil, o acórdão recorrido, a petição de in-
terposição do recurso e as contra-razões, se houver.

§ 2º Distribuído o agravo de instrumento, o rela-
tor proferirá decisão.

§ 3º Na hipótese de provimento, se o instrumen-
to contiver os elementos necessários ao julgamento 
do mérito do recurso especial, o relator determinará, 
desde logo, sua inclusão em pauta, observando-se, daí 
por diante, o procedimento relativo àqueles recursos, 
admitida a sustentação oral.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
também ao agravo de instrumento contra denegação 
de recurso extraordinário, salvo quando, na mesma 
causa, houver recurso especial admitido e que deva 
ser julgado em primeiro lugar.

§ 5º Da decisão do relator que negar seguimento 
ou provimento ao agravo de instrumento, caberá agravo 
para o órgão julgador no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 29. É embargável, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a decisão da turma que, em recurso especial, di-
vergir do julgamento de outra turma, da seção ou do 
órgão especial, observando-se o procedimento esta-
belecido no regimento interno.

CAPÍTULO II 
Recurso Ordinário em Habeas Corpus

Art. 30. O recurso ordinário para o Superior Tribu-
nal de Justiça, das decisões denegatórias de Habeas 
Corpus, proferidas pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, 
será interposto no prazo de 5 (cinco) dias, com as ra-
zões do pedido de reforma.

Art. 31. Distribuído o recurso, a Secretaria, ime-
diatamente, fará os autos com vista ao Ministério Pú-
blico, pelo prazo de 2 (dois) dias.

Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, 
este submeterá o feito a julgamento independente-
mente de pauta.

Art. 32. Será aplicado, no que couber, ao proces-
so e julgamento do recurso, o disposto com relação ao 
pedido originário de Habeas Corpus.

CAPÍTULO III 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança

Art. 33. O recurso ordinário para o Superior Tribu-
nal de Justiça, das decisões denegatórias de mandado 
de segurança, proferidas em única instância pelos Tri-
bunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Esta-

dos e do Distrito Federal, será interposto no prazo de 
quinze dias, com as razões do pedido de reforma.

Art. 34. Serão aplicadas, quanto aos requisitos 
de admissibilidade e ao procedimento no Tribunal re-
corrido, as regras do Código de Processo Civil relati-
vas à apelação.

Art. 35. Distribuído o recurso, a Secretaria, ime-
diatamente, fará os autos com vista ao Ministério Pú-
blico, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, 
este pedirá dia para julgamento.

CAPÍTULO IV 
Apelação Cível e Agravo de Instrumento

Art. 36. Nas causas em que forem partes, de um 
lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional 
e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou resi-
dente no País, caberá:

I – apelação da sentença;
II – agravo de instrumento, das decisões inter-

locutórias.
Art. 37. Os recursos mencionados no artigo an-

terior serão interpostos para o Superior Tribunal de 
Justiça, aplicando-se-lhes, quanto aos requisitos de 
admissibilidade e ao procedimento, o disposto no Có-
digo de Processo Civil.

TÍTULO III 
Disposições Gerais

Art. 38. O Relator, no Supremo Tribunal Federal 
ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido 
ou o recurso que haja perdido seu objeto, bem como 
negará seguimento a pedido ou recurso manifestamen-
te intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, 
que contrariar, nas questões predominantemente de 
direito, Súmula do respectivo Tribunal.

Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de 
Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à 
parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou 
Turma, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 40. Haverá revisão, no Superior Tribunal de 
Justiça, nos seguintes processos:

I – ação rescisória;
II – ação penal originária;
III – revisão criminal.
Art. 41. Em caso de vaga ou afastamento de Minis-

tro do Superior Tribunal de Justiça, por prazo superior a 
30 (trinta) dias, poderá ser convocado Juiz de Tribunal 
Regional Federal ou Desembargador, para substituição, 
pelo voto da maioria absoluta dos seus membro.

Art. 42. Os arts. 496, 497, 498, inciso II do art. 
500, e 508 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973– 
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Código de Processo Civil, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I – apelação;
II – agravo de instrumento; 
III – embargos infringentes;
IV – embargos de declaração;
V – recurso ordinário;
VI – recurso especial;
VII – recurso extraordinário.
Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso 

especial não impedem a execução da sentença; a in-
terposição do agravo de instrumento não obsta o an-
damento do processo, ressalvado o disposto no art. 
558 desta lei.

Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão con-
tiver julgamento por maioria de votos e julgamento 
unânime e forem interpostos simultaneamente embar-
gos infringentes e recurso extraordinário ou recurso 
especial, ficarão estes sobrestados até o julgamento 
daquele.
....................................................................................

Art. 500.  .............................................................  
II – será admissível na apelação, nos embargos 

infringentes, no recurso extraordinário e no recurso 
especial;
....................................................................................

Art. 508. Na apelação o nos embargos infringen-
tes, o prazo para interpor e para responder é de 15 
(quinze) dias.”

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 44. Revogam-se as disposições em con-
trário, especialmente os arts. 541 a 546 do Código 
de Processo Civil e a Lei nº 3.396, de 2 de junho 
de 1958.

Brasília, 28 de maio de 1990; 169º da Indepen-
dência e 102º da República. – Fernando Collor – Ber-
nardo Cabral.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29-5-1990

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 281, DE 2006

Insere parágrafo único no art. 4º da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, co-
nhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, para dispor sobre atendimento 
médico e odontológico aos estudantes do 
ensino fundamental público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro  de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

‘Art. 4º ...................................................
 ..............................................................  

Parágrafo único. A assistência à saúde a 
que se refere o inciso VIII incluirá o atendimento 
médico e odontológico de caráter preventivo e 
para a identificação precoce de problemas que 
possam comprometer a aprendizagem. (NR)’

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O inciso VII do art. 208 da Constituição Fede-
ral, prevê, como um dos deveres do Estado com a 
educação, o atendimento ao estudante, no ensino 
fundamental, por meio de programas suplementares 
de assistência à saúde. O princípio, restrito ao ensino 
público, foi repetido pelo art. 4º, inciso VIII, da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

O presente projeto de lei procura reforçar os 
termos do dever do Estado com os programas suple-
mentares de assistência à saúde, mediante a assis-
tência médica e odontológica de caráter preventivo e 
de identificação de problemas de saúde que possam 
comprometer a aprendizagem dos educandos.

Desse modo, a proposta constitui incentivo a 
iniciativas como o Programa Nacional de Saúde do 
Escolar (PNSE), criado em 1984, que tem como ob-
jetivo, atualmente, a identificação e correção precoce 
de dificuldades visuais e auditivas que possam com-
prometer o aprendizado do aluno. O programa, em sua 
fase atual, é executado por meio do repasse, aos mu-
nicípios selecionados, de R$60,00 por aluno/ano para 
a realização das consultas oftalmológicas e aquisição 
de óculos, além de R$60,00 para consultas médicas 
e outros R$60,00 para consultas audiométricas com 
fonoaudiólogos.

Ainda que relevante, esse programa é de redu-
zida abrangência. Em 2005, por exemplo, beneficiou 
menos de 100 mil alunos, de apenas 278 municípios, 
em um total de 34 milhões de estudantes.

Muitos entes federados, particularmente os mu-
nicipais, desenvolvem, de acordo com seus recursos 
e com a forma em que se estruturam seus serviços 
públicos, outras iniciativas de atendimento médico e 
odontológico no âmbito de suas redes escolares.
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Todas essas iniciativas precisam ser estimuladas, 
de modo a corrigir problemas de saúde dos alunos que 
possam prejudicar o processo educativo.

Por certo, cabe distinguir o apoio suplementar da 
educação, no campo da saúde, da estratégia integral 
de promoção da saúde das crianças e adolescentes. 
Na escolas, devem ser desenvolvidas ações para 
identificar problemas de saúde que afetem a aprendi-
zagem dos alunos, bem como campanhas preventivas 
relacionadas à educação em saúde. Porém, o atendi-
mento médico e odontológico, propriamente dito, deve 
continuar a ser coordenado pelo setor de saúde dos 
entes federados, no âmbito dos programas de atenção 
primária à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 
como é o caso dos programas de agentes comunitá-
rios e saúde da família.

O estímulo que pretendemos dar, mediante esta 
proposição, ao atendimento médico e odontológico 
para os estudantes nas escolas públicas também não 
prejudica a liberdade de iniciativa que os entes federa-
dos precisam ter para racionalizar a oferta dos serviços 
públicos de saúde e adotar as soluções mais adequa-
das, a cada realidade, de acordo com suas limitações 
orçamentárias e, em muitas localidades, com a dispo-
nibilidade de profissionais habilitados.

De todo modo, cabe reiterar, é conveniente que 
o Poder Público, inclusive na esfera federal, amplie as 
iniciativas de atendimento médico e odontológico de 
caráter preventivo e de identificação, visando à corre-
ção precoce, de problemas que prejudiquem a vida 
escolar dos alunos do ensino fundamental, de forma 
a reforçar o compromisso constitucional da educação 
como direito de todos.

Contamos, assim, com o apoio dos Senhores 
Congressistas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006. – Se-
nador Flexa Ribeiro. 
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 
 DOU DE 23-12-96 – LEI DARCY RIBEIRO

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio; 

III – atendimento educacional especializado gra-
tuito aos educandos com necessidades especiais, pre-
ferencialmente na rede regular de ensino; 

IV – atendimento gratuito em creches e pré-es-
colas às crianças de zero a seis anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando; 

VII – oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na escola; 

VIII – atendimento ao educando, no ensino funda-
mental público, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde;

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem.
....................................................................................

(À Comissão de Educação em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 282, DE 2006

Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezem-
bro de 1973, para permitir a venda, por far-
mácias, de outros produtos além de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos X e XI do art. 4º da Lei nº 5.991, 

de 17 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º ...................................................
 ..............................................................  
“X– Farmácia – estabelecimento de ma-

nipulação de fórmulas magistrais e oficinais de 
comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, compreendendo o 
de dispensação e o de atendimento privativo 
de unidade hospitalar ou de qualquer outra 
equivalente de assistência médica, e de co-
mércio de outros produtos, exceto raticidas, 
inseticidas, agrotóxicos, bebidas alcoólicas com 
teor alcoólico acima de meio grau Gay-Lussac, 

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL24     



31286 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

produtos de tabaco, combustíveis, lubrificantes 
de máquinas e motores, fertilizantes, rasões 
animais e outros produtos que, a critério do 
órgão competente, causem riscos à saúde 
humana e animal.

XI – Drogaria – estabelecimento de dis-
pensação e comércio de drogas, medicamen-
tos, insumos farmacêuticos e correlatos em 
suas embalagens originais, e de comércio de 
outros produtos, exceto raticidas, inseticidas, 
agrotóxicos, bebidas alcoólicas com teor al-
coólico acima de meio grau Gay-Lussac, pro-
dutos de tabaco, combustíveis, lubrificantes 
de máquinas e motores, fertilizantes, rações 
animais e outros produtos que, a critério do 
órgão competente, causem riscos à saúde 
humana e animal.

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

Art. 2º O art. 55 da Lei nº 5.991, de 17 de de-
zembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 55 É vedado utilizar qualquer de-
pendência da farmácia ou drogaria como con-
sultório ou outro fim diverso do licenciamento, 
permitido o comércio de mercadorias outras 
que não medicamentos, insumos farmacêuti-
cos e correlatos.(NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação.

Justificação

Segundo a Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), o País tem 
54 mil estabelecimentos do ramo, 80% dos quais de 
pequeno porte.

Nos últimos anos, o número desses estabele-
cimentos não apenas aumentou como se valorizou, 
sobremaneira, seu aspecto comercial, o que permitiu 
que, oferecendo uma grande variedade de produtos, 
as farmácias e drogarias se multiplicassem, especial-
mente nas regiões mais desenvolvidas.

Os motivos apontados para esse crescimento 
acentuado do setor são a chegada do medicamento 
genérico ao mercado – mais barato que o medica-
mento tradicional, o genérico aumentou o fluxo de 
consumidores nas farmácias – e a diversificação dos 
produtos vendidos, em especial produtos de higiene 
e beleza.

Em razão da concorrência crescente, no en-
tanto, grande parte das farmácias passou a ofere-
cer outros serviços e produtos. Ocorreu, assim, uma 
mudança no perfil dos produtos que são oferecidos 

e vendidos nesses estabelecimentos, que mudam 
conforme o poder aquisitivo da região, e incluem 
produtos de beleza, energéticos, vitaminas, refrige-
rantes e até sorvetes. Na Região nordeste, as farmá-
cias passaram a vender realmente de tudo: artigos 
de beleza e higiene pessoal, rações para animais, 
material fotográfico, pão, refrigerantes, água de coco 
e sorvetes.

Essas estratégias refletiram-se na área de venda: 
os produtos passaram a ser expostos em gôndolas e 
a área de venda aumentou de tal forma que, em ge-
ral, a área reservada aos medicamentos reduziu-se a 
um terço da área total de vendas e fica localizada no 
fundo do estabelecimento.

Seguindo essa linha, já se encontram em fun-
cionamento nas grandes cidades as “hiperfarmácias”, 
com 200 metros quadrados de área de venda, ou 
mais, e doze mil itens, entre vitaminas, suplementos 
nutricionais, fitoterápicos e cosméticos nacionais e 
importados.

Segundo a Abrafarma, a participação dos “não-
medicamentos” no faturamento de farmácias e dro-
garias é, atualmente, da ordem de 25%, e aquelas 
estratégias mercadológicas permitiram, nos últimos 
anos, um crescimento sustentado do setor da ordem 
de 20% ao ano, decorrente tanto do crescimento 
da venda de medicamentos quanto de não-medi-
camentos.

Trata-se, portanto de regularizar essa situação, 
permitindo que as farmácias e drogarias possam ven-
der – aliás, como já o fazem -, além de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, outras mercadorias 
como produtos de higiene, beleza e limpeza, apetrechos 
domésticos, gêneros alimentícios e outros.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006. – Se-
nador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973.

Dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, In-
sumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá 
outras Providências.

....................................................................................
Art. 4º Para efeitos desta Lei, são adotados os 

seguintes conceitos:
....................................................................................

X – Farmácia – estabelecimento de manipulação 
de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de dro-
gas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correla-
tos, compreendendo o de dispensação e o de atendi-
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mento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer 
outra equivalente de assistência médica;

XI – Drogaria – estabelecimento de dispensação 
e comércio de drogas, medicamentos, insumos farma-
cêuticos e correlatos em suas embalagens originais;
....................................................................................

Art. 55. É vedado utilizar qualquer dependência 
da farmácia ou da drogaria como consultório, ou outro 
fim diverso do licenciamento.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 283, DE 2006

Dispõe sobre a elevação da pena pre-
vista no art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
que trata da redução a condição análoga 
à de escravo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 149.  ..............................................
Pena – reclusão, de quatro a dez anos, 

e multa, além da pena correspondente à vio-
lência.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor trinta dias após a 
sua publicação.

Justificação

É bem verdade que a Lei nº 10.803, de 11 de de-
zembro de 2003, alterou a redação do art. 149 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), que prevê o tipo penal de redução a condição 
análoga à de escravo. Além de reclusão de 2 (dois) a 
8 (oito) anos, foi acrescentada a pena de multa, que 
pode ser cumulada com aquela correspondente à vio-
lência, e explicitado o sentido da expressão condição 
análoga à de escravo. 

A modificação demonstrou extrema conveniên-
cia, considerando que o agente, ao praticar essa con-
duta típica, visa à obtenção de lucro. De outro lado, 
não se faz mais necessário o uso, de forma integral, 
de interpretação analógica, uma vez que o legisla-
dor tornou claro o que considera situação análoga 
à de escravo.

No entanto, a pena de reclusão ainda nos parece 
módica, tendo em vista a alta reprovabilidade da con-
duta. Não bastasse isso, vale ressaltar que, a despei-

to de crescentes esforços para repressão do trabalho 
escravo no Brasil, estamos distantes de alcançar so-
lução para o problema, sobretudo se considerarmos 
locais mais afastados dos centros urbanos. Estima-se 
que oitenta por cento dos casos de trabalho escravo 
verificam-se no setor pecuário e dezessete por cento 
na agricultura, segundo dados constantes do Rela-
tório Global/2005, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), intitulado “Uma Aliança Global contra 
o Trabalho Escravo”.

Acrescente-se que estudo recente do escritó-
rio da OIT no Brasil revelou que existem entre vinte e 
cinco mil e quarenta mil trabalhadores submetidos à 
escravidão no País.

Diante desse quadro, acreditamos que a aprova-
ção do presente projeto de lei, com previsão de pena 
mais severa, constituirá importante avanço na repres-
são ao trabalho escravo e infantil no País.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006. – Se-
nadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                               Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

Anterioridade da Lei

PARTE GERAL

TÍTULO I 
Da Aplicação da Lei Penal 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

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

Redução a condição análoga à de escravo
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à 

de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados 
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qual-
quer meio, sua locomoção em razão de dívida contra-
ída com o empregador ou preposto: (Redação dada 
pela Lei nº 10.803, de 11-12-2003)

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. (Redação 
dada pela Lei nº 10.803, de 11-12-2003)
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 10.803, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera o art. 149 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para estabelecer penas ao crime nele 
tipificado e indicar as hipóteses em que se 
configura condição análoga à de escravo.

O Presidente da República faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                       Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

Anterioridade da Lei

PARTE GERAL

TÍTULO I 
Da Aplicação da Lei Penal 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

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

Redução a condição análoga à de escravo
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à 

de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados 
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qual-
quer meio, sua locomoção em razão de dívida contra-
ída com o empregador ou preposto: (Redação dada 
pela Lei nº 10.803, de 11-12-2003)

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. (Redação 
dada pela Lei nº 10.803, de 11-12-2003)
....................................................................................

LEI Nº 10.803, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera o art. 149 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para estabelecer penas ao crime nele 
tipificado e indicar as hipóteses em que se 
configura condição análoga à de escravo.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Os Projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, lamentando o fato de não ter 
podido estar presente ontem, na sessão do Senado 
para me solidarizar em gênero, número e grau com a 
Senadora Ideli Salvatti.

A Senadora foi muito clara e foi muito feliz quan-
do protestou contra propagandas discriminatórias que 
estão circulando pelo Brasil envolvendo o candidato 
a Presidente da República do Partido de S. Exª, o Sr. 
Lula. É evidente que a discriminação neste País causa 
revolta e indignação a todos. Por isso, solidarizo-me 
com S. Exª e me associo ao sentimento de repugnân-
cia cívica que acometeu de maneira tão veemente a 
Líder do Partido dos Trabalhadores. S. Exª tem toda 
razão: não se pode, de maneira alguma, trilhar por 
esses caminhos.

Peço também à Senadora Ideli Salvatti que de-
monstre a mesma indignação com um outro fato grave 
que aconteceu neste País: o aparecimento de R$1,7 
milhão, conseguidos de maneira ilegal, criminosa, se-
gundo o próprio líder, Presidente da sua CPI. Que S. 
Exª, enfermeira que é, que veio da classe lá de baixo, 
lutou e atravessou São Paulo para vencer em Santa 
Catarina, com a mesma veemência e lágrimas nos 
olhos, demonstre a mesma indignação à Nação e só 
durma sossegada quando aparecerem os seus colegas 
de Partido, companheiros de militância, responsáveis 
pelo aparecimento desse dinheiro. A indignação não 
pode ser localizada.

Quero também me associar a S. Exª. Sou pai, 
Senadora Ideli, e me preocupa o que acontece em 
minha casa. Estava em São Paulo tratando de as-
suntos extremamente pessoais, quando vi V. Exª com 
um dossiê de fotografias – o que, aliás, é uma prática 
do Partido de V. Exª -, mostrando carros que traziam 
aquela propaganda discriminatória. Lembrei-me, na-
quele instante, de que a minha filha tinha uma daquelas 
propagandas em mãos, e a minha primeira providên-
cia foi examinar se ela a estaria usando em seu carro, 
porque, se estivesse, que a retirasse imediatamente. 
Quero agradecer a V. Exª por me haver alertado quan-
to a isso. Seria bom se todo pai tivesse esse cuidado 
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com os filhos, porque os filhos não apareceriam com 
empresas com milhões e milhões sem ter origem para 
tanto. Se os pais fiscalizassem a atitude dos filhos, os 
filhos não ficariam ricos da noite para o dia, sem ter 
como justificar a origem do dinheiro recebido.

Ao finalizar, faço uma proposta à Senadora Ideli. 
Mandei fazer uma propaganda diferente dessa, para 
acabar, de uma vez por todas, com aquela propaganda 
discriminatória, que traz à baila um defeito físico de um 
cidadão brasileiro. No lugar da mão, vamos aprovei-
tar o mesmo sinal de trânsito, a contramão, e colocar 
cédulas de dinheiro, para dizer que o País não pode 
mais conviver com isso. 

Por isso, quero convidá-la para, com toda a sua 
indignação, colocar esse adesivo em seu veículo, como 
brasileira que quer e que deseja transparência e que 
fatos dessa natureza não se repitam. 

Parabenizo a Líder do PT nesta Casa pela indig-
nação que teve com essa propaganda discriminatória. 
Espero que a indignação de S. Exª não seja seletiva, 
mas seja contra atos errados praticados por quem 
quer que seja. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Sal-

vatti.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Concedo a palavra, pela ordem, à nobre Senadora 
Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, após a fala da Senadora Ideli Salvatti, gostaria 
de usar da palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª está inscrita.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Leo-
nel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também re-
queiro a inscrição para falar no período das comuni-
cações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª está inscrito em segundo lugar, Sena-
dor Leonel Pavan.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
V. Exª dispõe de dez minutos para fazer seu pro-

nunciamento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, agradeço-lhe.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em pri-
meiro lugar, quero dizer que inúmeras vezes já ocupei 
esta tribuna para elogiar o trabalho da Polícia Federal, 
que recentemente tem dado demonstrações inequí-
vocas, contundentes, da eficiência de seu trabalho 
e do resultado irrepreensível de suas mais de 300 
operações – ainda nesta semana houve o resultado 
de mais algumas delas -, desmontando quadrilhas, 
desmontando esquemas. Em grande parte, eram si-
tuações que se arrastavam há muitos e muitos anos, 
em alguns casos até décadas, de contravenções, de 
ilícitos, de crimes.

Tenho vindo com muita freqüência elogiar esse 
trabalho, como no caso da tentativa de compra de in-
formações, de documentos, que só vieram a público, 
que só apareceram por conta do trabalho dessa Po-
lícia Federal.

Várias vezes, vim à tribuna para falar da impor-
tância de que as investigações ocorram com toda a 
tranqüilidade, porque a Polícia Federal, que vem de-
monstrando uma atitude absolutamente republicana 
e eficiente, não pode – é o que estão tentando fazer 
agora, entre ontem e hoje – ser desqualificada, des-
merecida. Estão, inclusive – usando uma palavra que 
voltou à baila -, querendo privatizar a ação da Polícia 
Federal, porque precisa haver gente lá para supervi-
sionar se ela está trabalhando de acordo, tendo em 
vista que o resultado não aparece, conforme, talvez, 
alguns líderes de Oposição gostariam.

Muitas vezes vim à tribuna para dizer que é ab-
solutamente imprescindível que haja a conclusão das 
investigações, para se descobrir quem esteve envolvi-
do na tentativa de compra, para se descobrir de onde 
veio o dinheiro. Também é absolutamente imprescindí-
vel descobrir o que há de verídico ou não nos tais tão 
famosos documentos do tão famoso dossiê.

Aliás, o Sr. Abel Pereira, que, conforme toda a 
imprensa noticia, é um dos principais vínculos com o 
esquema no período em que mais se superfaturou e 
se comercializou ambulância no sistema sanguessu-
gas, que foi exatamente o período em que estiveram 
à frente do Ministério o Sr. Serra e o Sr. Barjas Negri, 
não foi depor ontem, não apareceu. Talvez tenhamos 
até de pedir proteção, não é, Senador Suplicy? O ho-
mem desapareceu e talvez até esteja correndo peri-
go. Talvez seja necessário, como já aconteceu outras 
vezes aqui, pedir proteção policial para que ele possa 
vir prestar as informações absolutamente necessárias, 
para que a investigação daquele período, em que, nada 
mais nada menos, do que setecentas das quase no-
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vecentas ambulâncias foram comercializadas, possa 
ter publicidade, para que a investigação flua.

Com relação à origem do dinheiro, estou aguar-
dando a informação com muita ansiedade, Senador 
Marcos Guerra. Nosso adversário na disputa presi-
dencial vai visitar Santa Catarina no dia 21. Como ele 
tem insistido na pergunta “de onde veio o dinheiro, de 
onde veio o dinheiro, de onde veio o dinheiro?”, estou 
louca para que ele chegue a Santa Catarina e conti-
nue perguntando de onde veio o dinheiro. Em Santa 
Catarina, em agosto, houve a apreensão de, nada 
mais nada menos, dois milhões de dólares, de reais 
e de euros, com alguém que era o principal assessor 
do Secretário de Fazenda do Governo do Estado de 
Santa Catarina, que está preso. O advogado pediu 
habeas corpus, para que ele pudesse responder em 
liberdade o inquérito, mas o juiz não o concedeu. Na 
decisão do juiz, estão explicitados os motivos, e, entre 
muitas razões, está a de que há fortes indícios no ras-
treamento que eles estão fazendo do dinheiro... Veja 
que lá ainda não conseguimos descobrir de onde veio 
o dinheiro, e também não se sabe para onde ia o di-
nheiro efetivamente. Mas, na decisão do juiz negando 
habeas corpus para o Sr. Aldo Hey, assessor espe-
cial do ex-Secretário da Fazenda Max Bornholdt, do 
Governo do Estado de Santa Catarina, é dito que há 
fortes indícios de que uma parte do dinheiro poderia 
ir para o alto escalão do Governo do Estado. Isso está 
na decisão do juiz, para negar o habeas corpus.

Estou com muita expectativa de que o Sr. Geraldo 
Alckmin chegue a Santa Catarina. Ele está embalado 
e preparado para continuar só perguntando de onde 
veio o dinheiro, e eu estou louquinha para que ele per-
gunte, em Santa Catarina, para a tríplice aliança, que 
envolve PMDB, PSDB e PFL no Estado, de onde vie-
ram os mais de dois milhões apreendidos em agosto, 
pois ainda não temos bem claro de onde esse dinheiro 
veio e para onde ia. Talvez eu ouça alguém do PFL ou 
do PSDB cobrando isso com a mesma veemência que 
já tive oportunidade de impor aqui, da tribuna, porque 
temos, como o Presidente também já disse, todo o in-
teresse em elucidar tudo isso, para que todas essas 
investigações cheguem efetivamente ao...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O 
Regimento me dá o direito de conceder o aparte se 
eu quiser ou não, não é, Senador Marcos Guerra? Eu 
não ia falar nada sobre isso hoje.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
Senador, não.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
Senador, eu não permito o aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas que 
coisa! Que democracia! Que arrogância! Que prepo-
tência!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Heráclito Fortes, o tempo é meu.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª acabou 
de dizer que quer ouvir do PFL. O PFL está aqui para 
responder a V. Exª. Abaixe o dedo! Seja humilde!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Heráclito, eu não lhe concedi o aparte. Portanto, 
deixe-me falar, até porque eu não ia falar sobre esse 
assunto.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Senador Heráclito...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
não ia falar sobre esse assunto.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ela não quer 
falar sobre outros processos de Santa Catarina.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
ia falar sobre outro assunto.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ela não quer 
falar de outros processos que tramitam na Justiça de 
Santa Catarina.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, V. Exª pode me garantir a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– A recusa da permissão para o aparte será sempre 
compreendida em caráter geral, ainda que proferida 
em relação a um só Senador.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço-lhe.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – O aparte proferido sem permissão do orador 
não será publicado.

Tem a palavra a nobre Senadora.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-

deço-lhe, Sr. Presidente.
Não há uma vez em que eu use a tribuna e em 

que eu não seja provocada antes, durante ou depois. 
Então, use o tempo que quiser, mas não venha usar o 
meu tempo, até porque meu tempo hoje não era para 
falar sobre isso! Só estou falando disso, porque o as-
sunto veio e, então, tem de ser respondido.

Volto a afirmar: estou com muita ansiedade, aguar-
dando a chegada do Sr. Geraldo Alckmin a Santa Cata-
rina, para que ele faça a pergunta aos que estão aliados 
no Estado, que sofreram essa apreensão.

O caso em Santa Catarina é bastante interes-
sante: o Sr. Aldo Hey veio, trazido pelo Governo do 

    29ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31291 

Estado, do Paraná. Ele não é de Santa Catarina. Ele 
veio porque ele estudou junto – esta, pelo menos, foi 
a informação prestada – com o Vice-Prefeito de Join-
ville, o filho do Sr. Max Bornholdt, que era Secretário 
de Estado. O Prefeito de Joinville é do PSDB – ali há 
uma coligação -, e o Secretário da Fazenda o colo-
cou lá para fazer algo muito interessante. Ele veio 
para implantar em Santa Catarina um procedimento 
de redução de impostos na área de importação, que 
foi desmontado exatamente pela Operação Dilúvio, na 
qual ele foi preso, o que ocorreu exatamente por estas 
questões: redução de impostos e pagamentos na área 
de importação de forma fraudulenta.

Então, veicula-se toda a ligação: é amigo do fi-
lho do Secretário da Fazenda, que é, nada mais, nada 
menos, o Vice-Prefeito de Joinville, a maior cidade 
do Estado, administrada pelo PSDB. A aliança entre 
PSDB, PMDB e PFL tem o apoio integral e efusivo do 
Presidente Nacional do PFL.

Por isso, estou aguardando com muita ansieda-
de que a resposta de onde veio e onde iria ser utili-
zado o dinheiro lá de Santa Catarina também possa 
ser feita com a mesma ênfase com que nos cobram 
permanentemente em uma investigação que está em 
andamento e que, inclusive, é bem mais recente do 
que a investigação de Santa Catarina.

Mas o que me trouxe à tribuna foi outra questão. 
Eu queria dar ciência de várias matérias e de artigos 
que tratam da imprensa, de alguns episódios que 
pontuaram a última quinzena, por meio de reporta-
gens que saíram ou que deixaram de sair, e de como 
vários jornalistas de grande peso e de renome em 
nosso País os estão avaliando. Não vai dar tempo de 
fazê-lo, obviamente – terei de produzir isso no próxi-
mo pronunciamento -, mas eu não poderia deixar de 
registrar o caso da reportagem da revista Veja, que 
desencadeou uma série de ações da Oposição, entre 
elas a reunião de Líderes, a ida ao Tribunal Superior 
Eleitoral, a questão do pedido de intervenção ou de 
acompanhamento. Não entendi bem o que querem do 
Tribunal Superior Eleitoral com relação à investigação 
que a Polícia Federal está comandando.

Há algumas coisas que gostaria de reproduzir, 
como o texto de Alceu Nader. Passo, portanto, a lê-
lo:

A quinze dias da eleição, a revista Veja 
mostra outra face de seu “jornalismo moderno” 
com reportagem de capa de difícil digestão. A 
intenção da revista é mostrar que Freud Go-
doy, o assessor de Segurança da Presidên-
cia que acompanha Lula desde os anos 80, 
tem culpa no cartório – apesar de o noticiário 
mostrar exatamente o contrário. Freud Godoy 

esteve sob suspeição unânime da imprensa 
até dia 8 passado, quando o jornalista Elio 
Gaspari escreveu:

FREUD GODOY precisa ser explicita-
mente exonerado...

(Interrupção do som.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Per-
mita-me concluir, Senador. Foi conturbado o pronuncia-
mento, mas faço questão de fazer a leitura do artigo, 
se V. Exª permitir.

FREUD GODOY precisa ser explicitamen-
te exonerado das suspeitas que o levaram a um 
patíbulo moral. De acordo com o atual estágio 
das investigações das traficâncias petistas, ele 
nada teve a ver com o episódio do dossiê Ve-
doin. Enquanto houver alguém assegurando 
o contrário, a injustiça e o linchamento preva-
lecerão sobre a lei e o direito.

Gaspari foi diretor-adjunto da revista e 
formou a direção e mais da metade de seus 
editores. Por medo ou respeito, a reportagem 
não se refere a ele, mas apenas que “Freud 
tem desfilado por colunas jornalísticas e even-
tos sociais como um injustiçado”.

O enrolado da semana cobre Godoy de 
suspeitas e juízos prévios, envolvendo o mi-
nistro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e a 
Polícia Federal, instituição que hoje é respei-
tada pelos serviços apresentados. A trama 
delituosa descrita pela revista reside na de-
núncia de suposta quebra de procedimento 
burocrático da custódia da PF, que teria sido 
inspirada pela ação do ministro da Justiça para 
impedir o aprofundamento das investigações 
sobre Godoy, dentro de “um padrão mais ou 
menos constante na crônica policial do Go-
verno petista”. 

Com uma ilação aqui e outro pré-juízo 
prévio ali, a capa sustenta-se em telefonemas 
que a reportagem diz ter presenciado entre 
terceiros, além de um “relatório encaminhado 
a Veja por três delegados”.

Nomes dos delegados? Não. Provas da 
seqüência delituosa? Nenhuma. Coragem de 
assumir tudo o que está escrito? Também 
não.

Entre uma suspeita e outra contra Go-
doy, entre fatos e fotos já divulgados, o texto 
desmente o que dissera pouco antes, ressal-
tando que não há prova para confirmar as ila-
ções e juízos. Incapaz de apresentar indícios 
mais consistentes, sugere a quebra do sigilo 
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bancário de Godoy que, desgostosamente, 
depende da Justiça.

O único fato concreto relatado na repor-
tagem é o testemunho de dois telefonemas, 
que a reportagem diz ter presenciado, e uma 
folha impressa, sem timbre, com “um relato 
escrito por três delegados da Polícia Federal 
encaminhado a VEJA”.

Os inominados relatam uma quebra de 
procedimento que possibilitou a realização de 
um encontro entre Godoy e Gedimar Passos, 
preso pela Polícia Federal, junto com Valdebran 
Padilha, com o R$1,7 milhões que seria pago 
pelo dossiê furado. Segundo o “relato”, Gedi-
mar reuniu-se a portas fechadas com aquele 
que ele mesmo incriminara horas antes com 
o “Freud ou Froud”. O encontro, diz a revista, 
ocorreu fora da área de carceragem e sem 
protocolo assinado – o que é irregular.

O diretor da Polícia Federal em São Pau-
lo, Severino Alexandre, nega a possibilidade 
disso ter acontecido, mas pouco adianta. Para 
a revista, os autores não identificados do “rela-
to” têm maior credibilidade. Para eles, Severino 
Alexandre é suspeito, pois “facilitou” o encon-
tro e pressionou Jorge Herculano, chefe da 
custódia, a atropelar a burocracia para salvar 
a pele de Freud Godoy.

Herculano seria a testemunha-chave do 
enredo criminoso. Ele é o que estaria do ou-
tro lado da linha dos telefonemas de dois de-
legados (também não identificados) que a 
reportagem diz ter presenciado. Mas Hercu-
lano também nega a história. De novo, pouco 
adiantou. A revista diz que ele “não confirmou 
a história que narrara aos colegas pelo tele-
fone. Mas deu um jeito de dizer que também 
não a desmentia”.

Que jeito foi esse? Uma piscadinha? Um 
movimento de sobrancelha? A revista não 
explica.

A aposta na estupidez do leitor aparece 
logo nas primeiras linhas da reportagem. “Nes-
sa operação aparece o que pode ser a impres-
são digital de um personagem muito próximo 
do presidente Lula”. Pode ser como também 
não pode, mas isso não é problema. Não se 
discute a credibilidade nem a ética jornalística. 
Para se livrar de qualquer responsabilidade, a 
revista aventa a possibilidade de os denuncian-
tes não identificados serem do PSDB.

Tudo bem, publica-se assim mesmo e, 
por cima, com destaque de capa. O que vale é 

dar munição para o horário político de Alckmin 
na tevê na reta de chegada da campanha. É 
esperar para ver. (Sic.)

Essa matéria mostra o que foi essa reportagem 
que serviu de base para todos os factóides criados 
desde a sua publicação – os que foram criados ontem 
e hoje e os que o serão nos próximos dias.

Tenho comigo, Sr. Presidente, outras matérias, 
outros depoimentos de jornalistas a respeito dos pro-
cedimentos adotados no primeiro turno e, agora, no 
segundo turno, bem como a respeito da manipulação 
de informações, de dados, da veiculação de situações, 
pela metade, por órgãos da imprensa. Mas sobre essa 
matéria da Veja eu não poderia deixar de fazer o regis-
tro, pela forma tendenciosa e absurda com que busca 
objetivamente influenciar o resultado eleitoral, como já 
ocorreu em outros episódios, em outras eleições.

Não bastasse tudo isso, vale o registro da deci-
são do Tribunal Superior Eleitoral, que mandou a Veja 
retirar, em todo o País, os outdoors. Ela sabe que está 
proibida a veiculação de imagens por meio de outdoors 
na campanha eleitoral, mas sua capa estranhamente 
traz o Sr. Geraldo Alckmin.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 

Presidente, peço a palavra com base no art. 14 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Senador Heráclito Fortes, a Senadora Ideli Salvatti 
não citou o nome de V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Dire-
tamente, não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – 
ES) – Concedo, então, a palavra a V. Exª, pela ordem, 
por três minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
desespero do PT chega ao que acabamos de ver: a 
Senadora, enlouquecida, querendo Alckmin em San-
ta Catarina. Aliás, S. Exª está ganhando com mais de 
60%, embora ela coordene a campanha do Sr. Lula 
naquele Estado.

Essa questão tem de ser esclarecida, até porque 
o Sr. Luiz Henrique, meses atrás, era paparicado pelo 
PT quando servia a ele, quando o apoiava. Quando o 
Sr. Luiz Henrique se desencantou com as práticas do 
PT e rompeu com este, passou a ser o patinho feio. E 
eles estão lá, desesperadamente tentando o apoio do 
Sr. Esperidião Amin, que está correndo do PT como o 
diabo corre da cruz.

Os fatos de Santa Catarina são graves e devem 
ser apurados. Não apenas esse dinheiro, mas também 
as ONG que estão lá, como a Rede 13, os processos 
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que tramitam em sigilo de Justiça por prepotência e 
arrogância dos envolvidos. É preciso passar o Brasil 
a limpo, mas o PT não deixa.

Vemos aqui a Liderança do Partido fazer apo-
logia da Polícia Federal quando é a seu favor, e criti-
cá-la quando é contra. O PT precisa entender que a 
Polícia Federal é republicana e não vai deixar-se levar 
por dinheiro na cueca nem por dinheiro em Hotel Ibis, 
nem por ONG que não são esclarecidas. É preciso 
que esse pessoal entenda que o poder é passagei-
ro e que a Polícia Federal é republicana. O PSDB e 
o PFL, nessa coligação, não se intimidam com esse 
tipo de ameaça.

O Governador Alckmin vai a Santa Catarina no 
dia marcado e está disposto a esclarecer. Aliás, o Sr. 
Iturissy precisa também ser ouvido, porque serviu aos 
interesses do PT na questão de resolver problemas 
financeiros de pessoas importantes da República e 
está servindo agora, segundo a Líder do Governo, em 
questões que envolvem interesses do outro lado. É um 
homem de mil e uma utilidades, portanto precisa ser 
ouvido, como também aquele churrasqueiro que tem 
nome de chuveiro, que foi indicado Diretor do Banco e 
que, na realidade, foi flagrado carregando dinheiro de 
Santa Catarina. E se esse dinheiro tiver saído de Santa 
Catarina, do jogo do bicho, dos jogos daquele Estado, 
em que, em determinado momento da vida, até carro 
de luxo doaram para pessoas importantes?

É preciso que tudo seja apurado, Sr. Presidente, 
e não vamos nos curvar à arrogância, à prepotência 
e nem tampouco a ameaças desse tipo.

A Senadora, desde o dia que entrou aqui, só tem 
um objetivo: macular, como tentou fazer agora, a me-
mória do Senador Jorge Bornhausen e sua história, 
uma história digna e de luta. Não vai conseguir porque 
o PFL não permite.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Leonel 
Pavan.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, agora eu tenho direito ao uso da palavra por 
força no disposto no art. 14, se V. Exª me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Antes, porém, pela ordem, tem a palavra o 
Senador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também, in-
diretamente, acabei sendo aqui atingido porque sou 
candidato a Vice-Governador na chapa do Governador 
Luiz Henrique da Silveira e também porque sou filiado 

ao PSDB. Assim, eu gostaria de usar da palavra pela or-
dem por apenas três minutos, se V. Exª me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Faço um apelo a todos os Srs. Senadores para que 
voltemos ao trabalho.

Realmente a Senadora Ideli Salvatti tem direito 
ao uso da palavra pelo art. 14.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, como disse, sou candidato a Vice-Governador 
na chapa do Sr. Luiz Henrique da Silveira, e a Sena-
dora Ideli atingiu diretamente a pessoa do candidato 
a Governador Luiz Henrique da Silveira.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a palavra a V. Exª por três minutos, para 
ser democrático. Em seguida, concederei a palavra à 
Senadora Ideli Salvatti, e encerraremos o assunto.

Concedo a palavra, pela ordem, por três minutos, 
ao Senador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, querer com-
parar Luiz Henrique da Silveira a Berzoini, a Freud e a 
Lorenzetti! Ora, assim que aconteceu o fato de Santa 
Catarina – e Luiz Henrique nem era mais Governador -; 
na mesma hora, o Governo do Estado chamou a Polícia 
Federal e o Ministério Público e pediu que procedesse 
a uma fiscalização rigorosa e afastou, demitiu as pes-
soas envolvidas. Frise-se: não esperou que pedissem 
demissão; o Governo demitiu.

O caso dessa pessoa que foi encontrada com o 
dinheiro, que é uma pessoa do Paraná, que não tem 
ligação política nem partidária, é bem diferente. No 
caso do Berzoini, que é Presidente nacional do PT, ele 
foi escolhido para ser fritado e foi fritado neste caso. O 
Freud é esposo de uma empresária que fornece ser-
viços ao Governo, é do PT, é segurança de Lula e um 
dos principais assessores de Lula. Ele é do PT.

Lorenzetti acompanha há muitos anos o Presi-
dente. É churrasqueiro do Presidente; serve mesa para 
o Presidente. É do PT, ligado a ONG e a um monte de 
coisa; também foi nomeado diretor de um banco federal, 
hoje o Besc – Banco do Estado de Santa Catarina.

Esse caso em que há pessoas do PT, de renome 
nacional, tais como Presidente do PT nacional, asses-
sor do Presidente Lula, diretores de bancos ligados ao 
PT, é bem diferente daquele caso onde uma pessoa, 
num fato isolado, cometeu, até o momento, um crime 
que está sendo investigado a pedido do próprio Go-
verno do Estado.

O candidato Alckmin vai a Santa Catarina e con-
tinuará pedindo que o Presidente Lula diga de onde 
veio o dinheiro. O Deputado Berzoini foi crucificado 
pelo dinheiro. Quanto ao Sr. Freud, pessoas ligadas 
a ele e ao PT disseram que ele tinha ligação com o 
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ocorrido. E o outro é o Sr. Lorenzetti, que também pe-
diu demissão e era do PT.

O candidato Alckmin vai a Santa Catarina, ao Rio 
Grande, ao Paraná, ao Ceará, a todos os lugares do 
Brasil pedindo ao Presidente Lula que diga de onde veio 
o dinheiro para comprar um dossiê fajuto, falso, a fim 
de tentar desmontar a candidatura de José Serra.

O Presidente Lula disse que não seria beneficiado. 
Digo que seria, sim, beneficiado. Se esse dossiê vies-
se à tona, iriam tentar destruir a candidatura do José 
Serra e do candidato Alckmin. Seria beneficiado. Não 
foi beneficiado porque a trama foi descoberta antes 
que jogassem a notícia na imprensa nacional. Apesar 
de ter sido publicado, veio à tona que era uma fraude 
com dinheiro ilícito.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti 
por cinco minutos, pelo art. 14, por ter sido citada.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, fui à tribuna para falar a respeito de como 
se criam factóides, como é que, do nada, sem prova 
alguma, sem documento algum... Porque a reportagem 
da revista Veja é isto: ela, a partir do relato de três de-
legados, cujos nomes não dá, não apresenta sequer 
um papel sem timbre, não dá um único elemento para 
construir aquela falácia de quatro ou cinco páginas, sem 
prova nenhuma, e isso vira o fato político da semana. 
Aliás, essa questão de ficar lançando coisas sem apre-
sentar prova – preto no branco, escrito – para que se 
apresentem ou se construam as situações, é algo a 
que tenho assistido aqui. Já tive até oportunidade de 
dizer que beira o ridículo. Depois, tentam consertar, 
dizendo que não era bem assim, que era código, que 
não sei o quê, mas já se chegou ao ridículo de uma 
matéria, inclusive desmentida pelo jornalista, continu-
ar ainda servindo de embasamento para criar os tais 
dos fatos políticos. 

Farei aqui a leitura do texto da decisão do juiz 
ao pedido de habeas corpus, negado na Justiça de 
Santa Catarina, para soltar o Sr. Aldo Hey, que, volto a 
dizer, era assessor especial do Secretário da Fazenda 
do Estado de Santa Catarina, cuja única tarefa era exa-
tamente tratar das questões dos créditos de importa-
ção, a base da Operação Dilúvio, em que apareceram 
todas as falcatruas. Diz o seguinte:

A influência do paciente [ou seja, o pre-
so] junto a agentes públicos e políticos decorre 
da notícia do pagamento de US$100.000,00 
(cem mil dólares americanos) pelo Compex, 
pela MXT Trading, negociados com Aldo, mas 
observando Lucchesi que o valor seria desti-

nado ao alto escalão do governo do Estado 
de Santa Catarina.

Isto é prova, é documento escrito por um juiz. 
Portanto, a indignação – e até a minha expecta-

tiva – é de que a mesma contundência do Sr. Geraldo 
Alckmin ao perguntar, de manhã, de tarde, de noite e 
de madrugada, dia sim e outro também, de onde vem 
o dinheiro – que todos nós queremos saber de onde 
veio, não só o dinheiro, mas também o que tinha nos 
documentos, até as últimas conseqüências – seja usa-
da lá em Santa Catarina. Até porque, se fosse levar 
comparativamente, lá é mais dinheiro, mais de R$2 
milhões, e está há mais tempo – a apreensão foi em 
agosto. Portanto, a contundência da exigência deve-
ria ser até maior. Ou nós vamos continuar com o po-
sicionamento, como eu tive a oportunidade de criticar 
desta tribuna, do Deputado Fernando Gabeira, que 
foi, a pedido do Presidente da CPI, a Cuiabá buscar o 
dossiê e selecionou os documentos. Só trouxe o que 
lhe interessava, ou o que achou mais conveniente, ou, 
conforme está aqui, reiteradas vezes nesta tribuna, 
neste plenário, que só interessa investigar, só, quando 
tem como objetivo central atingir o Presidente Lula, o 
PT ou o nosso Governo.

Eu tenho um posicionamento e já disse isto inú-
meras vezes: corrupção e ato ilícito não têm prazo de 
validade, nem têm nicho de mercado.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Nem coloração partidária...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Nem 
coloração partidária – ajuda-me, aqui, a Senadora 
Serys Slhessarenko. 

Se há mais de R$2 milhões apreendidos em San-
ta Catarina, que ninguém sabe ainda de onde vieram, 
mas já há um despacho, assinado por um juiz, de que 
há fortes indícios de serem destinados ao alto escalão 
do Governo do Estado de Santa Catarina, precisamos 
ter a mesma contundência de exigir. E, lá em Santa 
Catarina, são duas perguntas a fazer: de onde veio o 
dinheiro e para onde ele ia.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra à nobre Senadora Serys 
Slhessarenko para uma comunicação inadiável.

S. Exª dispõe de até 5 minutos para sua comu-
nicação.

Aproveito, também, para inscrever o nobre Se-
nador Ramez Tebet para uma comunicação inadiável. 
S. Exª está inscrito em terceiro lugar.

Com a palavra V. Exª, nobre Senadora Serys 
Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. 
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Senadores, registro rapidamente aqui, na tribuna do 
nosso Senado, este Diagnóstico do Ministério Públi-
co dos Estados. Hoje pela manhã participei dessa 
solenidade que envolveu o Ministério da Justiça, por 
intermédio da Secretaria da Reforma do Judiciário, o 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais e a As-
sociação Nacional dos Membros do Ministério Público. 
Participaram hoje do lançamento desse Diagnóstico. 
Infelizmente hoje não há tempo para falar a respeito, 
mas voltaremos ao assunto. Faço apenas o registro 
porque isso aconteceu nessa manhã.

Atribuo a maior importância ao Ministério Públi-
co deste Pais, assim como à Polícia Federal e a to-
dos os órgãos que têm participado de investigações 
profundas, hoje, sim, com a determinação e a vonta-
de do Presidente Lula. Permanentemente, ele vem 
dizendo que se aprofundem as investigações, e que 
se punam os culpados. Mas, realmente, isso é função 
do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça 
como um todo.

Sr. Presidente, não podemos deixar passar essa 
data, principalmente nós, profissionais da educação. 
Sou professora: dei aula durante 26 anos na nossa 
Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje, 17 de ou-
tubro, é o primeiro dia em que temos a oportunidade 
de usar essa tribuna após 15 de outubro, dia da maior 
importância em nosso País, que é o Dia do Professor, 
este que está em todos os momentos da vida da so-
ciedade brasileira – e no meu caso, como Senadora 
por Mato Grosso, na vida de todas as mato-grossen-
ses e de todos os mato-grossenses. O profissional 
da educação não só está junto da criança, do jovem 
e do adulto, dentro da sala de aula, como está, com 
certeza, interferindo o tempo todo, por meio destes, 
que estão com eles no dia-a-dia das salas de aula e 
também junto aos seus familiares.

Sr. Presidente, infelizmente não há tempo para 
que eu leia todo o nosso discurso, mas não vacilo em 
identificar a categoria, os professores do Brasil e do 
meu Mato Grosso – professores do nível universitário, 
da pós-graduação, professores da educação infantil, 
professores do ensino básico e do ensino fundamen-
tal. Destaco a importância e a relevância do papel de 
cada um de nós para a formação da sociedade brasi-
leira como um todo. Lamentavelmente, ainda não so-
mos – os profissionais da educação – tão valorizados 
como precisaríamos e deveríamos sê-lo. 

Assistimos ao programa do Presidente Lula no 
domingo, onde ele falou especificamente, durante todo 
o programa político na televisão, sobre a questão da 
educação. Nesse seu segundo mandato – espera-
mos que seja eleito dia 29 -, tratará a educação como 

prioridade neste País. Ali, foi tudo colocado com muita 
clareza. Inclusive, há o problema do...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Um instante, só para eu terminar.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Serei bem 
rápido, até para elogiá-la.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Mas só tenho um minuto. Então, meio minuto.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Senador 
Marcos Guerra é generoso, compreensivo e sabe que 
esta é uma Casa de debate democrático.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Comunicação inadiável não permite apartes, 
segundo o Regimento da Casa.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não me frus-
tre no desejo de elogiá-la.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Sr. Presidente, é um minuto só, para elogiar 
ou não. Vamos conceder um minuto ao Senador He-
ráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senadora 
Serys Slhessarenko, parabenizo-a por essa sua luta 
em defesa dos professores não só de Mato Grosso, 
mas também de todo o Brasil. Aliás, a coerência é uma 
marca sua nesta Casa. Eu a vi desde o primeiro dia 
criticando o Governador do seu Estado, Sr. Blairo Ma-
ggi, pelo comportamento dele com os trabalhadores e 
pela maneira autoritária com que agia. V. Exª sempre 
defendeu a sua origem gaúcha e o pequeno produtor. 
Como V. Exª se sentirá agora no palanque ao lado de 
Blairo, que trocou o seu passado por uma injeção de 
recursos vultosos não só para os interesses de Mato 
Grosso, mas para os seus interesses empresariais? 
Eles são legítimos – não quero discutir. Entretanto, 
como será a presença de V. Exª, que acreditou tanto 
na doutrina petista, no palanque de Mato Grosso com 
Lula e Blairo Maggi? Estou fazendo essa pergunta, 
porque uma eleitora sua, mato-grossense, acaba de 
ligar para mim, curiosa para saber.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Acreditei e continuo acreditando no meu Par-
tido. Quanto à posição do Governador Blairo Maggi no 
sentido de apoiar a candidatura do Presidente Lula, 
queremos apoio de todos e de toda a sociedade bra-
sileira.

Eu tenho um lado. Estou do lado dos homens e 
das mulheres do meu Estado, Mato Grosso, nas suas 
origens, do lado da agricultura familiar e de tantos 
outros.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A minha curio-
sidade está relacionada ao dinheiro, Srª Senadora.

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL34     



31296 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Sr. Presidente, assegure a minha palavra. Se-
nador Heráclito Fortes, meu querido, dê-me licença.

Finalizando, digo que, como professora, me te-
nho sempre manifestado sobre a importância desses 
profissionais no nosso País e no nosso Estado. Eles 
precisam ser tratados com a dignidade daqueles que 
estão formando as gerações que vêm aí, daqueles 
que estão alfabetizando adultos, às vezes de 60 anos 
ou até mais, mas que querem realmente o resgate e 
precisam do resgate da sua dignidade.

Tenho certeza de que o Presidente Lula, esse 
cidadão do mundo tão aguerrido e tão respeitado, 
esse governante tão sensível aos problemas do nos-
so País...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Um minuto, Sr. Presidente, por favor.

Tenho certeza de que o nosso Presidente Lula 
sabe que, para mudar o Brasil, é preciso investir na 
educação e, mais objetivamente, no professor e na 
professora; é preciso investir em todos os trabalhado-
res do serviço público da educação, fazendo com que 
esses profissionais tenham as necessárias condições 
para promover a revolução pelo conhecimento, pela 
informação, pela consciência que todos nós há tanto 
tempo reclamamos.

E, para encerrar, aqui ficam dois temas que lan-
çamos – já existem e estão sendo grandemente discu-
tidos pela CNTE e por muitos organismos da educa-
ção: uma discussão ampla sobre o Sistema Nacional 
de Educação e uma discussão ampla sobre o Piso 
Salarial Profissional Nacional.

E, em nome da professora Helena Bortolo, que 
preside o Sintep de Cuiabá, a nossa Capital, e do pro-
fessor presidente do Sintep do Estado de Mato Grosso, 
quero dar um abraço e homenagear todos os profes-
sores e professoras do meu Estado de Mato Grosso 
do Sul e dizer que nós, no Congresso Nacional, esta-
remos dando ênfase à discussão de dois temas aos 
quais atribuo a maior relevância: o Sistema Nacional 
de Educação e o Piso Salarial Profissional Nacional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Almeida Lima 
por permuta com o Senador Marco Maciel.

Senador Almeida Lima, V. Exª dispõe de dez mi-
nutos para o seu pronunciamento.

Em sessões deliberativas, os oradores terão direi-
to a dez minutos para os seus pronunciamentos antes 
da Ordem do Dia.

Com a palavra o Senador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu querido povo 
brasileiro, o Brasil está, eu não diria, em suas mãos, 
mas em nossas mãos; e tenho certeza absoluta de 
que, neste processo eleitoral que se desenrola, é pre-
ciso usar um jargão forense, com certeza aplicável a 
este processo, que diz assim: “É preciso chamar o 
feito à ordem”.

As peças estão embaralhadas. O Presidente Lula, 
candidato à reeleição, e seus aliados, a exemplo do 
que acontece no plenário desta Casa, até mesmo pela 
fala da Senadora Ideli Salvatti há poucos instantes, es-
tão trocando as bolas desse processo, estão trocando 
os autores desse processo – que chamo de criminal 
– pelos réus e os réus pelos autores. É preciso que 
isso fique muito bem claro.

Nunca foi tão fácil para um brasileiro votar em 
um Presidente da República como está sendo neste 
segundo turno das eleições, porque, se nas eleições 
anteriores o candidato Lula da Silva teve condições de 
enganar a maioria do povo brasileiro, esta condição 
não existe mais.

Pode-se afirmar que, na eleição anterior, quem 
votou em Lula errou por ter sido enganado, mas hoje 
quem vota em Lula não tem desculpa: é conivente mes-
mo, é conivente com este Governo e com as práticas 
deste Governo. E conivente, por definição do diciona-
rista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, é aquele 
que finge não ver ou encobre o mal praticado por ou-
trem; é o cúmplice mesmo, é o conluiado mesmo, são 
aqueles que cometeram todas as ignomínias neste 
País. E não foi uma, duas ou uma dezena; foi mais de 
uma centena. E ainda quer ter o direito de, em praça 
pública, na televisão e nas tribunas, a exemplo desta 
do Senado Federal, vir falar. E falar em quê? Em can-
didatura de Presidente da República?

Pois bem. O brasileiro que votou – e eu votei, 
no segundo turno das eleições passadas, em Lula da 
Silva – errou. Eu também errei, mas errei como 53 mi-
lhões de brasileiros erraram, porque foram enganados. 
Só que hoje ninguém tem mais essa desculpa. Quem 
cometer este erro hoje não comete um simples erro, 
mas é cúmplice, porque apóia toda a roubalheira que 
se praticou neste Governo. É preciso que se diga isso 
com todas as letras, de forma muito clara.

Ora, quem ousaria afirmar que desconhece as 
falcatruas praticadas por este Governo a partir dos atos 
cometidos dentro mesmo do Palácio do Planalto e que 
se estenderam por todo o Partido dos Trabalhadores? 
Quem desconhece que o Presidente Lula cometeu a 
maior fraude, o estelionato eleitoral, enganando todo 
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o povo brasileiro pelas promessas que fizera ao longo 
de mais de vinte anos de PT?

Portanto, ninguém tem o direito de tentar “cobrir o 
sol com a peneira” ou cometer a ignomínia, a desonra, 
em afirmar que todos são iguais numa tentativa hipó-
crita de não condenar a corrupção ou querer justificar 
a política do rouba, mas faz – embora neste Governo 
tenha havido muito roubo e poucas realizações.

Ora, Sr. Presidente, o desespero sobe à cabeça 
do Presidente. Estava convencido de sua reeleição. 
Falava como reeleito, já escolhia os novos ministros, 
recebia chefes de Estado e de governo nesta condição. 
Enfim, a vaidade e a arrogância já lhe tinham feito a 
cabeça. Estava decidido de que não haveria segundo 
turno. É que ele mentiu tantas e repetidas vezes que 
passou a acreditar na própria mentira. E isso é comum 
nas pessoas que têm mitomania. E Freud explica. Quero 
dizer, refiro-me a Sigmund Freud, e não a este Freud 
lombrosiano que aí está, com todas as características 
de delinqüente.

Tentaram cobrar-lhe a razão. Mas que razão se 
o Presidente nunca fez uso dela? E aí coisa piorou, 
degringolou de vez, pois o que chegou à sua cabeça 
foi o desespero que se potencializou com o debate 
na Rede Bandeirantes, diante de um opositor sério, 
sem firulas, um opositor seguro, afirmativo, com os 
pés no chão, a demonstrar preparo para governar o 
País. Essa foi a impressão que Geraldo Alckmin pas-
sou aos jornalistas presentes e a todos os telespec-
tadores brasileiros.

O Lula não quis tratar de ética, não quis tratar de 
nada. E isso foi acompanhado pelos seus assessores, 
pelo Ministro das Relações Exteriores, pelo Ministro 
da Justiça, pelo Governador eleito da Bahia, pela ex-
Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Isto é uma ver-
gonha! Isto é vergonhoso!

E agora, nesse desespero, vem exatamente es-
palhar a mentira, a fraude, o estelionato eleitoral em 
todo o País. E agora diz que o Geraldo... Estabelece 
comparações com Fernando Henrique Cardoso. Po-
dem até comparar Geraldo Alckmin com Fernando 
Henrique Cardoso, embora, como disse na sessão 
anterior, o Alckmin tem uma matriz diferente. Mas po-
dem comparar. O que não podem comparar é Geraldo 
Alckmin a Lula.

O Presidente Lula mentiu, mentiu e enganou 53 
milhões de brasileiros. E Geraldo Alckmin não mentiu 
e não mente. Ele já disse com todas as letras que não 
vai privatizar. Portanto, acreditem. Ele não é Lula, que 
disse que no governo dele ninguém iria roubar. Geraldo 
Alckmin não é Lula da Silva, que disse que iria gerar 
100 milhões de empregos.

Alto lá! Pára com isto! Qual é a condição moral 
que os senhores têm para falar da candidatura Geraldo 
Alckmin? Espelhem-se no governo em São Paulo, que 
é a sua referência. Portanto, que o povo brasileiro tenha 
essa condição tranqüila, porque candidato à Presidên-
cia da República hoje existe um homem sério.

Concedo um aparte ao nobre Senador Leonel 
Pavan.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Almeida Lima, como sempre, V. Exª é contundente e 
bastante esclarecedor na tribuna do Senado. Lula está 
disputando a eleição contra quem? Contra Fernando 
Henrique Cardoso ou contra Geraldo Alckmin? Contra 
Geraldo Alckmin. Mas ele tenta desvirtuar, mudar o 
curso do rio, sempre jogando a questão em Fernando 
Henrique Cardoso – o Lula faz isso. O engraçado é que, 
quando há envolvimento de corrupção do Presidente do 
PT, de Ministros do PT, de pessoas ligadas ao PT, da 
Executiva do PT, de assessores diretos do PT, o Lula 
se desvincula do Partido. No entanto, na disputa com 
Geraldo Alckmin, ele procura sempre buscar Fernando 
Henrique Cardoso. Aí o Lula procura se referir a Fer-
nando Henrique Cardoso. Por que Lula não compara o 
Governo Federal, que tem recursos centenas de vezes 
maiores do que São Paulo – bem maior -, com o Go-
verno de São Paulo? Pois vejam que Alckmin, apenas 
como Governador de São Paulo, tem mostrado em seus 
programas as obras de infra-estrutura, em educação, 
em saúde, em saneamento, fornecendo material es-
colar e uniforme totalmente gratuitos às crianças. Ge-
raldo Alckmin construiu casas, fez reformas, ajudou os 
agricultores. E Luiz Inácio Lula da Silva fala dos seus 
feitos em nível federal, mas com recursos muito maio-
res do que os de São Paulo. Por que não se compara 
o que Lula fez no Brasil com recursos muito maiores 
e o que Alckmin fez por São Paulo com recursos bem 
menores? É aí que queremos comparar: a qualidade, 
o conhecimento, a ética, a experiência, o preparo de 
cada um, Alckmin e Lula – a distância é muito grande, 
favorável a Geraldo Alckmin.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Mão Santa pede um aparte, mas 
só posso conceder se V. Exª, pelo menos ao final, me 
conceder dois minutos para que eu possa concluir o 
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa solicita a objetividade necessária, em razão 
das matérias que teremos de votar na Ordem do Dia 
extensa de hoje.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Como toda regra 
tem exceção, aí está um jovem brilhante do Partido dos 
Trabalhadores. Mas eu queria apenas ajudar o com-
panheiro do PMDB e dizer que todos nós acreditamos 
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em Deus, e está escrito no Livro de Deus que “árvore 
boa dá bons frutos”. Sou médico da área de genética, 
como o nosso Tião Viana, e conhecemos as Leis de 
Mendel. E, na política, tem isto: os filhos, os continua-
dores. Está na Bíblia que Moisés, depois daquela luta 
toda, na hora de tomar posse, disse: “Vá, Josué, liberta 
o povo, vá para Canaã, a terra prometida”. Atentai bem, 
o Alckmin é filho político de Mário Covas. Mário Covas 
é Mário Covas; Fernando Henrique Cardoso é Fernan-
do Henrique Cardoso. Ó Pedro Simon, estamos no 
PMDB, onde há tantas divergências. No Piauí mesmo, 
eu e Alberto Silva somos totalmente diferentes, não é? 
Então, ele estava no PSDB, mas Mário Covas é Mário 
Covas. Atentai bem! Eu não conheço – e conheci tudo 
– melhor caráter na política na história contemporânea 
deste País do que Mário Covas, podem perguntar ao 
Suplicy, que está aí. Ele foi o escolhido, o Josué de 
Mário Covas. É o melhor, é o preparado. Deus prepara 
os homens e Ele não ia abandonar este País diante de 
tanta corrupção, no momento mais difícil. Ele nunca 
abandonou, botou Noé, botou David, botou Moisés e, 
agora, botou Geraldo Alckmin para salvar este País 
desse mar de corrupção.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Pre-
sidente, agradeço os apartes dos nobres Senadores 
Mão Santa e Leonel Pavan.

E para concluir, digo o seguinte: eu tive uma vi-
vência partidária dentro do PDT durante quinze anos, 
de 1990 a 2005; de 1994 a 1996, fui Prefeito de Ara-
caju, quando Fernando Henrique Cardoso era Presi-
dente da República; eu era contrário ao seu Governo 
e lhe fiz oposição na Prefeitura e fora dela. Portanto, 
tenho autoridade moral e política para dizer o que vou 
afirmar neste instante: não gostei do Governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, mas se tiver de fazer uma 
comparação hoje do Governo FHC e do Governo de 
Lula, mil vezes o Governo de FHC. Mas em comparação 
hoje não se encontram essas duas figuras. O Governo 
Fernando Henrique Cardoso nós vemos pelo retrovisor, 
está atrás. A discussão, hoje, envolve Lula...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Bloco/PT – AC) – Peço a 
V. Exª que conclua, Senador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – ... e se 
desejar fazer uma comparação com o candidato Ge-
raldo Alckmin, a comparação referencial, paradigma, 
tem de ser com o Governo de São Paulo, sobretudo 
porque nós sabemos que, no sistema partidário brasi-
leiro, não há uma unidade de pensamento ideológica 
entre os seus integrantes.

E eu não quero aqui fazer comparação a Geraldo 
Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, em hipótese 

alguma! Pois, se isso fosse legítimo, eu perguntaria: 
seria justo compararmos o Senador Eduardo Suplicy ao 
ex-Ministro José Dirceu? Porque ambos são do mesmo 
Partido. Eu não cometeria essa desonra contra o Se-
nador Eduardo Suplicy. Não cometeria essa desonra 
porque ambos integram o mesmo Partido político.

O SR. PRESIDENTE (Bloco/PT – AC) – Senador 
Almeida Lima, peço que V. Exª conclua.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Conclui-
rei, Sr. Presidente.

Claro que essa comparação não serve para Ge-
raldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Mas só 
para colocar por terra que não se pode escolher, como 
paradigma de comparação, nesta eleição, o Governo 
Lula e o Governo Fernando Henrique Cardoso. Isso 
é hipocrisia! Isso é cinismo! Não temos de tratar do 
passado, temos de tratar do presente. E se desejarem 
fazer comparação, ela pode ser estabelecida com o 
Governo realizado pelo Sr. Geraldo Alckmin em São 
Paulo. Ora, Sr. Presidente, dá para não se irritar diante 
de tanta coisa que ouvimos neste Plenário, mas essa 
não é minha vontade, a minha intenção é estar bem, 
porque estou bem comigo mesmo, estou bem com os 
meus companheiros...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a V. Exª mais um minuto improrrogável.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – ... estou 
bem com a natureza, quero dizer que a ira eu deixo para 
trás, porque confio na inteligência do povo brasileiro.

Veja que beleza este e-mail que recebi e acho que 
V. Exªs também: “Se você quiser fazer o Brasil crescer, 
some, não subtraia. No dia 29/10/06, some e vote: 29 
+ 10 + 6 = 45. Se você subtrair 29 – 10 – 6 = 13.”

Treze subtrai a dignidade deste País e a esperan-
ça do povo brasileiro. Se desejar um País progressista 
e desenvolvido, some: 29 + 10 + 6, que dará 45.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Almeida Lima, 
o Sr. Marcos Guerra, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 
1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Almeida Lima, 
o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra, pela Liderança, ao eminente 
Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Edison 
Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa 
aprovou a contratação de empréstimo no valor de 
US$30 milhões para financiar o Programa de Desen-
volvimento Integrado do Maranhão – o Prodim, finan-
ciado pelo Banco Mundial.

Esse programa é um instrumento de ação conti-
nuada do Governo do Estado do Maranhão para redu-
zir os atuais índices de pobreza da população rural e 
elevar o seu índice de desenvolvimento humano.

Apoiado pelo Bird, o Prodim financiará investi-
mentos não reembolsáveis que propiciem condições 
de alavancar oportunidades de geração de empreen-
dimentos produtivos e de melhoria do bem-estar da 
população pobre do Estado.

Quando da aprovação do referido empréstimo, 
manifestei a minha preocupação quanto à lisura na apli-
cação dos recursos financeiros. Agora venho chamar 
a atenção do representante do Bird no Brasil quanto 
ao acompanhamento da execução do programa neste 
momento de campanha eleitoral para o segundo turno 
das eleições. Temo pelo favorecimento político-eleitoral 
com recursos do Banco Mundial. O manual de opera-
ção do programa prioriza os 80 municípios do Estado 
com menor IDH, destinando-lhes 63% dos recursos 
financeiros. Esperamos que estes critérios sejam cum-
pridos e respeitadas as prioridades estabelecidas pelo 
programa e pactuadas no contrato de empréstimo ce-
lebrado entre o Banco Mundial e o Governo do Estado 
do Maranhão, com o aval do Governo Federal.

Era essa a minha preocupação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 

pela Liderança do PT, por até cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

Liderança do PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de somar a minha palavra à dos Senadores 
Ramez Tebet e Mão Santa, que ontem apresentaram 
requerimento de voto de congratulações ao economista 
bengalês Muhammad Yunus e ao Grameen Bank pelo 
recebimento do Prêmio Nobel da Paz de 2006. Eu gos-
taria, inclusive, de fazer isso em nome do Partido dos 
Trabalhadores nesta Casa, porque se trata de algo 
extremamente positivo para a Humanidade.

O Comitê Norueguês do Nobel decidiu conceder 
o Prêmio Nobel da Paz, dividido em duas partes iguais, 
a Muhammad Yunus e ao Grameen Bank, por seus 
esforços em promover desenvolvimento econômico e 
social dos mais pobres.

Pois, como afirma o Comitê:

(...) a paz duradoura não poderá ser al-
cançada a menos que grandes grupos de po-
pulação encontrem meios de eliminar a po-
breza. O microcrédito é um desses meios. O 
desenvolvimento dos mais pobres é também 
ferramenta no avanço da democracia e dos 
direitos humanos.

Em 1974, após concluir o seu PhD na Vanderbilt 
University e retornar a Bangladesh, Yunus ficou choca-
do com a fome e passou a visitar as vilas pobres para 
tentar achar uma solução. Também constatou que ha-
via grande contingente de pessoas, principalmente as 
mulheres, que sobreviviam com atividades informais 
– muitas delas com chances de progredir -, mas que 
ficavam estagnadas por falta de acesso a crédito.

Diante dessa realidade, reuniu alunos e formou 
um fundo de investimentos que emprestou US$27 a 
42 pessoas. O resultado foi positivo. O nível de inadim-
plência foi zero e o êxito levou à obtenção de doações 
de bancos privados e entidades internacionais para 
dar início às operações do Grameen.

Ele criou um novo tipo de sistema bancário, vol-
tado para atender os necessitados, particularmente 
mulheres, em seu país natal, permitindo que os benga-
leses iniciassem pequenos negócios com maior facili-
dade. Com a iniciativa, ele foi o pioneiro de um modelo 
exaustivamente copiado por mais de 100 países.

O seu livro O Banqueiro dos Pobres – Grameen 
significa banco da aldeia ou do vilarejo – tornou-se um 
notável best-seller no mundo, inclusive no Brasil.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, de 
fevereiro de 2005, afirmou:

No Grameen Bank, criamos um sistema 
que ia na contramão dos bancos tradicionais, 
que, por natureza, excluem os pobres. Não te-
mos exigências e levamos o serviço do banco 
às portas das pessoas. Os procedimentos são 
simples e fáceis de entender e não exigem 
do tomador de empréstimo que seja alfabe-
tizado. Além disso, as mulheres formam gru-
pos de cinco pessoas em seus bairros antes 
de obter o dinheiro. Esses grupos podem-se 
transformar em centros federais, geralmente 
constituídos por, no mínimo, oito grupos. Os 
integrantes dos grupos e dos centros ganham 
força individual por meio da solidariedade, e 
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também se concede às mulheres a oportuni-
dade de desempenhar o papel de líder nesses 
grupos ou centros.

Em maio de 2006, o Grameen Bank registrava 
6,61 milhões de operações de crédito realizadas, sen-
do que 97% foram destinadas às mulheres, atingindo 
todos os vilarejos de Bangladesh.

Acompanhei a visita do professor Muhammad 
Yunus, em agosto de 2000, à sede do BNDES no Rio 
de Janeiro, onde estavam a Srª Ruth Cardoso, o Presi-
dente daquele Banco, Francisco Gros, e outros. Foi um 
encontro altamente estimulante. Na ocasião, relatou a 
experiência do Gramneen Bank e de como o banco se 
dirigiu a outras áreas além do microempréstimo (aces-
so à educação, tecnologia para os pobres, seguro de 
vida e outras), com o objetivo de reduzir a pobreza e 
erradicar a fome.

Dessa forma, o Prof. Yunus nos mostra que o 
microcrédito é um dos instrumentos de política eco-
nômica que mais poderá contribuir para a construção 
de uma nação civilizada e justa, ao lado do programa 
Bolsa-Família – e acredito que este será mais tarde 
transformado no Renda Básica de Cidadania -, da 
reforma agrária e da expansão do microcrédito, das 
oportunidades de educação de boa qualidade de to-
dos os níveis e do atendimento público de saúde, que 
são fundamentais.

É muito importante que possamos saudar a es-
colha do Prêmio Nobel da Paz deste ano. Ressalto que 
também foi feliz a escolha para o Prêmio Nobel de Eco-
nomia, pela Real Academia Sueca das Ciências: o Prof. 
Edmund Phelps, que tanto tem estudado os problemas 
de emprego e desenvolvimento nas sociedades.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.

A Mesa esclarece que encaminhará o requeri-
mento de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.045, DE 2006

Requer Voto de louvor pela concessão 
do Prêmio Nobel da Paz ao senhor Muham-
mad Yunus, criador do Grameen Bank de 
Bangladesh.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador Renan Calheiros,

Com fundamento no disposto no art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 

Excelência seja submetida à Casa a proposta de um 
Voto de louvor pela concessão do Prêmio Nobel da 
Paz ao senhor Muhammad Yunus, criador do Grameen 
Bank de Bangladesh.

Justificação

Numa decisão surpreendente a Academia Sueca 
resolveu, com imensa sabedoria, contemplar, acredi-
to que pela primeira vez, um banqueiro com o Nobel 
da Paz. O cidadão Muhammad Yunus de Bangladesh 
revolucionou o mundo com a implantação de um sis-
tema de microcrédito, que pelo rigor e pela frieza do 
sistema financeiro, seria um sistema naturalmente fa-
dado ao fracasso.

Pesquisando sobre o tema, deparei-me com várias 
informações sobre o financiamento aos micro e peque-
nos empreendedores e achei pequenas curiosidades, 
principalmente no que se refere a sua história, que an-
tecede as ações do banqueiro de Bangladesh.

A primeira manifestação de microcrédito da qual 
se tem notícia ocorreu no sul da Alemanha, em 1846. 
Denominada Associação do Pão, ela foi criada pelo 
pastor Raiffeinsen. A região passou por um rigoroso 
inverno que levou os fazendeiros locais a contraírem 
dívidas e ficarem na dependência de agiotas. O pastor 
cedeu-lhes farinha de trigo para que, com a fabricação 
e comercialização do pão, pudessem obter capital de 
giro. Com o passar do tempo, a associação cresceu 
e transformou-se numa cooperativa de crédito para a 
população pobre.

Em 1900, um jornalista da Assembléia Legisla-
tiva de Quebec criou as Caísses Populaires que, com 
a ajuda de 12 amigos, reuniu o montante inicial de 26 
dólares canadenses para emprestar aos mais pobres. 
Atualmente, estão associados às Caisses Populaires 
cinco milhões de pessoas, em 1.329 agências.

Nos Estados Unidos, em 1953, Walter Krump, 
presidente de uma metalúrgica de Chicago, criou os 
“fundos de ajuda” nos departamentos das fábricas, 
onde cada operário participante depositava mensal-
mente U$1,00 destinado a atender aos associados ne-
cessitados. Posteriormente, os fundos de ajuda foram 
consolidados e transformados no que foi denominado 
Liga de Crédito. Após esta iniciativa, outras se sucede-
ram, existindo atualmente, a Federação das Ligas de 
Crédito, operadas nacionalmente e em outros países. 
Provavelmente, entre 1846 e 1976, muitas outras ma-
nifestações pontuais e isoladas devem ter ocorrido ao 
redor do planeta com características de microcrédito, 
porém o grande marco que desenvolveu, difundiu e 
serviu de modelo para popularizar o microcrédito foi 
a experiência iniciada em 1976 em Bangladesh, pelo 
Professor Muhammad Yunus.
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Observando que os pequenos empreendedores 
das aldeias próximas à universidade onde lecionava 
eram reféns dos agiotas, pagando juros extorsivos e, 
mesmo assim, pagando corretamente, o professor Yu-
nus começou a emprestar a essas pessoas pequenas 
quantias com recursos pessoais, que depois ampliou, 
contraindo empréstimos.

Com o passar do tempo, obteve ajuda de bancos 
e instituições privadas, criando, em 1978, o Grameen 
Bank e o modelo atual de microcrédito, que atualmente 
pode ser definido como sistema de crédito diretamente 
relacionado ao combate à pobreza, através do financia-
mento aos micro produtores, via grupos solidários, que 
prestam garantia mútua dispensando a garantia tradicional 
dos bancos. O crédito é evolutivo, podendo iniciar com 
U$10,00, porém a média de empréstimo é de U$100,00. 
As mulheres representam 96% dos clientes do Banco.

A experiência do Grameen gerou a revolução 
do microcrédito no mundo, onde hoje existem progra-
mas nele espelhados em sessenta países, inclusive 
alguns considerados ricos, como Canadá, França e 
Estados Unidos.

O microcrédito é uma alternativa de crédito para 
os empreendedores do setor formal e informal, que 
não têm acesso ao sistema formal de crédito (siste-
ma bancário tradicional) e desejam montar, ampliar ou 
melhorar seu negócio.

A liberação de um microcrédito é baseada princi-
palmente na análise sócio-econômica do empreende-
dor, onde é avaliada a intenção e a potencialidade do 
cliente, análise esta feita pelo Agente de Crédito.

Podemos dizer que no crédito tradicional o clien-
te vai até a agência e no microcrédito o banco vai ao 
cliente (através do Agente de Crédito).

Normalmente as instituições que operam com mi-
crocrédito, como ONG’s, OSCIP’s e Bancos do Povo, 
emprestam dinheiro para negócios já existentes com 
mais de seis meses de existência.

Empresta-se para capital de giro, aquisição de 
ativo fixo e para reformas ou ampliações do negócio.

Exatamente neste espírito, apresentei, em de-
zembro de 2003, o PLS 505 – Complementar que ins-
titui o crédito para os micro-empreendedores. Minha 
sugestão de proposição se baseou nestas várias ex-
periências já realizadas no Brasil e Bangladesh – com 
o Banco do Povo.

Especificamente, inspirei-me nas propostas e os 
programas realizados pela Prefeitura de Porto Alegre, 
Governos do Rio Grande do Sul e Distrito Federal, 
mais as lições do Banco do Povo de Bangladesh, do 
Sr. Yunus.

No estabelecimento do microcrédito verificou-se, 
aliás, uma feliz realidade na relação contratual entre 

instituições e tomadores, ali viu-se que a inadimplência 
é próxima de zero. Porque o pobre, a pessoa humilde 
em geral, só dispõe, às vezes, de um único patrimônio, 
sua palavra, seu nome.

A proposta do microcrédito tem um viés exclusi-
vamente voltado para o microempreendedor. A prerro-
gativa fundamental do pagamento do financiamento é 
a mera e simples recomposição do valor emprestado. 
Estas operações financeiras não são um jogo para o 
banco ganhar. O sistema financeiro e a cidadania em-
patam e o que se ganha é perspectiva de vida para 
quem não a tem.

Parabéns para a Acadêmia Sueca e mais ainda, 
muitos parábens e longa vida a esse benemérito ci-
dadão, agora também do mundo, esse iluminador, Sr. 
Muhammad Yunus.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006. – Se-
nador Pedro Simon.

REQUERIMENTO Nº 1.046, de 2006

Requeiro, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
inserção em ata de voto de congratulações 
ao economista bengalês Muhammad Yunus 
e ao Grameen Bank pelo recebimento do 
Prêmio Nobel da Paz, de 2006.

Justificação

O Comitê Norueguês do Nobel decidiu conce-
der o Prêmio Nobel da Paz, dividido em duas partes 
iguais, a Muhammad Yunus e ao Grameen Bank por 
seus esforços em promover desenvolvimento econô-
mico e social dos mais pobres.

Pois como afirma o Comitê: (...) a paz duradoura 
não poderá ser alcançada a menos que grandes grupos 
de população encontrem meios de eliminar a pobreza. 
O microcrédito é um desses meios. O desenvolvimento 
dos mais pobres é também ferramenta no avanço da 
democracia e dos direitos humanos.

Em 1974, após concluir o seu Ph.D., na Vanderbilt 
University e retornar a Bangladesh, Yunus ficou choca-
do com a fome e passou a visitar as vilas pobres para 
tentar achar uma solução. Também constatou que ha-
via grande contingente de pessoas, principalmente as 
mulheres, que sobreviviam com atividades informais 
– muitas delas com chances de progredir -, mas que 
ficavam estagnadas por falta de acesso a crédito.

Diante dessa realidade, reuniu alunos e formou 
um fundo de investimentos, que emprestou US$27 a 
42 pessoas. O resultado foi positivo. O nível de inadim-
plência foi zero, e o êxito levou à obtenção de doações 
de bancos privados e entidades internacionais para 
dar início às operações do Grameen.
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Ele criou um novo tipo de sistema bancário voltado 
para atender aos necessitados, particularmente mulhe-
res, em seu país natal, permitindo que os bengaleses 
iniciassem pequenos negócios com maior facilidade. 
Com a iniciativa, ele foi o pioneiro de um modelo exaus-
tivamente copiado por mais de cem países.

Em entrevista ao Jornal O Valor Econômico, de 
fevereiro de 2005, afirmou:

No Grameen Bank, criamos um sistema que ia na 
contramão dos bancos tradicionais, que, por natureza, 
excluem os pobres. Não temos exigências e levamos o 
serviço do banco às portas das pessoas. Os procedi-
mentos são simples e fáceis de entender e não exigem 
do tomador de empréstimo que seja alfabetizado. Além 
disso, as mulheres formam grupos de cinco pessoas em 
seus bairros antes de obter o dinheiro. Esses grupos 
podem se transformar em centros federais, geralmente 
constituídos por, no mínimo, oito grupos. Os integran-
tes dos grupos e dos centros ganham força individual 
por meio da solidariedade e também se concede às 
mulheres a oportunidade de desempenhar o papel de 
líder nesses grupos ou centros.

Em maio de 2006, o Grameen Bank registrava 
6,61 milhões de operações crédito realizadas, sendo 
que 97% foram destinadas às mulheres atingindo to-
dos os vilarejos de Bangladesh.

Acompanhei a visita do Professor Muhammad 
Yunus, em agosto de 2000, à sede do BNDES, no Rio 
de Janeiro. Foi um encontro altamente estimulante. 
Na ocasião, relatou a experiência do Grameen Bank 
e de como o banco dirigiu-se a outras áreas além do 
microempréstimo (acesso à educação, tecnologia para 
os pobres, seguro de vida e outras) com o objetivo de 
reduzir a pobreza e a erradicação da fome.

Dessa forma, o Prof. Yunus nos mostra que o 
microcrédito é um dos instrumentos de política eco-
nômica que contribuirá para construção de uma nação 
civilizada e justa.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006. – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa encaminhará os votos solicitados.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Leonel Pavan. (Pausa.)

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
sei que o ambiente nacional – e esta Casa reflete tal 

sentimento – , está todo voltado para o debate políti-
co-eleitoral. São tantos os oradores que têm ocupado 
esta tribuna, cada um em defesa dos seus pontos de 
vista, que, creio eu, não estarei fugindo muito à regra. 
Espero não decepcionar quem me ouve se me desviar 
um pouco desse debate. E quero fugir um pouco deste 
debate, Sr. Presidente, porque o Brasil precisa de de-
senvolvimento, de progresso; enfim, necessita andar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as coisas, 
em alguns lugares deste Brasil, estão acontecendo. 
E, como estão acontecendo no meu berço, na minha 
cidade natal, como estão acontecendo em meu domi-
cílio eleitoral, é muito difícil me conter e não vir aqui 
dizer da minha alegria, da minha satisfação de homem 
público, de filho da cidade de Três Lagoas, no Estado 
de Mato Grosso do Sul, ao ver aquela pujante cidade 
cheia de esperança pelas perspectivas, praticamente 
concretas, de grandes realizações em prol de Mato 
Grosso do Sul e do Brasil.

Hoje, ouvia pelo rádio, antenado, os discursos 
proferidos na minha cidade por ocasião da inauguração 
da segunda unidade da Metalfrio, maior fabricante de 
produtos para a refrigeração comercial. Empresa que 
existia somente em São Paulo agora também está nas 
barrancas do rio Paraná, em Três Lagoas, uma cidade 
preocupada com a sua infra-estrutura. 

Srª Presidente, aqui está um representante de 
Três Lagoas, talvez o mais antigo, se não for o mais 
antigo, o mais caloroso defensor de Três Lagoas e de 
Mato Grosso do Sul, troféu que não entrego a ninguém! 
Troféu que ostento com muito júbilo e com muita satis-
fação. Lá, estamos de portas abertas! Por isso, quero 
aqui dizer o quanto foi bom, Srª Presidente, ver inau-
gurada a Metalfrio, uma unidade com mais de 8.000m² 
de área construída, que exigiu investimentos da ordem 
de R$7,5 milhões e que produzirá 50 mil peças anuais, 
gerando cerca de 100 postos de trabalho para uma 
produção que visa aos mercados interno e externo. 
Trata-se de tecnologia de ponta, de última geração, 
que se utiliza de processos de gestão de qualidade e 
de gestão ambiental, a exemplo de outras unidades 
como as da Dinamarca, da Rússia e da Turquia. 

Quero aqui, portanto, saudar o presidente da 
empresa, Luiz Eduardo Moreira Caio, que ainda se 
encontra lá no meu torrão natal, entregando para a po-
pulação, para a Prefeita Simone Tebet, a fábrica, que 
está levando a empresa a se posicionar como um dos 
líderes globais do setor de refrigeração. 

Srª Presidente, é interessante como vale a pena 
sonhar! Permita-me uma digressão, que pode ser – e 
o é mesmo – sentimental, que parte do fundo do meu 
coração. Fui Prefeito da cidade, em 1975. Em meu dis-
curso de posse, ocasião em que se iniciava o plantio, 
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atualmente um dos maiores, senão o maior, de maci-
ço florestal do Brasil, afirmei que a minha cidade do 
querido Estado de Mato Grosso do Sul estava fada-
da a ter a maior fábrica de celulose do mundo! E isso 
agora está acontecendo.

Não vim aqui apenas por causa da Metalfrio; vim 
unir esforços para dizer que em Três Lagoas existe uma 
parceria público-privada que vale a pena ser analisada 
e ser observada. Imaginem que o Grupo Votorantim e 
a Internacional Paper anunciaram, já para o dia 5 de 
dezembro, o lançamento da primeira pedra fundamen-
tal desta indústria de celulose e de papel. Portanto, é 
uma região fadada ao progresso e ao desenvolvimento. 
Como é bom falar do meu torrão natal pensando no 
Brasil! Esses empreendimentos são tão grandiosos, Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que influenciarão em 
0,15% o PIB nacional. Essa fábrica de papel e celulose 
vai gerar dois mil empregos. É uma feliz associação do 
Grupo Votorantim e da Internacional Paper, em maciço 
florestal atual de 200 mil hectares de eucaliptos, que 
vai gerar 13% do PIB estadual. Imaginem o benefício 
para a minha cidade, onde a minha filha Simone tem 
a responsabilidade de dirigi-la e de prepará-la para o 
futuro. Treze por cento do PIB de Município de Três 
Lagoas será o incremento que trarão essas e outras 
fábricas para aquele região.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Srª Pre-
sidente, ouço a campainha tocar, alertando-me sobre 
o meu tempo, mas o que está tocando é a campainha 
do meu coração. Permita-me! Eu não quero parar. Se-
nador Eduardo Azeredo, V. Exª foi Governador e sabe 
o que representa para um homem público, passados 
31 anos, ter feito um prognóstico, ter sonhado e ter lu-
tado para que as coisas viessem a acontecer e vê-las 
agora concretizadas pela força do destino e pela mão 
de Deus, justamente quando a minha própria filha é 
Prefeita daquela cidade e no momento em que venceu 
as eleições e vai tomar posse um Prefeito aliado, um 
Prefeito amigo, meu afilhado político, André Puccinelli. 
Então, fico descortinando e, ao dizer que estou falan-
do da minha cidade, estou falando do Brasil, porque 
haverá esse incremento do PIB! Não será apenas Três 
Lagoas que irá progredir; não será apenas Dourados 
que estará progredindo, recebendo com o aumento 
do ICMS; não serão apenas os municípios do bolsão 
sul-mato-grossense nem apenas a capital do Estado, 
mas o Brasil inteiro estará ganhando. 

Por isso, vim à tribuna. Eu não posso perder ne-
nhuma oportunidade e deixar para amanhã o que eu 
posso fazer hoje, principalmente em relação a assun-

to que me diz tão de perto, assunto que diz respeito à 
qualidade de vida da minha população.

Ao formular votos, faço aqui um apelo ao Governo 
Federal, à Bancada e ao Partido dos Trabalhadores, 
ao Ministro dos Transportes, ao Presidente da Repú-
blica, em favor da BR-158, um trecho de 60km, cujos 
recursos no Orçamento foram todos colocados por 
mim. O Presidente Lula, há dois anos e meio, quando 
foi a minha cidade, prometeu terminá-la. Faltam ape-
nas 8km para finalizar essa obra! Não tem uma obra 
sequer do Governo Federal em meu Estado – quero 
proclamar isto aqui! Está na hora de se lembrarem de 
Mato Grosso do Sul! Não há qualquer obra na região 
do bolsão sul-mato-grossense! É preciso terminar essa 
obra! Isso é um absurdo! É preciso que a cidade, que o 
Estado estejam preparados para receber o progresso 
e o desenvolvimento. É preciso construir a ponte sobre 
o rio Paraná, que tem cerca de 40km, para desafogar 
o trânsito, porque serão 400 caminhões a mais, Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a trafegar sobre a 
Usina de Jupiá, cuja segurança estará ameaçada, caso 
essa obra não seja concluída. Essa obra foi prometida 
e não foi realizada.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permita-me 
V. Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MA) – Eu te-
nho o direito de cobrá-la! Tenho este direito, porque 
o faço em benefício do Brasil! Não estou defendendo 
só a minha cidade; não estou defendendo uma ponte 
sobre um córrego da minha cidade; estou defenden-
do uma ponte sobre um recurso hídrico chamado rio 
Paraná, que mantém as usinas de Jupiá e de Ilha 
Solteira, que geram 4.6 milhões de kW/força. Estou 
defendendo essas indústrias que vão para lá e das 
quais precisamos!

A prefeita, o prefeito, os vereadores desta cida-
de e o Governador do Estado precisam dessas obras, 
que são de infra-estrutura. É preciso melhorar a se-
gurança pública.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com mui-
to prazer, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Parabenizo V. 
Exª pelo seu discurso e pela bravura com que defende 
constantemente desta tribuna não só o Mato Grosso do 
Sul, mas também o Brasil. Senador Ramez Tebet, este 
é o Governo que nós temos: o Governo que combate 
as elites. Ontem, vimos no palanque do Presidente 
Lula a elite política brasileira, agora com o reforço do 
Sr. Mangabeira Unger, um dos maiores economistas 
do mundo, da Universidade de Harvard, que estava 
exatamente dando conselhos para Lula a respeito de 
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economia. Vamos ver como ele se comporta daqui para 
frente. Eu só espero que ele, ao ouvir, não comece a 
falar com sotaque inglesado. Senador Ramez Tebet, 
aqui está uma prova de que este Governo não é sé-
rio. O Presidente Lula fala toda hora da ferrovia Trans-
nordestina e disse, no debate, que as obras já tinham 
começado. Pois agora o Governo dele toma a seguinte 
medida: Ibama embarga obra da ferrovia nordestina, 
porque não foram cumpridas as exigências feitas por 
aquele instituto. É o próprio Governo que faz com que 
o Presidente passe para a História como homem que 
não fala a verdade. Como V. Exª fala em investimento, 
em seu site, o jornalista Claudio Humberto diz algo 
grave: “Planalto custa mais [aos cofres públicos] que 
quatro ministérios”. E a conta aumentou este ano. 
Gasta-se mais no Planalto, nas contas da Presidên-
cia da República, do que nos Ministérios da Cultura, 
do Esporte, do Turismo e do Meio Ambiente juntos. É 
uma brincadeira, Sr. Senador! Por isso, concordo com 
a indignação de V. Exª. Muito obrigado.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Agradeço 
muito a V. Exª. Encerro dizendo que tenho razão mesmo 
de pedir, porque o investimento que será feito lá pela 
Votorantim Celulose e pela Internacional Paper supe-
ra R$1,5 bilhão. Serão gerados dois mil empregos. É 
muito. É preciso que o Governo ajude a minha cidade 
e o Estado de Mato Grosso do Sul.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V. 
Exª com prazer.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Serão ape-
nas 30 segundos. Falava há pouco aqui ao Senador 
Pedro Simon que V. Exª nos emociona com a sua for-
ma de agir e de atuar na defesa dos interesses dos 
municípios do seu Estado e do Brasil. Para mim, V. Exª 
é um dos maiores exemplos de homem público que 
existem no Congresso Nacional. Fico emocionado ao 
vê-lo defender com tanta veemência os interesses do 
seu Estado e do Brasil. Mas acrescento apenas, Se-
nador Ramez Tebet, que Santa Catarina também está 
em situação difícil. As rodovias estão precárias. Não 
há atendimento decente por parte do Governo Federal 
em relação à Santa Catarina.

(Interrupção do som.)

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Agora, no 
período eleitoral, começaram a fazer algumas obras 
paliativas, mas estamos vendo todos os dias aconte-
cerem acidentes gravíssimos por falta de investimento 
em sinalização, em acostamento, em infra-estrutura, por 
falta de respeito do Governo Federal com quem paga 
impostos. Há uma contribuição sobre a comercialização 

de gasolina, de combustível, que é a Cide. O Governo 
não libera aquilo que é direito dos municípios, dos Es-
tados, para que invistam em rodovias. E o pior é que 
não investe nas rodovias que são de sua incumbência, 
que são as rodovias federais. Quero apenas cumpri-
mentá-lo pelo seu pronunciamento. Obrigado.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Eu agra-
deço a V. Exª e dou por encerrado o meu pronuncia-
mento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pela Sra. 
Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador.

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
Senador João Batista Motta, por dez minutos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Srª 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço 
minha inscrição pela Bancada da Minoria.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Mesa aguarda...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Srª Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A Agência Senado – de im-
prensa, do Senado – informa que o Presidente da CPI 
dos Sanguessugas, Antonio Carlos Biscaia, isenta José 
Serra de qualquer envolvimento na questão dos san-
guessugas. E que naqueles documentos que estavam 
montando para prejudicar José Serra não há o menor 
indício de envolvimento de José Serra. Antonio Carlos 
Biscaia é do PT do Rio de Janeiro e isenta totalmente 
José Serra. E diz mais: que esse dossiê é criminoso. 
Estamos acompanhando, o Brasil inteiro está acompa-
nhando, pela Agência Senado: Biscaia, do PT, isenta 
José Serra. Que não venham mais aqui pessoas do 
PT dizerem o que tinha no dossiê.

O dossiê é criminoso, e não há um envolvimento 
sequer de José Serra. Parabéns ao Biscaia, do PT, pela 
sua grandeza, ao dar uma lição aos seus companhei-
ros que usam aqui os microfones para tentar prejudicar 
um homem íntegro como José Serra.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, o Senador João Batista 
Motta.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, o Senador Antonio Car-
los Magalhães, pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a 
licença do ilustre Senador, serei rápido.

Em primeiro lugar, gostaria de saber a que horas 
vou falar, porque estou inscrito. Caso vá demorar, vou 
falar pelo Partido. Em segundo lugar...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador, V. Exª está em sétimo lugar. 
Estamos no número quatro.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Quero saber se o sétimo vai falar agora, ou 
quando. É o quero saber. Senão, falarei pelo Partido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Esperamos que V. Exª fale, sim, pela 
inscrição. Faltam três. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Quero também apresentar um requerimento 
de pesar pelo falecimento do empresário Rui Almei-
da, político baiano de grande prestígio no Município 
de Laje, na Bahia. 

Tenho essas duas coisas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Senador, há três inscritos. V. Exª é o 
terceiro, após o Senador João Batista Motta.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Nesse caso, peço a inscrição pelo meu Par-
tido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – V. Exª poderia encaminhar o requerimen-
to de pesar e pedir para encaminhar a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Vou fazê-lo, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, o Senador João Batista 
Motta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje fiquei 
estarrecido ao ver a propaganda política do candida-
to Lula. Ela conclamava os brasileiros a votar em Lula 
em recompensa pelo salário mínimo que foi dado aos 
trabalhadores brasileiros: R$350,00. Meu Deus do 
Céu, será que há alguém neste País que possa viver 
com R$350,00? Será que você, trabalhador que ganha 

R$350,00, tem motivos para votar no Presidente Lula 
porque recebe R$350,00 por mês?

Se não, vejamos: somos tão incompetentes que, 
vejam só, não sabemos copiar aquilo que os países 
mais avançados fazem. Remuneram bem a produção e, 
depois, dão um salário compatível para que as pessoas 
possam viver consumindo aqueles bens necessários 
a sua vida normal. Nós, aqui, achatamos o valor das 
mercadorias durante um determinado tempo para ga-
nhar a eleição, e, quando acaba a eleição, os produtos 
voltam a subir. Já voltaram a subir o arroz, o feijão e o 
milho, porque não têm na praça. Está voltando a subir 
a carne, porque as matrizes foram dizimadas, mortas, 
levadas para o açougue porque não tinham como man-
tê-las no pasto. E, assim, vamos vivendo de saltos em 
saltos, sobressaltos em sobressaltos.

Não entendo por que uma política tão rasteira e 
tão mesquinha pode ser comemorada em um progra-
ma de televisão e ainda pedir-se voto a esse mesmo 
infeliz que é obrigado a viver com R$350,00.

Quero ler uma matéria que recortei de um jor-
nal, em que um cidadão tenta explicar por que vota 
no candidato tucano. Ele diz que já definiu seu voto e 
que não vota no Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ao contrário do que se poderia imaginar, o mestre de 
obras, de 52 anos – nove a menos do que o Presiden-
te Lula -, no primeiro turno, votou em Geraldo Alckmin 
para Presidente. E se diz decepcionado com a gestão 
do Presidente Lula:

[...] não vê, desde a posse, em 1º de ja-
neiro de 2003; que a administração de Lula é 
marcada pela escolha de uma equipe ruim. Ele 
é muito mal assessorado. Começou errando, 
quando não soube escolher sua equipe. Não 
sou só eu quem está decepcionado com o 
Governo Lula, é o Brasil inteiro.

Esse cidadão mora no litoral sul de São Paulo, 
com a mulher e três filhos. Lamenta os escândalos de 
corrupção que marcaram o atual Governo e diz não 
acreditar que Lula não saiba de nada. 

É impossível que ele não soubesse de 
nada. Seria muita ingenuidade acreditar nisso. 
[Lembro que ele é um mestre de obras, que 
trabalha na construção civil.] Não era isso o 
que esperávamos dele. Todos esperávamos 
um governo com mais coerência. O governo 
do petista merece no máximo nota cinco ou 
seis.

Ele afirma que Lula demorou para afastar os Mi-
nistros envolvidos nos escândalos de corrupção e con-
tinua tendo relacionamento estreito com o ex-tesoureiro 
do PT, Delúbio Soares, acusado de ser o operador do 
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mensalão, e também com José Dirceu, ex-Chefe da 
Casa Civil e Deputado cassado.

Contou que, desde que assumiu a Presidência, 
Lula nunca mais procurou a família. “Mas agora acho 
que alguém vai me ligar para reclamar da minha de-
cisão”.

Esse operário, esse cidadão brasileiro tem o nome 
de Jackson Inácio da Silva. É irmão do Presidente Lula. 
É Jackson, irmão de Lula, operário, que diz que não 
vota nele; que Lula não merece sua confiança; que Lula 
é responsável pelo mensalão, é cúmplice.

Quem fala, Srs. trabalhadores, é um homem que 
nasceu da mesma mãe e do mesmo pai. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador João 
Batista Motta, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Perfeitamente, Senador.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Magno 
Malta, venha cá, por favor. O Senador Magno Malta 
sabe tudo de Deus, da Bíblia, não é? Nós nos sentimos 
perto de Deus quando S. Exª está aqui, a santa Dadá... 
Senador Magno Malta, parece que está lá: a casa divi-
dida será facilmente derrubada. Abraham Lincoln até 
disse: “Este país não pode ser metade livre e metade 
escravo” – a família dividida. Mas há um fato grave. Ô 
Magno Malta, outro dia fiz uma pergunta a Marcelo 
Crivella e a outros pastores, mas quero saber – parece 
que está na Bíblia -chorai com seus amigos...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Chorai 
com os que choram...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Chorai com os 
que choram e exultai nos momentos de alegria. O que 
queria dizer, Senador João Batista... Como é o nome 
do mano mais novo do Luiz Inácio Lula da Silva?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Jackson Inácio da Silva, 52 anos.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Ele vai votar 
contra o Lula?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) – Ele 
está dizendo que já votou, no primeiro turno.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas não é por 
isso, não. É um repúdio. Faleceram dois irmãos do 
Presidente Lula durante o mandato, em São Paulo, e 
ele não foi ao enterro de nenhum. Ele tinha Aerolula, 
helicóptero; tinha a Marisa para mandar; tem um filho 
muito rico, que podia representá-lo. Não foi ninguém. 
Então, esse irmão está retratando o trauma de falta de 
amor à família, ao irmão e ao próximo. Se ele não teve 
solidariedade às famílias dos irmãos que faleceram, 
não vai ter por nós, nordestinos, que ele abandonou 
há muito tempo.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Muito obrigado pelo aparte, Senador Mão Santa.

Quero anunciar aqui, pedindo licença à nossa 
Presidente, a presença de um Deputado Federal que 
nos visita, recém-eleito: o nosso cantor, querido de 
todo Brasil, Frank Aguiar.

Meus parabéns pela eleição, e que possa fazer 
um bom trabalho naquela Casa!

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço 
um apelo, mais uma vez, à população brasileira, que 
vai escolher seu candidato no dia 29, para que saiba 
discernir o bem do mal, que saiba observar a “paradei-
ra” em que este País se encontra, que saiba distinguir 
aqueles que têm currículo, aqueles que têm passado, 
aqueles que são bons gerentes, aqueles que foram 
honestos e direitos em toda sua vida. Que a população 
brasileira saiba comparar o candidato em que vai votar 
com aquele que o Brasil viu no passado e que se trans-
formou no maior líder que este País já teve, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira: médico bem-sucedido; Prefeito 
bem-sucedido; Governador bem-sucedido; Deputado 
Federal bem-sucedido; e Presidente da República, o 
melhor que este País já teve. 

Geraldo Alckmin, meus amigos, é exatamente 
a mesma coisa: é o mesmo médico bem-sucedido; o 
mesmo Prefeito bem-sucedido, aos 22 anos; Depu-
tado Federal bem-sucedido; Governador, o melhor que 
São Paulo já teve. Vejam as estradas de São Paulo, 
os hospitais construídos por ele, as escolas técnicas, 
o ensino público de uma maneira geral. Vejam como 
ele olhou para a pobreza do seu Estado. Vejam o de-
senvolvimento, o crescimento, a desoneração dos im-
postos da cesta básica dos principais produtos. Vejam 
o que esse homem poderá fazer por este País imenso, 
grande e rico, como é o Brasil. 

Temos de parar com essa história de dólar de 
R$2,00. Temos de parar com essa história de importar 
produtos da China. Agora mesmo, o Salão do Auto-
móvel, em São Paulo, está cheio de carros chineses 
para serem vendidos mais baratos no Brasil, e o nosso 
emprego vai para a China, vai para o estrangeiro. No 
Brasil, hoje, só temos o direito de exportar produtos 
in natura para controlar a balança de pagamentos. 
Isso é uma vergonha! Isso é uma coisa terrível! Isso 
é inadmissível! 

Chega de mau governo! Chega de pessoas que 
não têm experiência para administrar! Chega de pes-
soas que não têm responsabilidade com a população 
deste País!

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Perfeitamente, Senador, com a autorização de nos-
sa Presidente.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
João Batista, se tivermos o trabalho de examinar, com 
muita clareza, o governo virtual de Lula e o governo 
real, vamos ter uma grande decepção. Por funções de 
campanha, viajei o Brasil inteiro. No fim de semana, 
estive em Santa Maria e em Maringá. E há uma coisa 
interessante, Senadora Serys Slhessarenko: quando 
se chega ao Sul do País, as obras dele estão no Nor-
deste; quando se chega ao Nordeste, estão no Cen-
tro-Oeste; quando se chega ao Centro-Oeste, estão 
no Norte. Elas simplesmente não existem, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, foi anunciada agora pelo 
Lula – eu já disse anteriormente – a construção da 
Transnordestina, dizendo, inclusive, que já tinha sido 
começada. O jornal hoje noticia que o Ibama embar-
gou a obra. Mas eu não queria falar sobre isso, não, 
Senador João Batista, eu queria falar sobre a memó-
ria do povo capixaba, sobre o que este Governo fez 
com a fábrica da Garoto e com os capixabas. Levou de 
umbigada, prometeu e não cumpriu, teve uma atitude 
perversa por meio de decisões do Conselho de Defe-
sa Econômica. É este o Governo que agora promete 
que vai fazer tudo no próximo, para a educação, para 
a saúde, para as estradas. Fez o quê? Gastou mais no 
gabinete do que em esporte, cultura, turismo e meio 
ambiente. Muito obrigado.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.

E, para terminar, Srª Presidente, eu só queria fa-
zer um apelo ao povo brasileiro: façamos, no dia 29, o 
que vai fazer Jackson Inácio da Silva, façamos o que 
vai fazer o irmão do Presidente Lula, votando em Ge-
raldo Alckmin para Presidente.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra, para uma comunica-
ção inadiável, o Senador Leonel Pavan por cinco mi-
nutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Srª Presi-
denta, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Mão Santa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, 
com a sua colaboração, eu faria apenas um apelo a 
V. Exª, Srª Presidenta, no sentido de que mobilize os 
Senadores, principalmente os Senadores do Governo, 
que quando querem aprovar as matérias nesta Casa 
chegam aqui na hora certa, para que tenhamos número 
suficiente no plenário. Temos matéria importante, como 
a Medida Provisória nº 301, para ser votada. É impor-
tante! Agora, o Governo tem que estar aqui. A Banca-
da do Governo está vazia. Salva-se V. Exª, Senador 

Saturnino – que não é petista, está no PT, nunca foi, 
está transitoriamente. Mas o PT não está aqui! Aí fica 
jogando para a platéia que tem interesse na votação. 
O interesse é estar aqui para votar, Senadora.

Por favor, faça o apelo. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Conclamamos a presença de todos os 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras ao plenário. As cam-
painhas já foram acionadas.

Com a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senadora Serys, pela or-
dem, farei uso da palavra.

Este Senado é interessante. O Piauí é a maior 
Bancada, porque tem os três Senadores do Piauí: Al-
berto Silva, Heráclito e eu, e também o nosso Sibá, que 
é um piauiense que nós emprestamos ao Acre. E agora 
o Piauí mostra a sua grandeza e a sua pujança. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, atentai bem que 
foi um baiano que construiu Teresina, nossa capital. 

A Câmara Federal tinha dez piauienses, mas 
acabou de ser eleito, mostrando a força do Piauí, em 
São Paulo, esse jovem Frank Aguiar, que é o maior 
artista tecladista do Brasil e do mundo. Ele é o maior 
do Brasil porque é piauiense; se fosse baiano, seria o 
maior do mundo.

A bancada federal que era de dez piauienses 
eleitos pelo voto elegeu Frank Aguiar com uma vota-
ção estrondosa em São Paulo. 

A ele a nossa certeza de que manterá a tradição 
de bravura do povo do Piauí nesta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Leo-
nel Pavan para uma comunicação inadiável por cinco 
minutos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, vejo com 
alegria a intenção dos Líderes de votar hoje algumas 
medidas provisórias que atenderão aos Estados e Mu-
nicípios, primeiramente, com a liberação de recursos 
para os agricultores prejudicados pelas geadas, pela 
chuva de granizo, pelo vendaval, pelo alagamento e 
pela estiagem.

Viemos dezenas de vezes a esta tribuna pedir 
ao Governo que liberasse recursos para atender aos 
nossos agricultores, mas ele não o fez. Apesar de se 
esforçar, não atendeu às reivindicações dos Depu-
tados ou dos Senadores. O Governo fazia de conta 
que queria atender aos agricultores, mas, na verdade, 
virava as costas principalmente para os agricultores 
do sul do País.
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Bastou as pesquisas mostrarem que Alckmin tem 
mais de 63% das intenções de voto no Rio Grande 
do Sul, 63% em Santa Catarina contra 37% do Lula, 
Alckmin suplantando 60% no Paraná, para que o Go-
verno começasse a se mobilizar no sentido de liberar 
recursos, mesmo no apagar das luzes. 

E os prejuízos que os agricultores sofreram an-
tes? E os prejuízos das safras, das famílias, do agri-
cultor familiar, daqueles que, sem ter nenhum recurso 
ou socorro por parte do Governo Federal, tiveram que 
abandonar o campo, a colônia, e irem para grandes 
centros, criando o êxodo rural? 

Estamos vendo hoje a medida provisória que vai 
estar em votação para liberar R$10 milhões para o sul 
do Brasil. Agora ele está sendo liberado – antes tarde 
do que nunca! Mas é bom que se diga: pela pressão 
da Oposição, pela nossa cobrança, por estarmos aqui 
diariamente cobrando do Governo, para que atenda 
aos nossos agricultores. 

No apagar das luzes, o Governo pretende liberar 
esse dinheiro. Apesar de que, até agora, não temos 
quorum. A base do Governo não está aqui. Espera-
mos que estejam, para que possamos aprovar e libe-
rar recursos para os agricultores do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, recursos de direito, 
que deveriam ter sido liberados antes. 

A força das pesquisas obriga Lula a correr atrás 
do prejuízo. Se as pesquisas fossem contrárias, o Pre-
sidente certamente não estaria se esforçando para 
enviar esses recursos.

Por favor, libere logo, Presidente. Espero que seja 
antes das eleições.

Outra questão, nobre Presidente Serys, sobre 
a Lei Kandir: Vamos aprovar aqui a prorrogação de 
2007 para 2011. 

Eu que queria chamar a atenção dos catarinen-
ses: o Brasil, no governo passado, porque gostam de 
comparar, o Fernando Henrique Cardoso liberou para 
Santa Catarina 50% do que havia se comprometido. 
Aliás, liberou os 50%, que são direito do Estado, o Go-
verno liberou. Foi cumprido o que dizia a lei, e os com-
promissos com Santa Catarina. O atual Presidente da 
República liberou, até hoje, menos de 10% de direito 
do Estado de Santa Catarina. 

Santa Catarina é o maior exportador per capi-
ta do País, com um volume anual de US$6 bilhões, 
equivalentes a 11% do superávit da Balança Comer-
cial Brasileira.

O Governo Federal, no entanto, não tem cumprido 
integralmente as obrigações previstas na Lei Kandir, 
criada pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso 
para beneficiar os exportadores, para beneficiar Es-
tados e Municípios. 

Para se ter uma idéia, Sra. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no biênio 2003/2004, Santa Catarina deixou 
de arrecadar cerca de R$1 bilhão de ICMS em expor-
tação e recebeu da União apenas R$270 milhões.

Catarinenses e Estados do Sul do Brasil, onde 
estão os recursos de direito dos Estados do nosso 
País? Com eles, poderíamos investir nos Municípios, 
em infra-estrutura, em pavimentação asfáltica, em saú-
de, em educação, em segurança, trazendo qualidade 
de vida para a nossa gente.

De R$1 bilhão a que o Governo de Santa Ca-
tarina tem direito, o Governo Federal liberou apenas 
R$270 milhões, prejudicou nossos Estados e a minha 
Santa Catarina.

Por isso, as pesquisas colocam Geraldo Alckmin 
com mais de 60%. Lá estamos atentos; lá estamos 
cobrando; lá vamos dar resposta no dia 29 de outu-
bro, no segundo turno das eleições; lá, como se diz, 
“a porca vai torcer o rabo”. Geraldo Alckmin vai vencer 
as eleições.

(Interrupção do som.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Repito: 
Geraldo Alckmin vai vencer as eleições, porque Lula 
desrespeitou os Estados, o Estado de Santa Catarina 
e a população.

Sr. Presidente, fica aqui o meu protesto, esperan-
do que o Presidente libere urgentemente os recursos, 
direito constitucional dos Estados e dos Municípios.

Atenda, por favor, nossos agricultores, que estão 
ainda – ainda! – esperando solidariedade e respeito 
por parte do Presidente Lula.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, por cessão do Senador Marco 
Maciel.

Logo após, pela Liderança da Minoria, usará da 
palavra o Senador Eduardo Azeredo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mi-
nhas senhoras e meus senhores, ontem, tratei do as-
sunto do Ministro Luiz Fernando Furlan, que a revista 
IstoÉ salientou em relação à fusão da Sadia com a 
Perdigão.

O Ministro, com a educação que lhe é própria, 
telefonou-me, prestando esclarecimentos, embora dis-
sesse que não poderia fazê-lo oficialmente por moti-
vos relacionados à Comissão de Valores Mobiliários. 
Sendo assim, deixo em suspenso a denúncia que fiz, 
para que venha o esclarecimento posterior de S. Exª, 
o Ministro Furlan.
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Srª Presidente, a entrevista do Presidente Lula 
ao “Roda Viva” apenas confirmou o que todos sabiam: 
ele não consegue explicar sequer as graves denúncias 
que pesam sobre seu Governo e sobre ele próprio. 
Também não sabe nada do que fez ou deixou de fa-
zer seu Governo e, menos ainda, do que faria se fosse 
reeleito, o que espero em Deus não aconteça. Quan-
do perguntado sobre os escândalos, suas respostas 
beiravam ao escárnio pelo tanto que afrontam a lógica 
e o bom senso.

Senão, vejamos: o dossiê sanguessuga – é sem-
pre bom lembrar – foi forjado por petistas, alguns liga-
dos por estreitos laços de amizade ao Presidente da 
República, com o objetivo de prejudicar a campanha 
do Sr. Geraldo Alckmin e de José Serra. Ainda hoje 
– e aqui salientou o Senador Pavan -, o Dr. Biscaia, 
Presidente da CPI, declarou que não há nada com o 
Ministro Serra e que essa foi uma ação criminosa do 
Partido dos Trabalhadores.

Lamento que V. Exª esteja na Presidência e te-
nha de ouvir essas verdades sem poder contestá-las, 
já que não está no plenário. Mas, certamente, se for o 
caso, o Senador Tião Viana as contestará.

Ora, Srª Presidente, o Presidente insistia na tese 
de que o dossiê prejudicou somente a ele mesmo, 
quando a jornalista Renata Lo Prete o interrompeu, 
lembrando que ele tinha sido prejudicado apenas por-
que a trama foi abortada e os suspeitos – soube-se 
depois – eram todos ligados ao PT e a ele próprio, 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda em relação ao dossiê, Lula disse que Ber-
zoini caiu porque não soube explicar-se. É inacreditá-
vel que um de seus maiores amigos, Presidente do 
Partido, chefe da campanha, ex-Ministro do Trabalho, 
não saiba explicar-se perante o Presidente da Repú-
blica, seu chefe por tanto tempo! E o Presidente ain-
da tem a coragem de dizer isso diante de milhares de 
espectadores.

Ora, Berzoini fez o mesmo que seu chefe Lula, 
Presidente de Honra do PT, vem fazendo em relação a 
todas, absolutamente todas, as suspeitas que pesam 
sobre ele: disse que nada sabia e que não poderia 
responder por seus subordinados.

Se o Presidente não pode responder sobre seus 
subordinados, quem responderá? Pergunto a este Ple-
nário e não posso perguntar ao público que me ouve, 
pois eles não podem apartear: se o Presidente não 
tem controle sobre seus subordinados, então, tudo se 
pode fazer na República? Roubar de ponta a ponta? 
E nunca ele tem culpa, porque não pode fazer nada 
sobre seus subordinados. Ele disse isso ontem – está 
gravado. Se dúvida existe, posso mandar buscar a gra-
vação no meu gabinete para informar V. Exªs.

Aliás, no caso do dossiê, há uma diferença grande 
sobre o envolvimento de Berzoini e Lula: os suspeitos 
são subordinados a ambos, mas são principalmente 
os amigos pessoais do Presidente Lula. Ora, vejam 
só: Freud Godoy é o homem que passeia todas as 
manhãs com o Presidente Lula, emagrecendo no co-
oper e engordando com o dinheiro que entra para o 
Governo. Emagrece andando e engorda na parte da 
tarde. E quem são os outros? Um diretor do Banco 
do Brasil, outras pessoas ligadas ao Presidente da 
República, pessoas do seu gabinete. Digo isso, sem 
falar nos escândalos que ocorrem desde que surgiu 
o Waldomiro Diniz.

O caso da Gamecorp/Telemar também foi tratado 
pelos entrevistadores. Foi uma negociata incrível em 
que a empresa de telefonia destinou, em tempo recor-
de, contrariando qualquer lógica empresarial, milhões 
de reais à firma de fundo de quintal do filho do Pre-
sidente. Mais uma vez, Lula disse que nada tem com 
isso. E disse que a Telemar é uma empresa privada 
e que ele não pode impedir que seu filho trabalhe e 
receba o dinheiro.

Quando falou em trabalho, o Presidente, talvez, 
estivesse se referindo ao acordo firmado entre a maior 
operadora da telefonia fixa do País e a firma minúscu-
la e inexpressiva, cujos donos são filhos de petistas 
ilustres – um deles o próprio Presidente da República. 
O trabalho foi intermediado por outra empresa, a BDO 
Trevisan, cujo dono, Antonio Trevisan, é amigo pessoal 
do Presidente, e rendeu ao filho de Lula R$5 milhões 
à vista e, depois, mais R$5 milhões anuais.

Lula fingiu não saber que a Telemar é uma con-
cessionária de serviço público e tem, entre seus sócios, 
o BNDES. Ou seja, o BNDES financia a Telemar, que, 
por sua vez, passa recursos para o filho do Presiden-
te da República.

Lula também disse que o filho errou e que, se 
errou, ele que pague! É o que esperamos. Esperamos 
todos que o filho do Presidente – ou ele próprio – pague 
os milhões que chegaram da Telemar para ele.

Lula, em dado momento – não sei se posso di-
zer o que ele disse, mas está nos jornais, e, se saiu 
nos jornais, é público e notório; acho que posso di-
zer, pedindo desculpas aos senhores que aqui estão, 
principalmente nas galerias -, abusando de seu estilo 
“mesa de botequim”, chegou a usar termos impubli-
cáveis, incompatíveis com a postura que se espera de 
um chefe de Estado.

É natural que ele não goste de debates e entre-
vistas. Afinal, ele não tem como responder a tantas 
acusações. Ele não pode explicar, não pode dizer a 
cada escândalo revelado que não sabia.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ainda tenho tempo, Excelência.

Lula não sabe explicar por que seus assessores 
não foram afastados, pediram afastamento, e nem por 
que ele próprio continua a defendê-los.

Não sei se devo dizer, talvez não diga. Ele disse 
que, de manhã, teria uma entrevista; de tarde tinha que 
ir à Folha de S.Paulo; e, à noite, teria outra na entrevis-
ta Record. Não vou dizer, Srª Presidente, porque pode 
ferir, mas a senhora é experimentada, então direi nos 
seus ouvidos e nos do Senador Tião Viana o que ele 
disse e que está escrito nos jornais. Mas em respeito 
ao público que aqui está não vou repetir.

Lula não afastou ninguém, nem mesmo Waldo-
miro, que hoje não passaria de um ladrão de galinhas 
se comparado aos delúbios, valérios e todos os men-
saleiros e sanguessugas. Mais do que o poder, foi a 
contradição que subiu à cabeça de Lula. De um lado 
ele relembrou – vejam só – amargamente o debate 
com Collor, em 1989, e as revelações que o Collor in-
delicadamente fez e não deveria ter feito em relação 
à sua filha Lurian. Do outro lado, mal o ex-Presidente 
se elegeu Senador – o mesmo Collor que falou mal 
da filha dele, V. Exª sabe disso, Senador Tião Viana, 
porque foi público e notório -, Lula foi ao encalço do 
Senador Fernando Collor, agora, e disse que ele era 
uma grande figura e que iria ser um notável Senador. O 
mesmo homem que atacou a Lurian, sua filha, de modo 
inacreditável e injustificável, em 1989! Agora estão jun-
tos, como junto ele está de tanta gente que ele atacou 
e que estão submetidos a processos judiciais.

De um lado afirmou não poder culpar seus corre-
ligionários e amigos. Do outro lado, disse que os afas-
tou, o que não é verdade, já que disse se sentir traído. 
De um lado, negou o mensalão, negou até mesmo que 
tenha cooptado o PL em troca de milhões; do outro 
lado, chamou de abominável a negociata promovida 
não por ele, pelo Delúbio. Quem trouxe o mensalão 
não foi Lula, não foi José Dirceu, foi Delúbio.

Sr. Presidente, a vida é assim mesmo. O pro-
grama de ontem permitiu mais uma vez desnudar a 
farsa em que o Governo de Lula está metido. Serviu 
também para mostrar que foi e é conivente com tudo 
o que aconteceu. Por isso, ele mostrou-se confuso, 
inseguro e irritado, razão pela qual se esconde da im-
prensa e de todos.

O fato é muito significativo. Ele não pode respon-
der as perguntas. O programa Roda Viva de ontem não 
foi uma entrevista. Foi um interrogatório. Se foi ruim para 
o Presidente, foi muito bom para a sociedade brasileira, 
que teve mais uma oportunidade de conhecer a face 
verdadeira de um dos piores Presidentes que o País 
já teve em todos os tempos. 

Muito mais poderia ser dito e perguntado não 
apenas sobre os escândalos, como o novo megamen-
salão, acionado para cooptar o Governador Blairo Ma-
ggi, ou a respeito da origem criminosa de R$1,7 milhão 
do dossiê, conforme avaliação do Deputado Antônio 
Carlos Biscaia, do PT. Mas devemos salientar que o 
caso do megamensalão Blairo Maggi é realmente algo 
que deveria ser justificado perante a Justiça Eleitoral.

O Ministro Marco Aurélio Mello, que é um dos ho-
mens mais dignos que este País possui, deveria saber 
que o Sr. Blairo Maggi conversou com o Senhor Presi-
dente da República e saiu com R$1 bilhão para tratar 
do agronegócio em Mato Grosso – R$3 bilhões para 
o grupo todo e R$1 bilhão para o seu Estado. Esse foi 
o preço da cooptação aberta, à vista de todos e, por-
tanto, à vista do Tribunal Superior Eleitoral.

O outro Marco Aurélio, o Marco Aurélio Garcia, 
chegou a salientar que este Governo – não sei se foi 
ele ou Jaques Wagner – investiga tudo, da Daslu aos 
dólares da cueca. Peço aos petistas que expliquem o 
caso dos dólares na cueca, pois até agora não foi ex-
plicado. Ele existiu ou não? Por que não se trata desse 
assunto? Por que a televisão não trata desse assunto? 
Por que o meu candidato não trata? Não entendo.

Não é o que pensa, entretanto, o Marco Auré-
lio decente, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
que lamenta a demora nas investigações e alerta que 
o eleitor não pode ser subestimado.

O que ele quer dizer com isso é que o eleitor 
brasileiro não pode ser escamoteado com a verdade 
pelo ocultamento do caso pela Polícia Federal ou pelo 
Ministério da Justiça, do meu prezado amigo Márcio 
Thomaz Bastos.

Para não dizer que apenas tratou de crimes des-
te Governo, os entrevistadores poderiam ter-lhe per-
guntado por que os investimentos cresceram 29% no 
mundo e caíram 17% no Brasil. Sempre V. Exªs falam 
em número e por que não dizem que os investimentos 
no mundo inteiro cresceram 29% e caíram 17% no Bra-
sil e que, para o ano, teremos um ano, qualquer que 
seja o Presidente, economicamente dificílimo. Quem 
negar isso estará negando a verdade, seja Lula, seja 
Alckmin. Será um ano difícil, e nós aqui temos de ter 
muita consciência para saber o que faremos para dar 
vida a este País.

Essa festejada auto-suficiência em petróleo, cujo 
pico começou, digamos a verdade, no Governo Fer-
nando Henrique e terminou no Governo Lula, não fa-
voreceu nenhum brasileiro, ninguém que está aqui, 
pois estamos pagando a mais cara gasolina do mun-
do, 11% mais do que qualquer país do mundo – pelo 
menos 11% mais em relação ao segundo.
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Poderíamos pedir que o Lula listasse alguma PPP 
firmada pelo Governo Federal. O Presidente deveria 
ter aproveitado para dizer o que pensa da liberdade de 
imprensa e de opinião; ele que exigiu o afastamento do 
jornalista que o incomodava, como foi o caso de Boris 
Casoy; ele que estabeleceu a censura pura e simples, 
como aconteceu com o Jornalista Arnaldo Jabor; ele 
que se vale de outra forma não menos odiosa de cen-
sura, que é o corte de verba publicitária que vem fa-
zendo com a revista Veja. O Presidente perdeu mais 
uma oportunidade de explicar aos olhos do povo to-
das essas falcatruas realizadas nos casos valerioduto, 
mensalão e sanguessuga.

Faltam poucos meses, se Deus quiser, para o 
Brasil mudar de situação.

Nós queremos justiça, Sr. Presidente. Se houver 
justiça, haverá uma ação muito séria em relação ao 
próprio Senhor Presidente da República.

Temos alternativa? Temos. Vamos eleger Geraldo 
Alckmin, pois, se assim fizermos, estaremos mudan-
do a face do Brasil e permitindo que um Presidente 
decente acabe com todas essas roubalheiras e, so-
bretudo, dê a dignidade indispensável para um País 
como o Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Magalhães, a Sra. Serys Slhessarenko, 
Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azere-
do, por cinco minutos.

Em seguida, imediatamente após o pronuncia-
mento do Senador José Agripino, daremos início à 
Ordem do Dia, conforme combinado com os Srs. Lí-
deres partidários.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto hoje a esta 
tribuna para, mais uma vez, denunciar o verdadeiro 
desleixo do Governo Federal com relação aos fundos 
de telecomunicações. Matéria veiculada no jornal Fo-
lha de S.Paulo, no último domingo, deixa bem claro o 
cenário que aqui já mostrei quase que insistentemen-
te: o Executivo não investe os recursos obtidos pelo 
Fust, Funtel e Fistel.

De acordo com os dados, entre 2001 e 2005, 
apenas 9,7% da arrecadação dos três fundos foi apli-
cado no aumento do acesso aos serviços de tele-
comunicação e na fiscalização do setor. Em reais, 

isso quer dizer que, dos R$17,5 bilhões arrecadados, 
apenas R$1,7 bilhão serviram aos fins previstos em 
lei. A maior parte dos recursos serve para financiar o 
superávit primário.

Informações da Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) e do Tesouro Nacional dão conta de 
que o Fistel, Fundo de Fiscalização das Telecomunica-
ções, arrecadou R$12,4 bilhões em quatro anos, verbas 
que deveriam ser destinadas à própria Anatel, órgão 
regulamentador e fiscalizador do setor. No entanto, em 
2005, a agência recebeu apenas R$230 milhões dos 
R$2 bilhões arrecadados naquele ano.

Com a política de esvaziamento das agências re-
guladoras, que padecem de grande antipatia por parte 
deste Governo – não se sabe por quê -, o Executivo 
tirou da Anatel o poder de gerir os recursos do Fistel, 
deixando-a a mercê das idas e vindas da execução 
orçamentária. Como conseqüência, a capacidade de 
fiscalização da agência ficou reduzida, dando margem, 
por exemplo, à proliferação de emissoras de rádio ile-
gais por todo o Brasil, conforme denuncia o Presidente 
da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV 
(Abert), Daniel Slaviero.

O que acontece com o Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Telecomunicações, Fust, é ainda 
mais triste. Criado durante o Governo do PSDB para 
ser destinado, entre outros programas, à instalação 
de computadores nas escolas públicas, ou seja, para 
servir aos alunos mais carentes, para fazer a inclusão 
digital, o Fust havia arrecadado R$4 bilhões até o ano 
passado, sem que um único centavo fosse investido 
nesse propósito. O Fust serve apenas à manutenção 
do superávit primário.

Por fim, o Fundo de Desenvolvimento Tecnoló-
gico das Telecomunicações, Funtel, teve apenas me-
tade de sua arrecadação, R$540 milhões, investidos 
em projetos de redes de comunicações e pesquisas 
sobre TV digital. O restante, mais uma vez, vai para 
outros destinos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
passa por um momento importantíssimo, o momento 
da escolha de um novo Presidente e, mais que isso, 
da escolha de um novo modelo de gestão dos recur-
sos públicos. O brasileiro precisa estar atento, porque 
a questão dos fundos de telecomunicações é apenas 
uma das muitas demonstrações de ineficiência deste 
Governo, qual seja, a de não utilização dos recursos 
públicos para os fins a que são destinados.

É importante alertar todos para as questões liga-
das às pesquisas. Assim como no primeiro turno, as 
pesquisas não enxergaram o resultado real das urnas, 
agora acontece o mesmo. Vejamos o que aconteceu 
no Rio Grande do Sul, vejamos o que aconteceu em 
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Goiás, Estados em que as pesquisas não conseguiram 
prever a vontade do eleitor. Agora a história se repete. 
É importante que todos estejamos atentos para ver a 
virada realmente acontecer na próxima semana, na 
semana final das eleições.

Sr. Presidente, é com muita tristeza que quero 
trazer fatos referentes aos acidentes nas estradas mi-
neiras no último feriado; foram 367 ocorrências, ferin-
do 226 pessoas e matando 37 – um recorde negativo. 
Por quê? Porque a situação das rodovias está cada 
vez mais precária.

Já perdi a conta de quantas vezes ocupei esta 
tribuna para denunciar o descaso do Governo Federal 
com as estradas. Mas essa é, para mim, uma batalha 
constante. Não é possível que a segurança nas rodo-
vias seja suplantada pela reduzidíssima aplicação dos 
recursos destinados à infra-estrutura e transporte!

Verbas para esses investimentos existem. Além 
do constante no Orçamento-Geral da União, podería-
mos até contar com os recursos da Cide, se para eles 
não estivesse previsto o mesmo destino do Fust, que 
é esse do superávit. E mesmo que o Governo não es-
teja disposto a investir o que tem – que é o que parece 
– há alternativas como as parcerias público-privadas 
e a concessão dos trechos rodoviários à iniciativa pri-
vada. Mas, não; o Governo Federal prefere manter a 
ineficiência. As PPPs, aprovadas pelo Congresso com 
o apoio da Oposição, não saíram do papel em quatro 
anos, e os processos de concessão iniciados ainda no 
Governo passado se mostraram totalmente inviáveis 
agora. Viáveis eles são, mas o Governo não conseguiu 
colocá-los em prática. Não foi feita nenhuma conces-
são de rodovia federal para a iniciativa privada nem 
foi iniciado o processo de constituição das PPPs. Pre-
cisamos de um programa arrojado de duplicação de 
trechos saturados, de manutenção de verdade e não 
de meros tapa-buracos; precisamos de sinalização e 
fiscalização.

Este é, mais uma vez, o apelo que faço, a denún-
cia que faço: os recursos públicos não estão tendo o 
destino que deveriam ter, seja no caso do Fust, para 
promover a inclusão digital, colocando computadores 
nas escolas públicas de todo o Brasil – o dinheiro está 
parado, está sem uso -, seja no caso das rodovias, que 
matam pessoas todos os dias, tudo isso sem que o 
Governo realmente acorde e faça um programa ver-
dadeiro de infra-estrutura para o País.

Sr. Presidente, ainda aproveitando só o fim des-
se pronunciamento, registro que o ex-Ministro Alysson 
Paulinelli, que foi também Secretário de Agricultura de 
Minas Gerais, recebe amanhã, juntamente com o pes-
quisador Edson Lobato, uma premiação internacional 
da maior importância, o World Food Prize.

Essa premiação, Sr. Presidente, vem fazer justiça 
aos pesquisadores brasileiros que mostraram que o 
cerrado é uma terra fértil, uma terra de grande produ-
tividade. Essa homenagem, promovida por uma funda-
ção norte-americana e que já premiou representantes 
de Índia, Estados Unidos e Suíça, pela primeira vez 
premia brasileiros e o faz reconhecendo que o traba-
lho pioneiro na ciência do solo e na implementação da 
verdadeira agricultura do cerrado brasileiro teve uma 
importância enorme. Foi um dos maiores sucessos 
da agricultura, da ciência agrária no Século XX, como 
disse o Presidente da World Food Prize Foundation 
dos Estados Unidos. Frise-se que esse prêmio, na 
área da agricultura, tem o mesmo peso do Nobel. É 
uma homenagem que deixo registrada, agradecendo 
esta audiência.

As Srªs e os Srs. Senadores devem estar atentos 
às questões que o Brasil precisa ter resolvidas como 
as ligadas às estradas brasileiras, para o que, em es-
pecial, faço menção mais uma vez.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Vou conceder a palavra ao nobre Líder Senador 

José Agripino e, em seguida, começaremos a Ordem 
do Dia.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, no dia de ontem o meu Es-
tado recebeu a visita eleitoral do Presidente Lula. Foi 
à cidade onde nasci, Mossoró.

Senador Heráclito Fortes, como esperei o discur-
so do Presidente Lula! Acho que V. Exª esteve aqui, 
V. Exª é muito presente no plenário e me honra mui-
to com apartes eventuais aos pronunciamentos que 
modestamente faço. Creio que V. Exª deve se lembrar 
das minhas queixas como potiguar, do padrasto que 
é Lula para o meu Estado porque, em vez de levar 
coisas para lá – que eu cobro, nomino cobrando – ele 
leva as coisas a que temos direito para outros Esta-
dos da Federação.

Falei aqui do pólo metalúrgico, da refinaria, do 
pólo gás-químico, falei de tudo e disse, mais de uma 
vez, que esperava a ida do Presidente ao meu Estado 
para que ele prestasse contas ao Rio Grande do Nor-
te daquilo que nós esperávamos, e que ele tirou; dos 
sonhos que acalentávamos, e que ele eliminou. Sua 
Excelência foi ontem a Mossoró.

Sr. Presidente Renan Calheiros, V. Exª precisava 
ver a festa que foi, festa de gastos, festa de gastos. 
Senador Mão Santa, eu não estava lá, mas os meus 
conterrâneos de Mossoró me disseram, Senador Jo-
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nas Pinheiro, que foi um festival de ônibus contratados, 
vindos de todo o Estado, de todo o canto, de norte, 
sul, leste e oeste, para um megacomício, um comício 
grande, com monumental palco para receber Lula e 
os seus. À distância, fiquei acompanhando o discur-
so de Lula para ver se ele prestava contas do que ele 
deve ao Rio Grande do Norte; do que ele deve ao Rio 
Grande do Norte.

Não é que ele tenha que fazer ou que não tenha 
que fazer, ele deve, deve ao Rio Grande do Norte, deve 
a refinaria, deve o pólo metalúrgico. O Rio Grande do 
Norte produz minério de ferro em Jucurutu e tem gás 
em Guamaré, nada melhor do que os dois se juntarem 
e você fazer uma metalúrgica que ele estava levando 
– anunciou – para outro Estado no Nordeste; o pólo 
gás-químico, que temos o direito de ter para produzir 
resina de PVC, matéria-prima para plástico, aprovei-
tando o nosso gás, o nosso sal e a energia da Termo-
açu*, juntando as três coisas e fazer resina de PVC, 
mas aproveitando, fundamentalmente um gás que é 
nosso. Sua Excelência anuncia o pólo gás-químico em 
Mato Grosso, para aproveitar o gás da chantagem, o 
gás boliviano. Veja só a troca: o Rio Grande do Norte 
tem gás dele, do Estado, potiguar, gás brasileiro, anun-
cia para o Mato Grosso.

Muito bem, se fosse para aproveitar o gás do 
Mato Grosso, eu até que estaria lamentando, mas 
aceitando. Não, é para aproveitar o gás da Bolívia, 
o gás de Evo Morales, o gás da chantagem, o gás 
vulnerável, o gás que se corta com uma tesoura; e 
deixa o meu Estado a ver navios, e deixa a Gover-
nadora do meu Estado olhando, contemplando os 
sonhos do Rio Grande do Norte irem embora porque 
quem os está cortando é o Presidente da República, 
que ela apóia.

Mas como eu fiquei, Senador Geraldo, esperan-
do que Lula desse explicações!... Como esperei que 
a Governadora cobrasse, naquele comício, os bene-
fícios de que o Rio Grande do Norte não pode abrir 
mão, sob pena de abrir mão de empregos a que temos 
direito. E não vi nada.

Recebi o discurso de Sua Excelência hoje e o 
que vi foi uma sucessão de depoimentos sobre pri-
vatização, balança comercial, pagamento ao FMI, 
exportações, como se ele fosse o responsável por 
isso tudo, como se – e ele não diz isso – como se as 
exportações do Brasil não se devessem a uma polí-
tica econômica que já vinha de algum tempo e como 
se não se devessem a um mundo comprador que 
está se desenvolvendo. Ele não diz que, enquanto 
o mundo cresceu 4,8%, o Brasil cresceu 2,3%, nos 
últimos quatro anos. Ele não diz, ele fala na balança 
comercial, nos dólares conquistados e fala mal da 

privatização esquecendo ele que nesse processo foi 
privatizada a Vale do Rio Doce, que exportou, em 
2004, US$5,5 bilhões, 5% das exportações brasilei-
ras! Graças à sua privatização! Ele também não fala 
que o Brasil tinha na telefonia, que foi privatizada, 
18,8 milhões de telefones e que hoje, em 2005, exi-
be 50,3 milhões de telefones. Mas ele vai lá bater na 
privatização porque isso interessa a ele e vai se van-
gloriar das exportações, sem dizer que a privatização 
possibilitou à Vale do Rio Doce – a ela só, porque 
foi privatizada -, pela melhoria do seu desempenho 
e por sua inserção mundial, responder por 5% das 
exportações do Brasil, ou seja, US$5,5 bilhões. Mas 
ele vai lá para tentar iludir a opinião pública dos ho-
mens e das mulheres de boa fé. A mim ele não ilude. 
A minha boca ele não cala.

A mim, não!
Minha obrigação é vir aqui, Senador Mão San-

ta, para lamentar que ele não tenha dado explicação 
alguma ao meu Estado sobre o pólo metalúrgico que 
está indo embora, sobre o pólo gás químico que ele 
está querendo que vá embora e sobre a refinaria que 
já se foi embora.

Senador Gilberto Mestrinho, V. Exª sabe que Lula 
se vangloria muito de assentamentos, de reforma agrá-
ria. Ele diz que quer fazer reforma agrária para garantir 
o salário às pessoas, para garantir ocupação e renda. 
Ele está desapropriando terras de boa qualidade, com 
infra-estrutura, próximas de centros urbanos para dar 
às pessoas a possibilidade de produzirem e venderem 
aos centros urbanos. Isso é o que ele diz da boca para 
fora. Foi por isso que o Governo dele desapropriou a 
Mossoró Agroindustrial S.A. – MAISA.

Senador Gilberto Mestrinho, V. Exª deve ter toma-
do muito suco de maracujá da Maisa, deve ter comido 
muita castanha da Maisa, deve ter comido muito doce 
de goiaba, muita polpa de fruta – de acerola, de caju 
– da Maisa, Mossoró Agroindustrial S.A. Foi a Maisa 
que, no nordeste, implantou a fruticultura tropical irri-
gada. Começou com a produção de melão e depois 
evoluiu. Chegou a ter uma vila operária organizada, 
com prefeitura, escola, posto de saúde, fábrica de 
suco instalada, tudo.

A política cambial equivocada de Lula causou 
grandes problemas a Maisa devido a dificuldades nas 
exportações, a que Lula se refere.

Em dezembro de 2003, ele foi a Natal e a Mosso-
ró. De Mossoró foi à Maisa para assinar o ato de desa-
propriação da fazenda, que fica pertinho de Mossoró, 
terras de boa qualidade e com toda a infra-estrutura 
provida. Desapropriou a fazenda – Senador Mão San-
ta, gostaria que o Presidente Lula me desmentisse – e 
disse: “ Daqui a dois anos, em dezembro de 2005, virei 
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aqui para inaugurar o mais exitoso programa de as-
sentamento e reforma agrária do mundo.” Agora foi a 
Mossoró e passou longe da Maisa, Senador Geraldo. 
Mesquita. Passou a 50 quilômetros da Maisa. Sabe por 
quê? Porque a reforma agrária feita pelo Presidente 
Lula, que não levou a refinaria para o Rio Grande do 
Norte – ao contrário, a levou embora – , que não ga-
rantiu o pólo metalúrgico ao Rio Grande do Norte – ao 
contrário, o levou embora –, está ameaçando tirar o 
pólo de gás químico do Rio Grande do Norte e levá-lo 
para o Mato Grosso para beneficiar Evo Morales. Ele, 
que em dezembro de 2003 – isso está gravado em seu 
discurso sobre reforma agrária, questão social e vital, 
como deveria ser -, prometeu voltar dois anos depois, 
em dezembro de 2005, para inaugurar o mais exitoso 
programa de reforma agrária, passou ao largo da Mai-
sa. Já vou dizer por quê...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ouço, com 
muito prazer, o Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
José Agripino, não sei se V. Exª teve oportunidade 
de ver, em um site, o último discurso que o Presiden-
te Lula fez na sua terra, na cidade de Natal, no final 
do primeiro turno. Nesse discurso, ele prometeu ao 
povo do Rio Grande do Norte, como meta da próxima 
administração dele, a transposição do rio São Fran-
cisco. Depois, ele foi, de avião, para Aracaju, onde 
o povo tem um pé atrás com relação à transposição. 
Com a mesma roupa e com as mesmas companhias, 
ele disse ao povo de Sergipe que essa história de 
transposição não existiu, porque sequer havia água 
para isso, e que ia partir para a recuperação do rio 
São Francisco. Então é esse o Presidente Lula. Às 
9h50min de hoje, a Agência Nordeste noticiou que 
o Ibama embargou a Ferrovia Transnordestina, que 
ele anunciou no primeiro turno e que, agora, anun-
cia novamente no segundo turno. Aliás, o Ibama não 
apenas embargou a obra, mas também multou o Go-
verno Federal em R$300.000,00, porque o Governo 
não cumpriu as exigências feitas para a preservação 
ambiental naquela obra. Essa é exatamente aquela 
obra que ele foi inaugurar em Missão Velha, quando 
transferiu trens do metrô de Fortaleza para dar uma 
volta de dois quilômetros com a imprensa, numa linha 
improvisada. Está aqui o Governo sendo desmasca-
rado pelo Governo. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço-
lhe, Senador Heráclito Fortes, o adjutório que V. Exª 
faz ao meu pronunciamento.

Já concluo o discurso, externando uma preocupa-
ção. Senador Gilberto Mestrinho, mais do que a falta de 

cumprimento da palavra do Presidente da República, 
que não tem compromisso com o que diz – haja vista 
o que disse na Maisa e a passagem rápida que fez 
por Mossoró, esgueirando-se, nem tocando de longe 
no nome da Maisa, nem falando em reforma agrária, 
tirando o time na carreira -, o que mais me preocupa 
é a recuperação econômica do nosso País. 

A Maisa deveria ter sido socorrida no momento de 
dificuldade, como empresa pioneira, que gerava mais 
de mil empregos diretos, como patrimônio tecnológico 
do Nordeste. Deveria ter sido acudida; em vez disso, 
foi desapropriada. 

O que significa isso? Na minha opinião, para o 
meu Estado, significa matar a galinha dos ovos de ouro. 
Por quê? O que está acontecendo no Brasil hoje? In-
vestimentos externos. Os donos do capital investem 
onde merece confiança. No Brasil, em 2005, houve de-
créscimo dos investimentos externos de 17%. Caíram 
17% os investimentos externos geradores de emprego 
e renda, ao passo que no resto do mundo cresceram 
29%. Isso quer dizer que os investidores acreditam 
no mundo todo, menos no Brasil. No Brasil de quem? 
De Lula. No Brasil de Lula, que desapropria a Maisa, 
que promete coisas e não cumpre, que está matan-
do a galinha dos ovos de ouro, que – repito -, com as 
suas atitudes, inclusive as ideológicas, está matando 
a galinha dos ovos de ouro, como fez com a Maisa; 
mais do que isso, faltando com a verdade, tomando 
compromisso e não os cumprindo.

Senador Gilberto Mestrinho sabe em que está 
transformada hoje a Maisa, o eldorado prometido? 

É pena que V. Exª não tenha tempo de ir lá para 
ter a tristeza que sinto. Lula passoou a quilômetros de 
distância porque em vez de inaugurar o mais exitoso 
programa de reforma agrária do mundo, como prometia 
– e havia tudo para fazer isso, bastava que o Governo 
dele tivesse o mínimo de competência e compromisso 
com a palavra -, se ele for lá, vai ver 1.500 famílias alis-
tadas no Bolsa– Família. É disso que vivem as famílias. 
Se fosse lá, ele iria ver os transformadores elétricos 
abertos e o cobre do enrolamento interno arrancado 
pelas pessoas que os depredaram para vender; iria 
ver que as bombas instaladas nos poços profundos 
que geravam água, foram destruídas, depredadas, 
roubadas. Foi nisso que transformaram o patrimônio 
tecnológico chamado Maisa.

Em vez de mil, dois mil, três mil assentados exi-
tosos, hoje lá existem 1.500 famílias dependentes do 
Programa Bolsa-Família.

Lula é isto: palavra empenhada e palavra não 
cumprida. Lula é paternalismo. Lula é desinvestimento 
com capital estrangeiro.
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Lula é retrocesso. Agora, ele pode ir a Mossoró 
e pode juntar multidões trazidas em ônibus alugados, 
mas vai ouvir a palavra de reflexão de quem tem com-
promisso com o Nordeste e com o meu Estado. Vai 
ouvir sempre a palavra de José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.047 DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 218 
do Regimento Interno e de acordo com 
as tradições da Casa, sejam prestadas as 
devidas homenagens pelo falecimento do 
Empresário baiano Rui Almeida.

Rui Almeida foi um vencedor, um empresário 
vitorioso em todos os empreendimentos de que par-
ticipou. O Estado da Bahia muito deve a esse filho da 
cidade de Laje.

Pela grande contribuição ao Estado e pela perda 
que representa a sua morte para todos que cultivam 
o trabalho e amam a Bahia, requeiro sejam prestadas 
as homenagens regimentais.

Sala das Sessões,17 de outubro de 2006. – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.048, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 218, 
do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, a inserção em ata de voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor Tibúrcio José 
Dantas.

Justificação

O empresário e político Tibúrcio José Dantas, 77 
anos, morreu em Araguaína, região norte do Tocantins, 
depois de uma parada respiratória, quando estava em 
sua residência. Dantas sofria de diabetes há algum 
tempo. O empresário morava em Araguaína há 35 anos 
e foi um dos primeiros filiados ao PMDB do Município. 

“Seu Tibúrcio” nunca se candidatou a um, cargo, mas 
sempre acompanhou e participou ativamente da vida 
política do partido. Foi sepultado hoje às 16 horas no 
cemitério São Lázaro.

Tocantins perde mais um de seus filhos, uma 
pessoa simples, de bom trato, admirado até pelos 
adversários.

Ao registrar em seus Anais o voto de pesar, o Se-
nado Federal não faz mais que reconhecer a grande 
figura que ele representou e representa para a comu-
nidade tocantinense.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006. – Se-
nador João Ribeiro – Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar o reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o saudoso Tibúrcio José Dantas foi um 
dos primeiros empresários que conheci quando che-
guei em Araguaína, há mais de trinta anos, no antigo 
norte de Goiás, hoje Estado do Tocantins; ele era o 
proprietário dos Tecidos Araguaína. Era um homem 
brilhante, fantástico um dos melhores exemplos de 
vida que conheci, pai de família. Filiado ao PMDB, 
aparentemente até seria meu adversário político, 
mas Tibúrcio não era adversário de ninguém, nun-
ca foi candidato a nada. Era rotariano, um homem 
que trabalhava com todos os clubes de serviços da 
cidade de Araguaína. Por ocasião da criação do Es-
tado do Tocantins, foi um dos maiores entusiastas 
e corria para arrumar ônibus para trazer comitivas 
a Brasília.

Hoje falei com seus filhos e com seus familiares 
e fiz esse requerimento de voto de pesar. É o primeiro 
requerimento que faço nesse sentido, porque é uma 
justa homenagem que esta Casa presta a um homem 
simples, mas de importância muito grande, sobretudo 
pela contribuição que deu para a criação do Estado 
do Tocantins e para a consolidação da cidade de Ara-
guaína.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mes-
quita Junior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2006

Requeiro, nos termos do Artigo 160, combi-
nado com o Artigo 199 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que a Hora do Expediente da 
sessão do dia 8 de novembro de 2006, seja de-
dicada a homenagear o Dia Mundial da Ciência 
pela Paz e pelo Desenvolvimento, celebrado pelo 
Sistema das Nações Unidas anualmente no dia 10 
de novembro. A comemoração da Data tem a fina-
lidade de fortalecer a preocupação pública com o 
papel da Ciência para as sociedades sustentáveis 
e pacíficas, promovendo a solidariedade nacional 
e internacional em direção a uma Ciência compar-
tilhada entre os países, chamando a atenção para 
os desafios do progresso científico orientado para 
o bem comum.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 

1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesqui-
ta Júnior.

São lidos os seguintes:

Of. nº 1.589/06/SGM/P

Brasília, 5 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 299/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e 
de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor glo-
bal de R$925.459.839,00 (novecentos e vinte e cinco 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, oitocen-
tos e trinta e nove reais), para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, 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, – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 487/06/PS-GSE

Brasília, 13 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 300, de 2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Au-
toriza o Poder Executivo, na forma e condições estipu-
ladas, a pagar valores devidos aos anistiados politicos 
de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 
2002, e dá outras providências”, 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.

Of. nº 1.661/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetida à consideração do Senado Federal, a 
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inclusa Medida Provisória nº 301/06, do Poder Exe-
cutivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-
2006, que “Dispõe sobre a criação da Carreira da 
Previdência, da Saúde e do Trabalho, do Plano de 
Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde Pública da Fiocruz, do Plano 
de Carreiras e Cargos do lnmetro, do Plano de Car-
reiras e Cargos do IBGE e do Plano de Carreiras e 
Cargos do Inpi; o enquadramento dos servidores 
originários das extintas Tabelas de Especialistas no 
Plano de Classificação de Cargos, de que trata a 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e no Pla-
no Único de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987; a criação do Plano de Carreiras dos 
Cargos de Tecnologia Militar, a reestruturação da 
Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 
9.657, de 3 de junho de 1998; a criação da Carreira 
de Suporte Técnico à Tecnologia Militar; a extinção 
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Tec-
nologia Militar – GDATM; e a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade Técnico-Operacional 
em Tecnologia Militar – GDATEM; a alteração da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Con-
trole e Segurança de Tráfego Aéreo -GDASA, de que 
trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002; 
a alteração dos salários dos empregos públicos do 
Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a 
Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001; a criação de 
cargos na Carreira de Defensor Público da União; 
a criação das Funções Comissionadas do INSS 
– FCINSS; o auxílio-moradia para os servidores de 
Estados e Municípios para a União, a extinção e 
criação de cargos em comissão; e dá outras provi-
dências.”, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

Of. nº 1.671/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetida à consideracão do Senado Federal, a in-

clusa Medida Provisória nº 302/06, do Poder Execu-
tivo aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, 
que “Dispõe sobre a criação dos Planos Especiais de 
Cargos da Suframa e da Embratur e da Gratificação 
Temporária dos Órgãos Centrais – GSISTE; a altera-
ção de dispositivos da Lei nº 10.910, de 15 de julho 
de 2004, que dentre outras providências reestrutura 
a remuneração dos cargos das Carreiras de Auditoria 
da Receita Federal, de Auditoria-Fiscal da Previdência 
Social e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, 
que dispõe sobre a criação, reestruturação e organi-
zação de carreiras, cargos e funções comissionadas 
técnicas no âmbito da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e da Lei nº 10.479, 
de 28 de junho de 2002, que dispõe sobre a remu-
neração dos integrantes das Carreiras de Diplomata, 
Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; a 
instituição da Gratificação Específica de Apoio Téc-
nico e Administrativo ao Serviço Exterior Brasileiro 
– GEASEB; a instituição da Gratificação Especial de 
Função Militar – GEFM; e dá outras providências.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

Of. nº 1.662/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 303/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Dis-
põe sobre parcelamento de débitos com a Secretaria 
da Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional e com o Instituto Nacional do Seguro 
Social nas condições que específica e altera a legis-
lação tributária federal.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
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2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

Of. nº 1.682/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 304/06, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que 
“Dispõe sobre a criação do Plano Geral de Cargos 
do Poder Executivo – PGPE e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBA-
MA; institui a Gratificação Específica de Docência 
dos servidores dos extintos Territórios Federais do 
Acre, Amapá, Rondônia e Roraima – GEDET; fixa 
o valor e estabelece critérios para a concessão da 
Gratificação da Serviço Voluntário, de que trata a Lei 
nº 10.486. de 4 de julho de 2002, aos militares dos 
extintos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima; autoriza a redistribuição, para os Quadros 
de Pessoal Específico das Agências Reguladoras, 
dos servidores ocupantes de cargos de provimento 
efetivo do Plano de classificação de cargos, instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou 
planos correlatos das autarquias e fundações públi-
cas, cedidos àquelas autarquias, nas condições que 
especifica; cria Planos Especiais de Cargos, no âm-
bito das Agências Reguladoras referidas no Anexo I 
da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; institui a 
Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação 
– GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano 
Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanítária – ANVISA; cria as carreiras e o Plano 
Especial de Cargos do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – FNDE e do Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 
aumenta o valor da Gratificação Específica de Publi-
cação e Divulgação da Imprensa Nacional – GEPDIN, 
instituída pela Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005; 
e dá outras providências.”, 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, – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 1.676/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 305/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Dispõe 
sobre a remuneração dos cargos das Carreiras de 
Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, 
Procurador Federal e Defensor Público da União de 
que tratam a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, e a Lei nº 10.549, de 13 de novembro 
de 2002; da Carreira de Procurador do Banco Central 
do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650 de 27 de maio de 
1998; da Carreira Policial Federal, de que trata a Lei 
nº 9.266, de 15 de março de 1996, e a reestruturação 
dos cargos da Carreira de Policial Rodoviário Federal, 
de que trata a Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998; e 
dá outras providências.”, 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, – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 1.663/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser subme-

tida à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida 
Provisória nº 306/06, do Poder Executivo, aprovada na 
Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Fixa os valores dos 
soldos dos militares das Forças Armadas.”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.
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Of. nº 1.664/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa Me-
dida Provisória nº 307/06, do Poder Executivo, aprovada 
na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Altera a Lei nº 
11.134, de 15 de julho de 2005, no tocante aos valores da 
Vantagem Pecuniária Especial – VPE devida aos militares 
da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal.”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

Of. nº 1.665/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 308/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Fixa 
o subsídio dos cargos das Carreiras de Delegado de 
Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito 
Federal.”, conforme o disposto no art. 62 da Constitui-
ção Federal, com a redação dada pela Emenda Cons-
titucional 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

Of. nº 1.666/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideraçao do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 309/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Altera 
os valores constantes do Anexo II da Lei nº 10.862, 
de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a criação 

do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira 
de Inteligência – ABIN.”, 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, – Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência às Medidas Provisórias nºs 
299 a 309, de 2006, que acabam de ser lidos, a Pre-
sidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 
dias para apreciação das matérias pelo Congresso 
Nacional encontra-se esgotado, e o de vigência foi 
prorrogado por Atos da Mesa do Congresso Nacional 
por mais sessenta dias, conforme prevê o § 7º do art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, esgotando-se 
nos próximos dias 25, 27 e 31 de outubro.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas da Casa até que se ultimem suas votações.

A Presidência inclui as Medidas Provisórias nºs 299 
a 309, de 2006, na Ordem do Dia da presente sessão.

São as seguintes as matérias recebi-
das:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 299, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor da Justiça Eleitoral e de diversos ór-
gãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$925.459.839,00 (novecentos e vinte e 
cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e 
nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), 
para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-

vor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Po-
der Executivo, no valor global de R$925.459.639,00 
(novecentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e 
cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), 
para atender às programações constantes dos Ane-
xos I e II desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL  
Nº 299, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor da Justiça Eleitoral e de diversos ór-
gãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$925.459.839,00, para os fins que es-
pecifica.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 299, 
DE 27 DE JUNHO 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
da Justiça Eleitoral e de diversos órgàos do 
Poder Executivo, rio no valor global de R$ 
925.459.839,00, para os fins que especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
gue lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Pica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Po-
der Executivo, no valor global de R$925.459.839,00 
(novecentos e vinte e cinco milhêes, quatrocentos e 
cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), 
para atender às programações constantes dos Anexos 
I e II desta Medida Provisória.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 2006; 185º da lndependên-
cia e 118º da República. – Paulo Bernardo Silva.
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MENSAGEM Nº 484, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 299, de 27 de junho de 2006, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral 
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$925.459.839,00, para os fins que especifica”.

Brasília, 27 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 102/2006/MP

Brasília, 26 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

Proposta de Medida Provisória que abre crédito extraordi-

nário, em favor da Justiça Eleitoral e de diversos Órgãos 
do Poder Executivo, no valor global de R$925.459.839,00 
(novecentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e 
cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), 
conforme discriminado no quadro a seguir, sendo:

a) R$912.940.839,00 (novecentos e doze 
milhões, novecentos e quarenta mil, oitocen-
tos e trinta e nove reais), constantes do Anexo 
I, destinados à execução de investimentos e 
ações de Governo; e

b) R$12.519.000,00 (doze milhões, qui-
nhentos e dezenove mil reais), constantes do 
Anexo II, para a execução de investimento pela 
Empresa Estatal Companhia Docas do Ceará.
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2. Segundo a Justiça Eleitoral o crédito assegurará a 
disponibilidade, manutenção, transporte e suprimentos de 
materiais de urnas eletrônicas, com a finalidade de garantir 
o transcurso normal do pleito eleitoral de 2006. A urgência 
e relevância da demanda justificam-se pelo prazo exíguo 
para a prestação de serviços necessários à realização das 
eleições previstas para outubro do corrente ano.

3. No tocante ao Ministério da Fazenda, os recursos 
viabilizarão a manutenção do Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira do Governo Federal – SIAFI e dos 
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, permitindo a con-
tinuidade dos serviços informatizados e o desenvolvimento 
de atualizações dos sistemas, de forma a evitar prejuízos 
à Administração Fazendária e a interrupção dos serviços 
disponibilizados ao cidadão e às empresas que se relacio-
nam, principalmente na área do comércio exterior.

4. Para o Ministério da Educação, o crédito permitirá 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE o equipamento com laboratórios de informáti-
ca de 5.702 (cinco mil, setecentas e duas) escolas, no 
âmbito da ação “Integração e Expansão do Uso de Tec-
nologias da Informação e Comunicação na Educação 
Pública – PROINFO”. Os recursos atenderão a todas as 
escolas de Ensino Médio não beneficiadas atualmente 
com outras iniciativas de tecnologia aplicada à educa-
ção, sendo que ainda se preconiza a implantação de 
soluções tecnológicas baseadas em diferentes mídias 
integradas para atendimento geral à escola e à reestru-
turação do ambiente de trabalho dos professores. A sua 
não-implantação nos ternos propostos acarretará sérios 
atrasos de cronograma, em virtude da não-celebração 
dos convênios, e impactará negativamente outras ações 
do Ministério que são potencializadas pelo programa.

5. No âmbito da Previdência Social, os recursos 
viabilizarão o pagamento dos serviços de processamen-
to de dados dos benefícios e manutenção dos sistemas 
previdenciários, realizados pela Empresa de Tecnolo-
gia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, 
bem como permitirá o pagamento de aposentadorias, 
pensões e auxílio-doença aos assistidos do AEROS 
– Fundo de Previdência Complementar, em cumprimen-
to de sentença judicial referente à Ação Civil Pública nº 
2005.34.00.022531-7, devida pela Secretaria de Previ-
dência Complementar do Ministério da Previdência So-
cial – Entidade em Liquidação Extrajudicial – AEROS. A 
relevância e urgência decorrem da possibilidade de com-
prometimento dos serviços prestados pela Previdência 
Social e pela Dataprev, caso não haja a liberação tem-
pestiva de recursos, o que poderá causar a interrupção 
dos serviços prestados pelas agências, gerando preju-
ízos tanto ao público usuário da Previdência quanto ao 
Governo e, ainda, pela necessidade de cumprimento de 
liminar, sendo que o descumprimento da decisão judicial 
acarretará o pagamento de multa diária.

6. Em relação ao Ministério das Relações Exteriores, 
os recursos possibilitarão a realização de apoio financeiro 
ao Paraguai com finalidade de modernizar instalações e 
de revitalizar as estruturas da Ponte da Amizade, que liga 
o Brasil ao Paraguai, de modo a propiciar um atendimento 
adequado a usuários brasileiros e paraguaios, bem como 
a tramitação alfandegária de mercadorias. Tal medida tor-
na-se relevante e urgente tendo em vista a situação crítica 
observada atualmente, que gera transtornos quanto ao 
trânsito e à realização de atividades comerciais.

7. No que tange ao Ministério dos Transportes, 
o crédito permitirá a continuidade das obras emer-
genciais de reparação da cortina submersa de con-
tenção do entroncamento do cais comercial do Porto 
de Fortaleza, uma vez que, a partir de recentes son-
dagens técnicas com vistas à realização dos serviços 
de aprofundamento dos berços 103, 104 e 105, foram 
observadas falhas nessa proteção, que configuram um 
risco iminente de desmoronamento, o qual, caso ve-
nha a se concretizar, acarretará vultosos prejuízos, tais 
como a impossibilidade do recebimento de qualquer 
tipo de embarcação; o impacto ambiental em função 
do derramamento de produtos à base de petróleo de-
corrente do rompimento das linhas de abastecimento 
dos navios; e o comprometimento dos armazéns de 
65 mil m² junto à faixa do cais; o que requer, portanto, 
uma ação imediata do Governo Federal.

8. É importante lembrar, também, que o Porto de 
Fortaleza, por sua posição estratégica, é o primeiro a re-
ceber navios do hemisfério norte, abriga em seu comple-
xo instalações do Pólo Trigueiro e importantes atividades 
industriais já consolidadas, além de ter sob sua influência 
a quase totalidade da região Nordeste, estendendo-se à 
região Norte, Centro-Oeste e ao Vale do São Francisco.

9. Considerando que o crédito extraordinário em 
favor do Ministério dos Transportes prevê aporte de recur-
sos do Tesouro Nacional no capital social da Companhia 
Docas do Ceará – CDC, no valor de R$12.519.000,00 
(doze milhões, quinhentos e dezenove mil reais), toma-
se indispensável o ajuste no Orçamento daquela com-
panhia, com vistas a dar-lhe o devido suporte legal para 
a realização das correspondentes despesas. Assim, o 
Mexo II da presente Proposta de Medida Provisória abre 
crédito extraordinário em favor da CDC, que contempla 
as obras emergenciais acima referidas.

10. Ainda, com relação a esse Ministério, os recur-
sos possibilitarão o restabelecimento das condições da 
sinalização em 22 mil km de rodovias federais que atu-
almente se encontram em estado precário, colocando 
em risco a segurança de seus usuários, principalmente 
em situações adversas, tais como a ocorrência de chu-
vas, nevoeiros ou em período noturno, o que requer, 
portanto, ação imediata do Governo Federal.

11. No que diz respeito à sinalização, cumpre 
informar que a atual situação é preocupante, seja ho-
rizontal, vertical, suspensa ou relacionada a disposi-
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tivos de segurança, uma vez que a inadequação das 
condições compromete a operacionalidade das rodo-
vias federais que, por sua vez, deixam de oferecer aos 
usuários e pedestres conforto e segurança.

12. No que se refere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, o crédito permitirá a imediata prestação 
de assistência técnica e extensão rural aos agriculto-
res transmitindo-lhes conhecimentos necessários à 
elaboração de projetos consistentes, financeira e am-
bientalmente, a fim de viabilizar o acesso às linhas de 
crédito do Programa Nacional de Agricultura Familiar 
– PRONAF disponibilizadas no Plano Safra 2006/2607, 
inclusive para os últimos plantios apoiados no Plano 
Safra 2005/2006 que ocorrerão em algumas regiões 
no mês de julho de 2006. A atuação governamental 
reveste-se de urgência, pois o atraso na liberação dos 
recursos inviabilizará a celebração de convênios com 
as entidades estaduais responsáveis pela prestação de 
serviços de assistência técnica e extensão rural, uma 
vez que essas entidades carecem de recursos para a 
efetivação dos trabalhos relacionados à capacitação 
dos agricultores familiares para elaboração de projetos 
adequados à obtenção de linhas de crédito. Essa ação 
é de extrema relevância, pois o não recebimento de 
informações necessárias poderá induzir os produtores 
à obtenção de financiamentos para projetos economi-
camente inviáveis e, em decorrência, levá-los à inadim-
plência, a pressões por renegociações de dívidas agrí-
colas, podendo acarretar o êxodo rural daqueles que 
não conseguirem cumprir seus compromissos.

13. Quanto ao Ministério da Defesa, o presente 
crédito possibilitará a realização de ações de apoio ao 
combate à introdução da gripe aviária no País e de ope-
rações de logística e de segurança junto a servidores 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e da 
Polícia Federal na vistoria e cadastramento de não-ín-
dios que ocupam a terra indígena Raposa Serra do Sol 
no Estado de Roraima. As ações revestem-se de caráter 
de urgência, considerando que a introdução da gripe avi-
ária no território nacional trará significativos riscos para 
o setor pecuário, para a economia e principalmente para 
a população. Além disso, a postergação da opreção na 
terra indígena  Raposa Serra do Sol oferecerá riscos às 
comunidades que habitam a região.

14. O crédito em favor do Ministério da Integração 
Nacional viabilizará a recuperação de pontes que dão 
acesso à comunidade remanescente do Quilombo Ka-
lunga, no Estado de Goiás, tendo em vista o iminente 
risco de desabamento decorrente das fortes chuvas 
ocorridas na região; além da construção de uma pon-
te que permita o acesso à comunidade quilombola de 
Ivaporanduva, no Estado de São Paulo, dada a recente 
interdição da balsa utilizada para travessia. A urgência 

e a relevância da matéria são justificadas pelo fato de 
as populações residentes nas citadas comunidades 
se encontrarem quase isoladas; o trânsito de pessoas 
e mercadorias estar sendo feito por transporte fluvial 
precário e inadequado, o que a gera constantes aci-
dentes e perdas humanas; além de a dificuldade de 
acesso inviabilizar a implantação de políticas públicas 
necessárias àquelas regiões carentes e prejudicar o 
escoamento da produção agrícola local.

15. Por último, no tocante ao Ministério do Tu-
rismo, os recursos serão destinados à melhoria da 
infra-estrutura rodoviária e aeroportuária e aos sis-
temas de segurança, abrangendo obras de reformas 
e ampliaçãoes em diversos aeroportos brasileiros, e 
têm sua urgência e relevância justificadas pela ne-
cessidade de atuação imediata e incisiva do Governo 
Federal por meio da elevação de seus investimentos 
nesses setores, sobretudo, os processos de auditoria 
operacional e de segurança a serem realizados pela 
Organização de Aviação Civil Internacional – OACI, 
a fim de evitar prejuízos na certificação daqueles ae-
roportos e limitação ao seu tráfego aéreo e terrestre, 
com conseqüente impacto  econômico negativo na 
expansão dos serviços turísticos.

16. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com 
o § 3º do art. 167, da Constituição.

17. Nessas condições, tendo em vista a urgência e 
relevância da matéria, submeto à consideração de Vossa 
Excelência a anexa Proposta de Medida Provisória.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Of.n. 1.589/06/SGM/P

Brasília, 5 do setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida àconsideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 299/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Abre cré-
dito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de 
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$925.459.839.00 (novecentos e vinte e cinco milhões, 
quatrocentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta 
e nove reais), para os fins que especifica.”, conforme o 
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a reda-
ção 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, – Aldo Rebelo, Presidente.
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NOTA TÉCNICA Nº 13-2006

Subsídios para a apreciação da Me-
dida Provisória nº 299, de 27 de junho de 
2006, quanto à adequação orçamentária e 
financeira.

I – Introdução

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Senhor Presidente da República submete ao Congres-
so Nacional, por intermédio da Mensagem nº 53/2006-
CN, (Mensagem nº 484/2006, na origem) a Medida 
Provisória nº 299, de 27 de junho de 2006, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de 

diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$925.459.839,00, para os fins que especifica”.

A presente Nota Técnica atende à determinação 
do art.19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, o qual estabelece: “o órgão de consultoria e 
assessoramento orçamentário da casa a que perten-
cer 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 299/2006 abre crédito ex-
traordinário para os órgãos abaixo relacionados:
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Os recursos para viabilização do crédito são pro-
venientes de receitas arrecadas em 2005, no valor de 
R$912.940.839,00, em conformidade com o disposto 
no art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Cons-
tituição Federal.

III – Da Adequação Financeira e Orçamentária

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002–CN, que “Dis-
põe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Me-
didas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências”, refere-se da seguinte 
forma ao exame de adequação orçamentária 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 nor-
mas 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.

O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece 
que “a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62”. Dessa forma, entendemos que a abertura 
de um crédito extraordinário deve ter objeto específico 
e detalhado, e estar amparada em justificativa que de-
monstre claramente o prejuízo irreparável que adviria 
da demora na liberação dos recursos.

Observa-se, contudo, que a Medida Provisória 
nº 299/2006 abre crédito para dez órgãos distintos e 
atende a inúmeras ações. Cabe ressaltar que a maio-
ria dessas ações já consta da Lei Orçamentária para 
2006 (Lei nº 11.306, de 16-5-2006), o que coloca em 
cheque o grau de imprevisibilidade dessas despesas. 
Cumpre lembrar que o crédito mais apropriado ao re-
forço de dotação já existente, de acordo com art. 41 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, é o crédito 
suplementar, cuja execução, diferentemente do crédito 
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extraordinário, depende de prévia apreciação e apro-
vação por parte do Congresso Nacional.

Cumpre mencionar, ainda, que as justificativas 
apresentadas para a abertura do presente crédito, 
constantes da Exposição de Motivos nº 102/2006/MP, 
de 26 de junho de 2006, são em muitos casos genéri-
cas e não demonstram de maneira clara quais obras 
ou ações serão efetuadas em caráter emergencial.

Quanto à análise da adequação orçamentária e finan-
ceira, verifica-se que o crédito eleva em R$912.940.839,00 
as despesas primárias constantes da Lei Orçamentária 
para 2006, sem indicar como serão asseguradas as me-
tas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o corrente exercício (Lei nº 11.178, de 20-9-2005). 
Não obstante esse desequilíbrio, por tratar-se de crédito 
extraordinário, não ocorre neste caso descumprimento 
das normas legais que regem a matéria.

Esses são os subsídios.
Brasília, 4 de julho de 2006. – Wellington Pinhei-

ro de Araújo, Consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 299, DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁ-
RIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE 
PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS-
CALIZAÇÃO.

O SR. INALDO LEITÃO (PL – PB. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Parlamentares, trata-se da Medida Provisória nº 299, de 
2006, que abre crédito extraordinário, em favor da Justiça 
Eleitoral e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor 
global de R$925.459.839,00, para os fins que especifica. 
A autoria, naturalmente, é do Poder Executivo.

Passo a ler o relatório, em resumo.
Nos termos do art. 62, da Constituição Federal, 

o Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 

53, de 2006, do Congresso Nacional, a Medida Provi-
sória nº 299, de 2006, que abre crédito extraordinário, 
em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor total de R$925.459.839,00.

A suplementação extraordinária tem a seguinte 
destinação: Justiça Eleitoral com 12,8 milhões de reais; 
Ministério da Fazenda com 100 milhões de reais para a 
manutenção do SIAFI e outros sistemas; Ministério da 
Educação com 63 milhões de reais para laboratórios 
de informática de escolas do ensino médio; Ministé-
rio da Previdência Social com 105,7 milhões de reais 
para pagamento à Dataprev e Aeros – este último por 
decisão judicial -; Ministério das Relações Exteriores 
com 6,6 milhões de reais para apoio ao Paraguai na 
modernização da Ponte da Amizade; Ministério dos 
Transportes com 151,6 milhões de reais para sinali-
zação e recuperação emergencial de estradas, assim 
como para a Companhia Docas do Ceará; Ministério 

do Desenvolvimento Agrário com 50 milhões de reais 
para assistência aos agricultores atendidos pelo Pro-
naf; Ministério da Defesa com 6 milhões de reais para 
ações de combate à gripe aviária e operações na terra 
indígena Raposa Serra do Sol; Ministério da Integração 
Nacional com 4,7 milhões de reais para a recuperação 
de pontes de acesso a quilombos; finalmente, Ministério 
do Turismo, com 425 milhões de reais para melhoria 
da segurança de  aeroportos e estradas.

Foram apresentadas 41 emendas à medida pro-
visória em exame no prazo regimental.

Voto do Relator.
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 

Nacional, que dispõe sobre a  apreciação pelo Congresso 
Nacional das medidas provisórias a que se refere o art. 
62 da Constituição Federal, prevê que o parecer referen-
te à análise de crédito extraordinário,  aberto por medi-
da provisória, deve ser único, com manifestação sobre 
a matéria no que  tange aos aspectos constitucionais 
de adequação financeira e orçamentária e também de 
mérito e sobre o cumprimento da exigência prevista no 
§ 1º do art. 2º daquele diploma  legal.

A medida provisória obedece aos pressupostos 
constitucionais de admissibilidade  referentes à rele-
vância e urgência.

Também do ponto de vista da adequação finan-
ceira e orçamentária, em particular  no que diz respeito 
à sua conformidade com as disposições da LDO para 
o exercício de 2006, verificamos que a medida não 
contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos 
legais pertinentes.

No mérito, o crédito extraordinário visa à libera-
ção de recursos de modo emergencial para diversos 
órgãos federais para atividades relacionadas com as 
eleições de 2006, obras emergenciais em rodovias 
federais, ações contra a gripe aviária, instalação de 
laboratórios em escolas e manutenção de sistemas 
informatizados, entre outras.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, não há objeção por parte deste Relator.

Também foi cumprida a Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, § 1º do artigo 2º.

Das emendas.
A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-

cepcional por natureza e sua edição remete a um fato 
consumado de despesas de realização imediata ou que 
podem realizar-se até a ultimação de sua tramitação 
no Congresso Nacional.

Desse modo, para se evitar a descaracterização 
da iniciativa original desta medida provisória, somos 
pela rejeição das Emendas nºs 1 a 41.

Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis 
à aprovação da Medida Provisória nº 299, de 2006, na 
forma original editada pelo Poder Executivo.

É o parecer, Sr. Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 300, DE 2006

Autoriza o poder Executivo, na forma 
e condições estipuladas, a pagar valores 
devidos aos anistia dos políticos de que 
trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 
2002, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio dos 

Ministérios da Defesa e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, autorizado a pagar, na forma e condições 
estabelecidas nesta Lei, aos que firmarem Termo de 
Adesão o valor correspondente aos efeitos retroativos 
da concessão de reparação econômica fixado em vir-
tude da declaração da condição de anistiado político 
de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 
2002.

Art. 2º O Termo de Adesão a ser firmado pelo 
anistiado deverá conter expressa concordância com o 
valor, a forma e as condições de pagamento e, ainda, 
declaração de que:

I – não está e não ingressará em juízo reclaman-
do ou impugnando o valor a ele devido; ou

II – se compromete a desistir da ação ou do re-
curso, no caso de estar em juízo reclamando ou im-
pugnando o valor a ele devido.

§ 1º O anistiado civilmente incapaz poderá fir-
mar o Termo de Adesão por meio de seu represen-
tante legal.

§ 2º Na hipótese de anistiado falecido, o Termo 
de Adesão poderá ser firmado por seus dependentes, 
consoante o disposto no art. 13 da Lei nº 10.559, de 
13 de novembro de 2002.
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§ 3º A União não cobrará honorários advocatícios 
do autor da ação que desistir do processo judicial para 
firmar o Termo de Adesão de que trata esta Lei.

Art. 3º O valor a ser pago é o correspondente aos 
efeitos retroativos da concessão de reparação econômi-
ca fixado na Portaria do Ministro de Estado da Justiça 
que declara a condição de anistiado político.

Art. 4º O pagamento far-se-á da seguinte forma:
I – em até 60 (sessenta) dias contados da data 

da assinatura do Termo de Adesão:
a) aos que recebem prestação mensal de até 

R$2.000,00 (dois mil reais), o valor integral; e
b) aos que recebem prestação mensal superior 

a R$2.000,00 (dois mil reais), uma parcela equivalente 
a 5 (cinco) prestações mensais;

II – a partir do mês de janeiro do ano seguinte 
ao da assinatura do Termo de Adesão:

a) aos que recebem prestação mensal de até 
R$8.000,00 (oito mil reais), 48 (quarenta e oito) par-
celas, mensais e sucessivas, no valor de R$4.000,00 
(quatro mil reais); e

b) aos que recebemprestaçao mensal superior a 
R$8.000,00 (oito mil reais), 48 (quarenta e oito) parce-
las, mensais e sucessivas, no valor de 50% (cinqüenta 
por cento) da prestação mensal; e

III – a partir do término do pagamento das par-
celas estabelecidas nos incisos I, alínea b, e II do ca-
put deste artigo:

a) aos que recebem prestação mensal inferior a 
R$5.000,00 (cinco mil reais), parcelas mensais e su-
cessivas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e

b) aos que recebem prestação mensal superior 
a R$5.000,00 (cinco mil reais), parcelas mensais e 
sucessivas no valor de 100% (cem por cento) da pres-
tação mensal;

§ 1º Em nenhuma hipótese o total das parce-
las poderá exceder o valor estabelecido no Termo de 
Adesão.

§ 2º Serão quitados, até o mês de competência 
de fevereiro de cada ano, os saldos a pagar remanes-
centes em dezembro do ano anterior de até:

I – R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) durante os 
5 (cinco) primeiros anos após a assinatura do Termo 
de Adesão, ressalvado o disposto na alinea a do inciso 
I do caput do art. 4º desta Lei;

II – R$100.000.,00 (cem mil reais) no sexto ano 
após a assinatura do Termo de Adesão;

III – R$200.000,00 (duzentos mil reais) no sé-
timo e oitavo anos após a assinatura do Termo de 
Adesão; e

IV – qualquer valor de saldo a pagar remanes-
cente, no nono ano após a assinatura do Termo de 
Adesão.

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, o valor 
da prestação mensal é o recebido pelo anistiado a tí-
tulo de reparação econômica no mês de competência 
do pagamento da parcela, excluído o correspondente 
ao décimo terceiro salário.

§ 4º Nos casos em que o anistiado se enqua-
drar no disposto no inciso II do caput do art. 2º desta 
Lei, o pagamento do valor devido iniciar-se-á após a 
homologação judicial da desistência referida naquele 
dispositivo.

Art. 5º Excepcionalmente e observada a disponibi-
lidade orçamentária, os Ministros de Estado da Defesa 
e do Planejamento, Orçamento e Gestão poderão au-
torizar a antecipação do pagamento de que trata esta 
Lei aos portadores de doença grave especificada na 
legislação e aos idosos, assim definidos em lei, que 
tiverem firmado o Termo de Adesão.

Parágrafo único. Os portadores de doença gra-
ve preferem aos idosos, sendo que, dentre estes, têm 
preferência os de idade mais avançada.

Art. 6º Vindo a falecer o anistiado que tenha fir-
mado o Termo de Adesão, as parcelas vincendas a 
ele devidas serão pagas a seus dependentes, nos 
termos do art. 13 da Lei nº 10.559, de 13 de novem-
bro de 2002.

Art. 7º Ressalvada a existência de interesses de 
civilmente incapazes, o beneficiário dos valores pa-
gos na forma desta Lei poderá ceder os direitos dela 
decorrentes.

Parágrafo único. Na hipótese de a cessão ser feita 
em favor de instituição integrante do sistema financeiro 
nacional, poderá ser autorizado o desconto na fonte 
das parcelas objeto da cessão.

Art. 8º Fica a União autorizada a:
I – concordar com a desistência de que trata o 

inciso II do caput do art. 2º desta Lei se o autor re-
nunciar expressamente ao direito sobre que se funda 
a ação; e

II – não cobrar honorários advocatícios do autor 
que desistir da ação para firmar o Termo de Adesão 
de que trata esta Lei.

Art. 9º As leis orçamentárias anuais assegurarão 
os recursos necessários ao cumprimento do disposto 
nesta Lei.

Art. 10. O modelo do Termo de Adesão de que 
trata esta Lei será estabelecido por Portaria dos Mi-
nistros de Estado da Defesa e do Planejamento, Or-
çamento e Gestão.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MENSAGEM Nº 490, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006, 
que “Autoriza o Poder Executivo, na forma e condições 
estipuladas, a pagar valores devidos aos anistiados po-
líticos de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro 
de 2002, e dá outras providências”.

Brasília, 29 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Interministerial nº 89/MJ/MP/MD

Brasília, 9 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Temos a honra de submeter à apreciação de 

Vossa Excelência o incluso Projeto de Medida Provi-
sória, que dispõe sobre o pagamento de valores cor-
respondentes aos efeitos retroativos da concessão de 
reparação econômica fixado em virtude da declaração 
da condição de anistiado político de que trata a Lei 
nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e dá outras 
providências.

2. Por meio da Medida Provisória nº 2.151-3, de 
24 de agosto de 2001, deu-se início à regulamenta-
ção da anistia política de que trata o art. 8º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, esta-
belecendo-se o regime do anistiado político destinado 
àqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 
até a data da promulgação da Constituição, foram atin-
gidos, e em decorrência de motivação exclusivamente 
política, por atos de exceção, institucionais ou com-
plementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 
Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro 
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, 
ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam 
direito se estivessem em serviço ativo. Referida Me-
dida Provisória foi, posteriormente, revogada pela Lei 
nº 10.559/2002.

3. O referido benefício foi também assegurado 
aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e repre-
sentantes sindicais que, por motivos exclusivamente 
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compeli-
dos ao afastamento das atividades remuneradas que 
exerciam bem como aos que foram impedidos de exer-
cer atividades profissionais em virtude de pressões 
ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, por força 
do que dispõe o § 2º do citado art. 8º do e ADCT.

4. O § 1º do citado art. 8º do ADCT estabeleceu 
que o reconhecimento da anistia política somente gerará 
efeitos financeiros a partir da promulgação da Consti-
tuição, vedada a remuneração de qualquer espécie em 
caráter retroativo. Entretanto, registrou-se uma demora 
excessiva na regulamentação do referido dispositivo 
constitucional, o que somente veio a ocorrer com a 
edição da Medida Provisória nº 2.151-3/2001, portanto, 
mais de 13 anos após a promulgação da Constituição. 
Em decorrência dessa demora, mesmo considerando 
a prescrição qüinqüenal do direito às prestações em 
atraso, acumulou-se uma dívida do Governo para com 
os anistiados políticos, de mais de dois bilhões de reais 
em relação aos processos já julgados pela Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça, estimando-se que 
esse montante atingirá a casa dos quatro bilhões de 
reais quando do término dos julgamentos promovidos 
pela referida Comissão, recursos esses não disponí-
veis nos orçamentos posteriores à regulamentação 
do benefício. Destaca-se que o Governo encontra-se 
em dia tanto com os pagamentos relativos às pres-
tações mensais, a partir da data de implantação do 
benefício, como também em relação às indenizações 
de valor único.

5. Diante da necessidade de se pagar o que é 
devido aos anistiados políticos, e, também, da possibi-
lidade de se criar um contencioso judicial envolvendo 
milhares de demandas sobre o assunto, este Minis-
tério deu início a um processo de negociação com a 
Comissão dos interlocutores dos anistiados políticos, 
e com a participação da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público – CTASP, da Câma-
ra dos Deputados, tendo como resultado um acordo, 
traduzido em ata devidamente assinada pelas seguin-
tes autoridades, Parlamentares e representantes dos 
anistiados: Luis Inácio Lucena Adams, Israel Luiz Stal, 
Sergio Eduardo Arbulu Mendonça, Marilene Ferrari 
Lucas, representantes do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, José Wilson da Silva, Abelardo 
Rosa Santos, João Guimarães Santana, Paulo Rober-
to Manes, Manoel Anísio Gomes, como interlocutores 
dos anistiados políticos, e também da CTASP, os Depu-
tados Federais: Laura Carneiro, Coronel Alves, Lúcia 
Braga e Cair Martins.

6. No mencionado pacto, foram acordadas as con-
dições a seguir descritas, cuja aceitação por parte dos 
anistiados será feita mediante acordo individual:

“I) pagamento em uma parcela do equi-
valente a 5 remunerações, no exercício de 
2006; II) quitação, em 2006, dos passivos dos 
anistiados com remuneração mensal de até 
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R$2.000,00; III) pagamento, a partir de janei-
ro de 2007, de parcelas correspondentes ao 
passivo da remuneração do anistiado, da se-
guinte forma: a) remuneração de R$2.000,00 
a R$4.000,00 – R$4.000,00 em parcelas men-
sais, até a quitação; b) remuneração acima 
de R$4.000,00 – meia remuneração, tendo 
como parcela mínima o valor de R$4.000,00; 
c) a partir do 6º ano, todas as parcelas serão 
equivalentes a uma remuneração, com a par-
cela mínima passando para R$5.000,00; IV) 
serão quitados, no início de cada ano, os sal-
dos devedores equivalentes a: a) até o 59 ano, 
R$50.000,00; b) no 6º ano R$100.000,00, c) no 
7º e 8º anos, R$200 000,00; d) no 9º ano, será 
data quitação total de todo o passivo ainda re-
manescente; V) o valor do montante do passivo 
da remuneração de cada anistiado será fixo e 
pago em parcelas; VI). Os novos passivos que 
vierem a ser identificados serão submetidos à 
mesma sistemática, mediante opção do novo 
anistiado; VII) ficará o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão autorizado a ante-
cipar parcelas, condicionado à disponibilidade 
financeira, respeitando na seguinte ordem os 
critérios de: a) saúde (moldes do FGTS,); b) 
idade (Estatuto do Idoso); c) valor do saldo a 
receber; VIII) no caso de falecimento do anis-
tiado indenizado, na forma do acordo, as par-
celas vincendas do passivo continuarão a ser 
pagas a seus herdeiros, normalmente, e serão 
calculadas tomando como base sua última par-
cela indenizatória. IX) o anistiado indenizado 
poderá promover cessão de direitos relativos 
ao passivo objeto do acordo.”

7. A proposta de Medida Provisória, portanto, 
autoriza o Poder Executivo, por intermédio dos Mi-
nistérios da Defesa e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão a pagar os mencionados valores decorrentes 
do reconhecimento da condição de anistiado político, 
nos termos da Lei nº 10.559/2002, desde que o titular 
dos créditos firme Termo de Adesão individual, nos 
termos do acordo firmado.

8. É importante ressaltar, quanto ao disposto 
nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, que a medida proposta não repre-
sentará acréscimos de despesas, pois as mesmas 
são decorrentes do art. 8º do ADCT, da edição da Me-
dida Provisória nº 1.151-3/2001 e também da Lei nº 

10.559/2002. Constam do Orçamento Geral da União 
para este exercício recursos orçamentários da ordem 
de R$596.550,6 mil, destinados ao pagamento das 
despesas oriundas do fluxo das despesas de 2006 e 
do cumprimento do acordo no presente exercício, cujo 
impacto previsto é da ordem de R$200.795,00 mil. Para 
o exercício de 2007 e subseqüentes, serão destinados 
novos recursos, para atender especificamente a des-
pesa de que trata esta Medida Provisória, os quais 
poderão ser comportados na previsão de aumento de 
receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histérica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

9. É relevante informar que o acordo firmado com 
os anistiados políticos, com a participação da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
– CTASP da Câmara dos Deputados, exige do ges-
tor público e das áreas jurídicas correspondentes, à 
adoção das medidas pertinentes com vistas ao seu 
cumprimento, de forma a viabilizar urgentemente o 
início da quitação dos débitos do governo para com 
os interessados.

10. Essas Senhor Presidente, são em síntese as 
razões de relevância e urgência que envolvem a matéria 
e justificam a presente proposta, na forma do contido no 
art. 62 da Constituição Federal, que ora submetemos 
à elevada consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Márcio Thomas Bastos – Wal-
dir Pires – Paulo Bernardo Silva.

OF. nº 487/06/PS-GSE

Brasília, 13 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 300, de 2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Auto-
riza o Poder Executivo, na forma e condições estipula-
das, a pagar valores devidos aos anistiados políticos de 
que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, 
e dá outras providências.”, 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.  
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Nota Técnica de Adequação 

 6 de julho de 2006

Assunto: Subsídios para análise da adequação or-
çamentária e financeira da Medida Provisória nº 300, 
de 29 de junho de 2006, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo, por intermédio dos Ministérios da Defesa e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão a pagar os men-
cionados valores decorrentes do reconhecimento da  
condição de anistiado político, nos termos da Lei nº 

10.559/2002, desde que o titular dos créditos firme 
Termo de Adesão individual, nos termos do acordo  
firmado”.

Interessada: Comissão Mista de Medida Provisória 
designada para emitir parecer sobre a Medida Provi-
sória nº 300, de 29 de junho de 2006.

I – Introdução

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional, por meio da Mensagem nº 54/2006-CN 
(Mensagem nº 490, de 2006, na origem), a  Medida Pro-
visória nº 300, de 29 de junho de 2006, acompanhada 
da Exposição de Motivos nº 89/2006-MJ/MP/MD, dos 
Ministérios da Justiça, da Defesa e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 89/2006-
MJ/MP/MD, a aprovação da Medida Provisória – MPV 
“autoriza o Poder Executivo, por intermédio dos Mi-
nistérios da Defesa e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão a pagar os mencionados valores decorrentes 
do reconhecimento da condição de anistiado político, 
nos termos da Lei nº 10.559/2002, desde que o titular 
dos créditos firme Termo de Adesão individual, nos 
termos do acordo firmado” e minimiza a “possibilidade 
de se criar um contencioso judicial envolvendo milha-
res de demandas sobre o assunto” e dá cumprimento 
à Lei nº 10.559/2002.

Esclarece, ainda, a EM nº 89/2006-MJ/MP/MD 
consigna que a urgência e relevância da Medida jus-
tificam-se pelo tempo em que está se arrastando a 
solução dos anistiados, dezoito anos da promulgação 
da Constituição e cinco anos da Medida Provisoria nº 
2.151-3, de 24 de agosto de 2001 e a necessidade de 
dar cumprimento ao pactuado entre a União e os Anis-
tiados Políticos, com a participação da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
da Câmara dos Deputados, evitando onerosas ações 
judiciais para a União.

II – Exame da Medida Provisória

A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que regula o 
processo legislativo de apreciação de medidas provi-

sórias, determina, no art. 19, que o órgão de consul-
toria e assessoramento orçamentário da Casa a que 
pertencer o relator da matéria deverá elaborar nota 
técnica com subsídios acerca da adequação orçamen-
tária e financeira da medida provisória, a ser encami-
nhada aos relatores e demais membros da Comissão 
Mista, no prazo de cinco dias, contados da respectiva 
publicação.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 5º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que prescreve a 
abrangência do exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira que deve ser procedido 
pela Comissão Mista: “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 2000, a Lei do Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária da União”.

Cumpre ressaltar a existência de duas ações que 
tratam de Indenizações a Anistiados, nos termos da 
Lei nº 10.559/02: uma no Ministério do Planejamento 
(04.846.0154.0739.0001), outra no Ministério da Defesa 
(09.274.0154.0436.0001), a primeira visando à indeni-
zação de civis (com o montante de R$318.710.606.00) 
e a segunda destinada à indenização de militares e 
ex-militares (com o montante de R$277.840.000,00). 
A Exposição de Motivos consigna que os valores a 
serem pagos em decorrência da aplicação do acordo, 
transformado em MP, montam a R$200.795.000,00 
no exercício de 2006, e que nos próximos exercícios 
constariam no orçamento dotação específica indican-
do a fonte. Consignamos, ainda que a execução dos 
programas, até o presente momento são muito baixas, 
sendo plausível a análise proposta pela referida Ex-
posição de Motivos

III – Conclusão

A Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 
2006, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em face dos 
dados fornecidos na Exposição de Motivos nº 89/2006-
MJ/MP/MD parece-nos estar adequada.

São esses os subsídios que nos parecem rele-
vantes para a apreciação da Comissão Mista quanto 
à adequação orçamentária e financeira da referida 
Medida Provisória. – Renato Jorge Brown Ribeiro, 
Consultor de Orçamento.

PARECER DO RELATOR, PELA CO-
MISSÃO MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA 
N° 300, DE 2006, E EMENDAS
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, fui nomeado ad hoc pela Liderança do meu partido 
para relatar medida provisória de extrema importância, 
que tenta colocar uma pá de cal no passado, a anistia 
dos perseguidos políticos.

A Medida Provisória n° 300, de 2006, tem como 
objetivo ordenar o pagamento do passivo devido aos 
anistiados políticos alcançados pela Lei n° 10.559, de 
2002, formalizando os termos do acordo acertado en-
tre o Governo Federal e os representantes dos anis-
tiados, que contou com a participação da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados.

Segundo a medida provisória, o anistiado deverá 
assinar o termo de adesão para receber o valor cor-
respondente ao referido passivo, que é resultante da 
diferença entre a data da concessão do benefício e o 
período em que o trabalhador ou o servidor perdeu o 
emprego em decorrência de motivação exclusivamente 
política, somente gerando efeitos financeiros a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, § 1° do 
art. 8° das Disposições Transitórias, que reconheceu 
o direito à anistia política.

O termo de adesão previsto será firmado sob de-
terminadas condições, entre elas o comprometimento 
de desistência de eventual ação ou recurso contra a 
União na Justiça reclamando ou impugnando o valor 
devido. Define também as condições de pagamento, 
parcelando as reparações econômicas de acordo com 
os montantes dos recursos a receber.

De acordo com a medida provisória, os anis-
tiados que já recebem a prestação mensal de até 2 
mil reais receberão o valor integral devido em até 60 
dias a partir da assinatura do termo de adesão, e os 
que recebem valor superior terão a primeira parcela 
equivalente a 5 prestações mensais. O restante do 
pagamento será feito em até 9 anos àqueles que têm 
maiores valores a receber.

O Governo estima que a média dos processos 
terá sua quitação efetuada em 5 anos. Como houve 
demora excessiva para a regulamentação do referido 
dispositivo constitucional, só ocorrida em 2001, e mes-
mo considerando a prescrição qüinqüenal do direito 
das prestações em atraso, acumulou-se uma dívida 
que o Governo estimou em 2 bilhões em relação aos 
processos já julgados, podendo chegar a 4 bilhões 
quando do término dos processos em julgamento pela 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.

Como determinam a Constituição Federal, no art. 
62, § 5°, e a Resolução n° 01, de 2002, do Congresso 
Nacional, cabe ao Congresso Nacional, no tocante à 
medida provisória, deliberar sobre o atendimento dos 

pressupostos constitucionais nos quais se inclui a re-
levância e a urgência, bem como sobre a adequação 
orçamentária e financeira e o mérito.

Quanto à relevância e à urgência, está clara a 
necessidade da regularização dos processos objeto 
da medida provisória. Aliás, houve atraso de 13 anos 
para se regulamentar a matéria, conforme esclarecido 
anteriormente.

Ainda sob o prisma da constitucionalidade, as 
matérias não se incluem na lista de assuntos impedi-
dos de tratamento por meio de medidas provisórias, 
tal como previsto no § 1° do art. 62 da Constituição 
Federal.

No que tange à adequação orçamentária e fi-
nanceira, o Governo, na exposição de motivos, afirma 
que há dotação orçamentária, em 2006, da ordem de 
596,5 milhões para pagamento aos anistiados, sendo 
que o passivo objeto específico dessa medida provi-
sória, da ordem de 200,8 milhões, já foi contemplado 
nas referidas dotações previstas para o ano.

Ainda na exposição de motivos há a ponderação 
de que para o exercício de 2007 e subsequentes serão 
destinados novos recursos na lei orçamentária para 
atender especificamente às despesas de que trata a 
medida provisória, os quais deverão constar da previ-
são do aumento da receita decorrente do crescimento 
real da economia brasileira.

Com relação ao mérito, é inegável a necessidade 
de se resgatar a dívida histórica que o País tem com os 
trabalhadores perseguidos por motivação política que 
tiveram seus direitos cassados arbitrariamente.

Parecer do Relator
Foi designado para relatar esta matéria o Depu-

tado Luiz Eduardo Greenhalgh, que durante sua vida 
foi grande defensor dos direitos humanos. Neste mo-
mento, tenho a honra de ler o seu relato, a pedido do 
nosso Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede a V. Exª que resuma a leitura do 
parecer porque pretendemos votar ainda hoje todas 
as medidas provisórias constantes da pauta. E faz o 
mesmo pedido a todos os demais relatores

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
essa matéria levou 13 anos para ser regulamentada. 
Não é justo que deixemos quase 34 mil anistiados 
políticos na expectativa de ver sanado seu passivo 
com a história.

O parecer, portanto, é pela adequação orçamentá-
ria e financeira e pelo cumprimento dos requisitos cons-
titucionais e, no mérito, pela aprovação da medida

provisória. Em razão do acordo firmado nesta 
Casa, rejeito todas as emendas a ela apresentadas.

É o parecer.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.559, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002

Regulamenta o art. 8º do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 13. No caso de falecimento do anistiado polí-

tico, o direito à reparação econômica transfere-se aos 
seus dependentes, observados os critérios fixados 
nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares 
da União.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 301, DE 2006

Dispõe sobre a criação da Carreira da 
Previdência, da Saúde e do Trabalho, do 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, 
Tecnologia, Produção, renovação em Saúde 

Pública da Fiocruz do Plano de Carreiras e 
Cargos do Inmetro, do Plano de Carreiras 
e Cargos do IBGE e do Plano de Carreiras 
e Cargos do INPI; o enquadramento dos 
servidores originados das extintas Tabela, 
de Especialistas no Plano de Classificação 
de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, e no Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 
10 de abril de 1987, a criação do Plano de 
Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, 
a reestruturação da Carreira de Tecnolo-
gia Militar, de que trata a Lei nº 9.657, da 3 
de junho de 1998, a criação da Carreira de 
Suporte Técnico à Tecnologia Militar, a ex-
tinção da Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Tecnologia Militar – GDATM; e a 
criação da Gratificação de Desempenho de 
Atividade Técnico-Operacional – Tecnologia 
Militar – GDATDI; a alteração da Gratificação 
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de Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA, de 
que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002, a alteração dos salários dos 
empregos públicos do Hospital das Forças 
Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, 
de 15 da maio de 2001; a criação de cargos 
na Carreira de Defensor Público da União; 
a criação das Funções Comissionadas do 
INSS – o auxílio-moradia para os servido-
res de Estados e Municípios para a União, a 
extinção e criação de cargos em comissão, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho
Art. 1º Fica criada a Carreira da Previdência, da 

Saúde e do Trabalho, composta dos cargos efetivos 
vagos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, integrantes dos Quadros de Pessoal do Mi-
nistério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, 
do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação 
Nacional de Saúde – FUNASA e dos cargos efetivos 
cujos ocupantes sejam:

I – integrantes da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.403, de 3 de 
julho de 2002: ou

II – regidos pelo Plano de Classificação de Car-
gos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, ou por planos correlatos, desde que lotados 
nos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdên-
cia Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do 
Trabalho Emprego ou da Funasa, até 28 de fevereiro 
de 2006.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste 
artigo aos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal do 
Trabalho e de Procurador Federal.

§ 2º Os cargos da Carreira da Previdência, da 
Saúde e do Trabalho são agrupados – Classes e pa-
drões, na forma do Anexo I desta lei.

§ 3º O disposto no § 1º, in fine, do art. 58 da 
Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001, não se aplica aos servidores da Carreira criada 
no caput deste artigo.

Art. 2º Os servidores ocupantes dos cargos refe-
ridos no caput do art. 1º desta lei serão enquadrados 
na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho 
de acordo com as respectivas atribuições, requisito de 
formação profissional e posição relativa nas Tabelas de 
Correlação, constantes do Anexo II desta lei.

§ 1º O enquadramento de que trata o caput deste 
artigo dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, 
a ser formalizada no prazo de 90 (noventa) dias, a con-

tar da vigência da Medida provisória nº 301, de 29 de 
junho de 2006, na forma do Termo de Opção constante 
do Anexo III desta lei, com efeitos financeiros a partir 
das datas de implementação das tabelas de vencimen-
to básico referidas no Anexo IV desta lei.

§ 2º A opção pela Carreira da Previdência, da 
Saúde e do Trabalho implica renúncia às parcelas de 
valores incorporados à remuneração por decisão ad-
ministrativa ou judicial, referentes ao adiantamento pe-
cuniário de que trata o art. 8º da Lei nº 7.686, de 2 de 
dezembro de 1988, que vencerem após o início dos 
efeitos financeiros referidos no § 1º deste artigo.

§ 3º A renúncia de que trata o § 2º deste artigo fica 
limitada a diferença entre os valores de remuneração 
resultantes do vencimento básico vigente no mês de 
fevereiro de 2006 e os valores de remuneração resul-
tantes do vencimento básico fixado para dezembro de 
2011, conforme disposto no Anexo IV desta lei.

§ 4º Os valores incorporados à remuneração, 
objeto da renúncia a que se refere o § 2º deste artigo, 
que forem pagos aos servidores ativos, aos aposenta-
dos e aos pensionistas por decisão administrativa ou 
judicial, no mês de fevereiro de 2006, sofrerão redução 
proporcional à implementação das tabelas de venci-
mento básico de que trata o art. 7º desta lei.

§ 5º Concluída a implementação das tabelas, 
– dezembro de 2011, o valor eventualmente exceden-
te continuará a ser pago como vantagem pessoal no-
minalmente identificada, sujeita apenas ao índice de 
reajuste aplicável às tabela de vencimento dos servi-
dores públicos federais, a título de revisão geral das 
remunerações e subsídios, respeitado o que dispõem 
os §§ 3º e 4º deste artigo.

§ 6º O enquadramento na Carreira da Previdência, 
da Saúde e do Trabalho não poderá ensejar redução 
da remuneração percebida pelo servidor.

§ 7º Para fins de apuração do valor excedente 
referido nos §§ 4º e 5º deste artigo, a parcela que vi-
nha sendo paga – em cada período de implementação 
das tabelas constantes do Anexo IV desta lei, sujeita 
à redução proporcional, não será considerada no de-
monstrativo da remuneração recebida no mês anterior 
ao da aplicação.

§ 8º A opção de que trata o § 1º deste artigo 
sujeita os efeitos financeiros de ações judiciais em 
curso, relativas ao adiantamento pecuniário referido 
no § 2º deste artigo, cujas decisões sejam prolatadas 
após o início da implementação das tabelas de que 
trata o Anexo IV desta lei, aos critérios estabelecidos 
neste artigo.

§ 9º O prazo para exercer a opção referida no § 
1º deste artigo, no caso de servidores afastados nos 
termos dos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de 
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dezembro de 1990, será contado a partir do término 
do afastamento.

Art. 3º O ingresso nos cargos da Carreira da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho far-se-á no padrão 
inicial da Classe inicial do respectivo cargo, median-
te concurso público de provas ou de provas e títulos, 
exigindo-se a conclusão de curso superior, e nível de 
graduação, ou de curso médio, ou equivalente, confor-
me o nível do cargo, observados os requisitos fixados 
na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput 
deste artigo poderá, quando couber, ser realizado por 
áreas de especialização, organizado em uma ou mais 
fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, con-
forme dispuser o edital de abertura do certame, obser-
vada a legislação pertinente.

Art. 4º O Poder Executivo promoverá a reclassifi-
cação dos cargos incorporados à Carreira da previdên-
cia, da Saúde e do Trabalho, na forma do art. 1º desta 
lei, observados os seguintes critérios e requisitos:

I – unificação, em cargos de mesma denominação 
e nível de escolaridade, dos cargos oriundos da Car-
reira da seguridade Social e do Trabalho, do Plano de 
Classificação de Cargos e de planos correlatos, cujas 
atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, 
habilitação profissional ou especialização, exigidos para 
ingresso, sejam idênticos ou essencialmente iguais aos 
dos cargos de destino;

II – transposição para os respectivos cargos e 
inclusão dos servidores na nova situação, observadas 
a correspondência, a identidade e a similaridade de 
atribuições entre o seu cargo de origem e o cargo em 
que for enquadrado; e

III – localização dos servidores ocupantes dos 
cargos reclassificados em referências, níveis ou pa-
drões das classes dos cargos de destino determinados, 
mediante a aplicação dos critérios de enquadramento 
estabelecidos no art. 2º desta lei.

Art. 5º Os vencimentos dos servidores integran-
tes da Carreira a Previdência, da Saúde e do Trabalho 
serão compostos das seguintes parcelas:

I – vencimento básico, nos valores indicados nas 
tabelas constantes Anexo IV desta lei;

II – Gratificação de Atividade Executiva, de que 
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;

III – Gratificação de Desempenho de Atividade 
da Seguridade Social e do Trabalho – GSST, instituída 
pela Lei nº 10.483, de 3 da julho de 2002;

IV – Gratificação Específica da Seguridade Social 
e do Trabalho – GESST, instituída pela Lei nº 10.971, 
de 25 de novembro de 2004; e

V – vantagem pecuniária individual, de que trata 
a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.

Art. 6º Os cargos ocupados pelos servidores re-
feridos no caput do art. 1º, desta lei que não optarem 
pela Carreira da Previdência, da Saúde e do Traba-
lho serão transformados nos seus correspondentes, 
quando vagos.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere 
o caput deste artigo continuarão a ser remunerados 
de acordo com a Carreira ou planos de cargos a que 
continuarem a pertencer.

Art. 7º As tabelas de vencimento a que se refere o 
inciso I do caput do art. 5º desta lei serão implementa-
das, progressivamente, nos meses de março e dezem-
bro de 2006 a 2011, conforme os valores constantes 
das tabelas de vencimento básico a que se refere o 
Anexo IV desta lei.

Art. 8º O Anexo v da Lei nº 10.483, de 3 de julho 
de 2002, passa a vigorar, na forma do Anexo V des-
ta lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de 
janeiro de 2006.

Art. 9º As disposições dos arts. 1º e 2º desta lei 
não se aplica aos servidores agregados de que trata 
a Lei nº 1.741, de 22 de novembro de 1952.

Art. 10. Os servidores integrantes da Carreira da 
Seguridade Social e do Trabalho e da Carreira da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho somente poderão ser 
redistribuídos no âmbito do Ministério da Previdência 
Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Tra-
balho e Emprego e da Funasa.

Plano de Carreiras e Cargos da Fiocruz
Art. 11. Fica criado o Plano de Carreiras e Cargos 

de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saú-
de Pública, composto pelos cargos de nível superior 
e intermediário do Quadro de Pessoal da Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

Parágrafo único. Somente poderão ser enquadra-
dos no Plano de Carreiras e Cargos de que trata o ca-
put deste artigo os servidores que integrava o Quadro 
de Pessoal da Fiocruz em 22 de julho de 2005.

Art. 12. Integram o Plano de Carreiras e Cargos 
de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saú-
de Pública as seguintes Carreiras e cargos:

I – de nível superior:
a) Carreira de Pesquisa em Ciência, Tecnologia, 

Produção e Inovação em Saúde Pública.
b) Carreira de Desenvolvimento Tecnológico em 

Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública.

c) Carreira de Gestão em Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública; e
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d) cargos isolados de provimento efetivo de espe-
cialista em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública.

II – de nível intermediário:
a) Suporte Técnico em Ciência, Tecnologia, Pro-

dução e Inovação em Saúde Pública; e
b) Suporte à Gestão a Ciência, Tecnologia, Pro-

dução e Inovação – Saúde Pública.
§ 1º Os cargo do Plano de Carreiras e Cargos de 

Ciência, Tecnologia, Produção O Inovação em Saúde 
Pública são agrupados em Classes e padrões, na for-
ma do Anexo VI desta Lei.

§ 2º Os cargos de Especialista em Ciência, Tec-
nologia, Produção e Inovação em Saúde Pública são 
estruturados em uma  única Classe e padrão de 
vencimento.

Art. 13. A Carreira de Pesquisa em Ciência, Tec-
nologia, Produção e Inovação em Saúde Pública des-
tina-se a profissionais habilitados a exercer atividades 
especificas de pesquisa científica e tecnológica em 
saúde.

Parágrafo único. A habilitação referida; este artigo 
deverá ser adquirida por meio de curso superior em 
nível de graduação, com habilitação legal específica, 
quando for o caso, e de pós-graduação, reconhecidos 
na forma da legislação vigente, e, quando realizado no 
exterior, revalidado por instituição nacional credencia-
da para esse fim.

Art. 14. A Carreira de Pesquisa em Ciência, Tec-
nologia, Produção e Inovação em Saúde Pública é 
constituída do cargo de Pesquisador em Saúde Pú-
blica, com as seguintes Classes:

I – Pesquisador em Saúde Titular;
II – Pesquisador em Saúde Associado;
III – Pesquisador em Saúde Adjunto; e
IV – Assistente de Pesquisa a Saída.
Art. 15. São pré-requisitos para ingresso na Clas-

se inicial e promoção para as – Classes subseqüentes 
da Carreira de Pesquisa em Ciência, Tecnologia, Pro-
dução e Inovação em Saúde Pública:

I – Pesquisador em Saúde Titular:
a) ter realizado pesquisas durante pelo menos 6 

(seis) anos, após a obtenção do título de Doutor; e
b) ter reconhecimento em sua área de pesquisa, 

consubstanciada por publicações relevantes de circu-
lação internacional e pela coordenação de projetos ou 
grupos de pesquisa e pela contribuição na formação 
de novos pesquisadores;

II – Pesquisador em Saúde Associado:
a) ter realizado pesquisa durante pelo menos 3 

(três) anos, após a obtenção do título de Doutor; e
b) ter realizado pesquisa de forma independente 

em sua área de atuação, demonstrada por publicações 

relevantes de circulação internacional, e consideran-
do-se também sua contribuição na formação de novos 
pesquisadores;

III – Pesquisador em Saúde Adjunto:
a) ter o título de Doutor; e 
b) ter realizado pesquisa relevante em sua área 

de atuação
IV – Assistente de Pesquisa em Saúde:
a) ter o grau de Mestre, e 
b) ter qualificação específica para a Classe.
Art. 16. As Carreiras de Desenvolvimento Tecno-

lógico em  Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública e de Suporte Técnico em Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública 
são destinadas a profissionais habilitados a exercer 
atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico em saúde.

Art. 17. A Carreira de Desenvolvimento Tecnoló-
gico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação eu 
Saúde Pública é composta pelo cargo de Tecnologista 
em Saúde Pública, com as seguintes Classes:

I – Tecnologista em Saúde Sênior;
II – Tecnologista em Saúde Pleno 3;
III – Tecnologista em Saúde Pleno 2;
IV – Tecnologista em Saúde Pleno 1; e
V – Tecnologista em Saúde Júnior.
Art. 18. A Carreira de Suporte Técnico em Ciência, 

Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública é 
composta pelo cargo de Técnico em Saúde Pública, 
com as seguintes Classes:

I – Técnico em Saúde 3;
II – Técnico em Saúde 2; e
III – Técnico em Saúde 1.
Art. 19. São pré-requisitos para ingresso na Clas-

se inicial e Promoção para as Classes subseqüentes 
da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciên-
cia, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pú-
blica, além do curso superior em nível de graduação, 
com habilitação legal específica, quando for o caso, 
os seguintes:

I – Tecnologista em Saúde Sênior:
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado 

durante pelo menos 6 (seis) anos, após a obtenção 
de tal título, atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, ou ter realizado, após a obtenção do grau 
de Mestre, atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico durante, pelo menos, 11 (onze) anos, que 
lhe atribua habilitação correspondente, ou ter realizado, 
durante, pelo menos, 14 (quatorze) anos atividades de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atri-
buam habilitação correspondente; e

b) ter reconhecimento em sua área de atuação, 
aferida por uma relevante e continuada contribuição, 
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consubstanciada por coordenação de projetos ou de 
grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 
contribuindo com resultados tecnológicos expressos 
em trabalhos documentados por periódicos de cir-
culação internacional, patentes, normas, protótipos, 
contratos de transferência de tecnologia, laudos e pa-
receres técnicos;

II – Tecnologista em Saúde Pleno 3:
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado 

durante, pelo menos, 3 (três) anos, após a obtenção 
de tal título, atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, ou ter realizado, após a obtenção do grau 
de Mestre, atividade de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico durante, pelo menos, 8 (oito) anos, que 
lhe atribua habilitação correspondente, ou ter realiza-
do durante, pelo menos, 11 (onze) anos atividade de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atri-
bua habilitação, correspondente; e

b) demonstrar capacidade de realizar pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico relevantes, de forma in-
dependente, contribuindo com resultados tecnológicos 
expressos em trabalhos documentados por publicações 
de circulação internacional, patentes, normas, protóti-
pos, contratos de transferência de tecnologia, laudos 
e pareceres técnicos;

III – Tecnologista em Saúde Pleno 2:
a) ter o título de Doutor ou ter realizado, após a 

obtenção do grau de Mestre, atividade de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico durante, pelo menos, 5 
(cinco) anos, que lhe atribua habilitação corresponden-
te, ou ter realizado durante, pelo menos, 9 (oito) anos 
atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
que lhe atribua habilitação correspondente; e

b) demonstrar capacidade de participar em pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos 
relevantes na sua área de atuação, contribuindo com 
resultados tecnológicos expressos em trabalhos docu-
mentados por publicações de circulação internacional, 
patentes, normas, protótipos, contratos de transferência 
de tecnologia, laudos e pareceres técnicos;

IV – Tecnologista em Saúde Pleno 1:
a) ter o grau de Mestre ou ter realizado durante, 

pelo menos, 3 (três) anos atividade de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico que lhe atribua habilitação 
correspondente; e

b) ter participado de projetos de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico;

V – Tecnologista em Saúde Júnior: ter qualifica-
ção específica para a Classe.

Art. 20. São pré-requisitos para ingresso na Clas-
se inicial e promoção para as Classes subseqüentes 
da Carreira de Suporte Técnico em Ciência, Tecnolo-
gia, Produções e Inovação em Saúde Pública, além 

do ensino médio ou curso equivalente completo, ter 
conhecimentos específicos inerentes ao cargo e, ain-
da mais:

I – Técnico em Saúde 3: ter, pelo menos, 12 
(doze) anos de experiência na execução de tarefas 
inerentes à Classe;

II – Técnico em Saúde 2: ter, pelo menos, 6 (seis) 
anos de experiência na execução de tarefas inerentes 
à Classe; e

III – Técnico em Saúde 1: ter 1 (um) ano, no 
mínimo, de participação em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico ou habilitação inerente 
à Classe.

Art. 21. As Carreiras de Gestão em Ciência, Tec-
nologia, Produção e Inovação em Saúde Pública e de 
Suporte à Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e 
Inovação em Saúde Pública são destinadas a servido-
res habilitados a exercer atividades de apoio à direção, 
coordenação, organização, planejamento, controle e 
avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento 
na área de saúde, bem como toda atividade de suporte 
administrativo da Fiocruz.

Art. 22. A Carreira de Gestão em Ciência, Tecno-
logia, Produção e Inovação em Saúde Pública é com-
posta pelo cargo de Analista de Gestão em Saúde, 
com as seguintes Classes:

I – Analista de Gestão em Saúde Sênior;
II – Analista de Gestão em Saúde 3;
III – Analista de Gestão em Saúde 2;
IV – Analista de Gestão em Saúde 1; e
V – Analista de Gestão em Saúde Júnior.
Art. 23. A Carreira de Suporte à Gestão em Ci-

ência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
pública é composta pelo cargo de Assistente Técnico 
de Gestão em Saúde, com as seguintes Classes:

I – Assistente Técnico de Gestão 3;
II – Assistente Técnico de Gestão 2; e
III – Assistente Técnico de Gestão 1.
Art. 24. São pré-requisitos para ingresso na Classe 

inicial e promoção para as Classes subseqüentes da 
Carreira de Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde pública, além do curso superior, 
em nível de graduação, concluído, os seguintes:

I – Analista de Gestão em Saúde Sênior:
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado 

durante, pelo menos, 6 (seis) anos, após a obtenção 
de tal título, atividades de gestão, planejamento e infra-
estrutura na área de Pesquisa, Produção, Serviços e 
Gestão em Saúde, ou  ter realizado, após obtenção do 
grau de Mestre, atividades de gestão, planejamento ou 
infra-estrutura na área de Pesquisa, produção, Serviços 
e Gestão em Saúde, durante, pelo menos, 11 (onze) 
anos, que lhe atribua habilitação correspondente, ou 
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ter realizado, durante, pelo menos, 14 (quatorze) anos 
atividades de gestão, planejamento e intra-estrutura na 
área de Pesquisa, Produção, Serviços e Gestão em 
Saúde que lhe atribuam habilitação correspondente;

b) ter reconhecimento em sua área de atuação, 
aferida por uma relevante contribuição e consubstan-
ciada por orientação de equipes interdisciplinares ou 
de profissionais especializados, treinamentos oferta-
dos, coordenação de planos, programas, projetos e 
trabalhos publicados;

II – Analista de Gestão em Saúde 3:
a) ter o título de Doutor e, ainda, ter realizado du-

rante, pelo menos, 3 (três) anos, após a obtenção de 
tal título, atividades de gestão, planejamento ou infra-
estrutura na área de Pesquisa, Produção, Serviços e 
Gestão em Saúde, ou ter realizado, após a obtenção 
do grau de Mestre, atividades de gestão, planejamento 
ou infra-estrutura, durante, pelo menos, 8 (oito) anos, 
que lhe atribuam habilitação correspondente, ou ter 
realizado durante, pelo menos, 11 (onze) anos ativida-
des de gestão, planejamento e infra-estrutura na área 
de Pesquisa, Produção, Serviços e Gestão em Saúde 
que lhe atribuam habilitação correspondente;

b) ter realizado, de forma independente, trabalhos 
interdisciplinares ou sistemas de suporte relevantes 
para o apoio científico e tecnológico, consubstanciados 
por desenvolvimento de sistemas de infra-estrutura, ela-
boração ou coordenação de planos, programas, projetos 
e estudos específicos de divulgação nacional.

III – Analista de Gestão em Saúde 2:
a) ter o título de Doutor ou ter exercido durante, 

pelo menos, 5 (cinco) anos, após a obtenção do grau 
de Mestre, atividades de gestão, planejamento ou in-
fra-estrutura na área de Pesquisa, Produção, Serviços 
e Gestão em Saúde, que lhe atribuam habilitação cor-
respondente ou ainda ter realizado durante, pelo me-
nos, 8 (oito) anos atividades de gestão, planejamento 
e infra-estrutura na área de Pesquisa, Produção, Ser-
viços e Gestão em Saúde que lhe atribuam habilitação 
correspondente;

b) ter realizado, sob supervisão, trabalhos inter-
disciplinares ou sistemas de suporte relevantes para 
o apoio científico e tecnológico consubstanciados por 
elaboração ou gerenciamento de planos, programas, 
projetos e estudos específicos com divulgação inte-
rinstitucional;

IV – Analista de Gestão em Saúde 1:
a) ter grau de Mestre ou ter realizado durante, 

pelo menos, 3 (três) anos atividade de gestão, plane-
jamento ou infra-estrutura na área de Pesquisa, Pro-
dução, Serviços e Gestão a Saúde, que lhe atribua 
habilitação correspondente;e 

b) ter participado de trabalhos interdisciplinares 
ou da elaboração de sistema de suporte, de relatórios 
técnicos e de projetos correlacionados com a área de 
Pesquisa, Produção, Serviços e Gestão em Saúde;

V – Analista de Gestão em Saúde Júnior: ter 
qualificação específica para a Classe.

Art. 25. São pré-requisitos para ingresso na Classe 
inicial e promoção para as Classes subseqüentes da 
Carreira de Suporte à Gestão em Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública, além do ensi-
no médio ou curso equivalente concluído, ter conheci-
mentos específicos inerentes ao cargo e, ainda:

I – Assistente Técnico de Gestão 3: ter, pelo me-
nos, 12 (doze) anos de experiência na execução de 
tarefas inerentes à Classe;

II – Assistente Técnico de Gestão 2: ter, pelo 
menos, 6 (seis) anos de experiência na execução de  
tarefas inerentes à Classe;

III – Assistente Técnico de Gestão 1: ter 1 (um) 
ano, no mínimo, de experiência na execução de tare-
fas inerentes à Classe.

Art. 26. O cargo isolado de Especialista em Ciên-
cia, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pú-
blica destina-se a profissionais habilitados a exercer 
atribuições de alto nível de complexidade voltadas às 
atividades especializadas de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico em saúde.

Parágrafo único. São pré-requisitos para ingres-
so no cargo de Especialista em Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública:

I – ter realizado pesquisas voltadas às atividades 
especializadas de pesquisa e desenvolvimento tecno-
lógico em saúde durante, pelo menos, 6 (seis) anos, 
após a obtenção do título de Doutor; e

II – ter reconhecimento em sua área de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, consubstanciada por 
publicações relevantes de circulação internacional, 
pela coordenação de projetos ou grupos de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico e pela contribuição na 
formação de novos pesquisadores e na obtenção de 
resultados tecnológico, expressos em trabalhos docu-
mentados por periódicos de circulação internacional, 
patentes, normas, protótipos, contratos de transferência 
de tecnologia, laudos e pareceres técnicos.

Art. 27. São transpostos para as Carreiras do 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública os atuais car-
gos efetivos das Carreiras da Área de Ciência e Tec-
nologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 
1993, integrantes do Quadro de Pessoal da Fiocruz, 
em 22 de julho de 2005.

§ 1º Os cargos de que trata o caput deste artigo 
serão enquadrados nas carreiras do Plano de Carreiras 
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e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inova-
ção em Saúde Pública, de acordo com as respectivas 
atribuições, requisitos de formação profissional e po-
sição relativa na Tabela de Correlação, constante do 
anexo VII desta Lei.

§ 2º O enquadramento de que trata o § 1º deste 
artigo dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, 
a ser formalizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
à contar da vigência da Medida Provisória nº 301, de 29 
de junho de 2006, na forma do Termo de Opção, cons-
tante do Anexo VIII desta Lei, com efeitos financeiros a 
partir da data de vigência das tabelas de vencimento 
básico constantes do Anexo IX desta Lei.

§ 3º A opção pelas Carreiras do Plano de Carrei-
ras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Ino-
vação em Saúde Pública implica renúncia às parcelas 
de valores incorporados à remuneração por decisão 
administrativa ou judicial que vencerem após o início 
dos efeitos financeiros referidos no § 2º deste artigo.

§ 4º A renúncia de que trata o § 3º deste artigo 
fica limitada à diferença entre os valores de remune-
ração resultantes do vencimento básico vigente no 
mês de fevereiro de 2006 e os valores de remunera-
ção resultantes do vencimento básico fixado para o 
mês de março de 2006, conforme disposto no Anexo 
IX desta Lei.

§ 5º Os valores incorporados à remuneração, 
objeto da renúncia a que se refere o § 4º deste artigo, 
que forem pagos aos servidores ativos, aos aposenta-
dos e aos pensionistas, por decisão administrativa ou 
judicial, no mês de fevereiro de 2006, sofrerão redução 
proporcional à implantação das tabelas de vencimento 
básico de qual trata o § 2º deste artigo.

§ 6º A opção de que trata o § 2º deste artigo 
sujeita os efeitos financeiros das ações judiciais em 
curso, cujas decisões sejam prolatadas após a imple-
mentação das Tabelas de que trata o Anexo IX desta 
Lei, aos critérios estabelecidos neste artigo, por oca-
sião da execução.

Art. 28. Serão enquadrados, em cargos de idêntica 
denominação e atribuições, que passarão a integrar o 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública, ou titulares 
dos cargos efetivos de nível superior e intermediário 
do Plano de Classificação de Cargos instituído pela 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de pla-
nos correlatos, ou integrantes de cargos da Carreira 
da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei 
n° 10.483, de 3 de julho de 2002, não integrantes das 
carreiras de que trata a Lei n° 8.691, de 28 de julho 
de 1993, ou da Carreira de Procurador Federal, regi-
dos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

pertencentes ao Quadro de Pessoal da Fiocruz, em 
22 de julho de 2005.

§ 1° Os servidores ocupantes dos cargos de pro-
vimento efetivo de que trata o caput deste artigo se-
rão enquadrados no Plano de Carreiras e Cargos de 
Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública, de acordo com as denominações e atribuições 
dos respectivos cargos, requisitos de formação profis-
sional e posição relativa na tabela, conforme Tabela de 
Correlação constante do Anexo VII desta Lei, vedada 
a mudança de cargo ou nível.

§ 2° O enquadramento de que trata o caput des-
te artigo dar-se-á mediante opção irretratável do ser-
vidor, a ser formalizada no prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias após a publicação da Medida provisória n° 
301, de 29 de junho de 2006, na forma do Termo de 
Opção constante do Anexo VIII desta Lei, com efeitos 
financeiros a partir da data de vigência das tabelas de 
vencimento básico referidas no Anexo IX desta Lei.

§ 3° A opção de que trata o caput deste artigo 
implica renúncia às parcelas de valores incorporadas 
à remuneração por decisão administrativa ou judicial 
que vencerem após o início doe efeitos financeiros 
referidos no § 2° deste artigo.

§ 4° Aplica-se aos servidores de que trata o ca-
put deste artigo o disposto nos §§ 4°, 5° e 6° do art. 
27 desta Lei.

Art. 29. Os ocupantes dos cargos pertencentes 
ao Quadro de Pessoal da Fiocruz, em 22 de julho de 
2005, que não formalizares a opção referida no § 2° 
do art. 27 ou no § 2° do art. 28 desta Lei, conforme o 
caso, no prazo e condições estabelecidas, permane-
cerão na situação em que se encontrarem na data da 
entrada em vigor da Medida Provisória n° 301, de 29 
de junho de 2006, não fazendo jus aos vencimentos e 
vantagens por ela estabelecidos.

Art. 30. O prazo para exercer a opção referi-
da no § 2° do art. 27 ou no § 2° do art. 28 desta Lei, 
conforme o caso será contado a partir do término do 
afastamento nas hipóteses previstas nos arts. 81 e 
102 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou 
a partir do ingresso no cargo que tenha sido provido 
em decorrência de concurso em andamento na data 
de publicação da Medida Provisória n° 301, de 29 de 
junho de 2006.

Art. 31. O ingresso nos cargos integrantes do 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública dar-se-a me-
diante concurso público de provas ou de provas e tí-
tulos, exigindo-se pós-graduação, curso superior em 
nível de graduação ou curso médio, ou equivalente, 
concluído, e habilitação legal específica, quando for 
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o caso, conforme o nível do cargo, observados os re-
quisitos fixados na legislação pertinente.

§ 1° O concurso referido no caput deste artigo 
poderá, quando couber, ser realizado por áreas de 
especialização e organizado em uma ou mais fases, 
incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme 
dispuser o edital de abertura do certame, observada 
a legislação pertinente.

§ 2° O edital definirá as características de cada 
etapa do concurso público, a formação especializada 
e a experiência profissional, bem como os critérios 
eliminatórios e classificatórios.

§ 3° O concurso público será realizado para pro-
vimento efetivo de pessoal no padrão inicial da Classe 
inicial de cada Carreira ou para provimento de cargo 
isolado de provimento efetivo.

§ 4° O ingresso nos cargos de Especialista em 
Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública dar-se-á unicamente mediante habilitação em 
concurso público de provas e títulos.

Art. 32. O desenvolvimento do servidor nos cargos 
do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública observará, 
além do disposto nos arts. 15, 19, 20, 24 e 25 desta 
Lei, os seguintes requisitos:

I – interstício mínimo de um ano entre cada pro-
gressão;

II – avaliação de desempenho;
III – capacitação; e
IV – qualificação e experiência profissional.
Parágrafo único. A progressão funcional e a pro-

moção dos servidores que integras o Plano de Car-
reiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, produção e 
Inovação em Saúde pública deverão ser aprovadas, 
caso a caso, por comissão criada para esse fim no 
âmbito da Fiocruz.

Art. 33. A remuneração dos servidores integran-
tes do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tec-
nologia, produção e Inovação em Saúde pública será 
composta das seguintes parcelas:

I – vencimento básico, nos valores indicados nas 
tabelas constantes do Anexo IX desta Lei;

II – Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública – GDACTSP;

III – Adicional de Titulação; e
IV – vantagem pecuniária individual, de que trata 

a Lei n° 10.698, de 2 de julho de 2003.
Art. 34. Fica instituída a Gratificação de desem-

penho de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde Pública – GDACTSP, devida aos 
ocupantes dos cargos efetivos de que trata o art. 12 
desta Lei, e aos titulares dos demais cargos de nível 

superior e intermediário, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da Fiocruz, a que se refere o art. 28 desta Lei, 
que optarem pelo enquadramento no Plano de Carreiras 
e Cargos de Ciência, tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública, nos termos do § 2° do art. 27 ou do 
§ 2° do art. 28 desta Lei, conforme o caso.

Parágrafo único. Fazem jus à GDACTSP os ser-
vidores não enquadrados nas Carreiras da área de 
Ciência e Tecnologia, de que trata o art. 27 da Lei n° 
8.691, de 28 de julho de 1993, em exercício na Fiocruz 
em 22 de julho de 2005.

Art. 35. O valor da GLACTSP será de até 30% 
(trinta por cento), incidente sobre o vencimento básico 
do servidor, em decorrência dos resultados da avalia-
ção de desempenho individual, e de até 20% (vinte 
por cento), incidente sobre o maior vencimento básico 
do cargo, em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional.

§ 1° A avaliação de desempenho individual visa a 
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri-
buições do cargo, com foco na contribuição individual 
para o alcance dos objetivos organizacionais.

§ 2° A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho do órgão no alcance dos 
objetivos organizacionais, podendo considerar projeto 
e atividades prioritárias e características específicas 
compatíveis com as atividades da Fiocruz.

§ 3° Regulamento disporá sobre os critérios ge-
rais a serem observados para a realização das ava-
liações de desempenho individual e institucional da 
GDACTSP.

§ 4° Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e institucional e 
de atribuição da GDACTSP serão estabelecidos em 
ato do dirigente máximo da Fiocruz, observada a le-
gislação vigente.

Art. 36. Enquanto não forem editados os atos 
referidos nos §§ 3° e 4° do art. 35 desta Lei e até que 
sejam processados os resultados do primeiro período 
de avaliação de desempenho, a GDACTSP será paga 
de acordo com o valor percebido pelo servidor, a título 
de gratificação de desempenho, no mês de fevereiro 
de 2006.

§ 1° O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do primeiro período 
de avaliação, devendo ser compensadas eventuais 
diferenças pagas a maior ou a menor.

§ 2° A data de publicação no Diário Oficial da 
União do ato de fixação das metas de desempenho 
institucional constitui o marco temporal para o início 
do período de avaliação.
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§ 3° O disposto neste artigo aplica-me aos ocu-
pantes de cargos comissionados que fazem jus à 
GDACTSP.

Art. 37. Os ocupantes dos cargos pertencentes 
ao Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnolo-
gia, Produção e Inovação em Saúde Pública somente 
farão jus à GDACTSP se em exercício de atividades, 
inerentes às atribuições dos respectivos cargos nas 
unidades da Fiocruz.

Art. 38. O titular de cargo efetivo pertencente ao 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública em exercício 
nas unidades da Fiocruz, quando investido em car-
go em comissão ou função de confiança, fará jus à 
GDACTSP, observado o posicionamento na tabela e 
o cargo efetivo ocupado pelo servidor, nas seguintes 
condições:

I – os ocupantes de cargos comissionados de 
Natureza Especial, DAS–6, DAS–5, ou equivalentes, 
perceberão a GDACTSP calculada no seu valor má-
ximo; e

II – os ocupantes de cargos comissionados DAS–1 
a 4 e de função de confiança, ou equivalentes, perce-
berão a GDACTSP de acordo com o resultado obtido 
na avaliação individual e institucional.

Art. 39. O titular de cargo efetivo pertencente ao 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação a Saúde Pública que não se 
encontre em exercício nas unidades da Fiocruz, ex-
cepcionalmente, fará jus à GDACTSP, observado o 
posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado 
pelo servidor, nas seguintes situações:

I – quando requisitado pela Presidência ou Vice-
presidência da República, perceberá a GDACTSP 
calculada com base nas regras aplicáveis como se 
estivesse em exercício na Fiocruz; e

II – quando cedido para órgãos ou entidades do 
governo Federal, distintos dos indicados no inciso I do 
caput deste artigo, da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo em comissão de 
Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, 
perceberá a GDACTSP e valor calculado com base 
no, seu valor máximo; e 

b) o servidor investido em cargo em comissão 
DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDACTSP no 
valor de 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor 
máximo.

Art. 40. O servidor ativo beneficiário da GDACTSP 
que obtiver na avaliação pontuação inferior a 50% (cin-
qüenta por cento) do limite máximo de pontos desti-
nada à avaliação individual em 2 (duas) avaliações 
individuais consecutivas será imediatamente subme-

tido a processo de capacitação, sob responsabilidade 
da Fiocruz.

Art. 41. Os servidores pertencentes ao Plano de 
Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde Pública portadores de títulos de 
Doutor, Mestre ou certificado de aperfeiçoamento ou 
de especialização farão jus a um Adicional de Titulação 
– AT, no percentual de 105% (cento e cinco por cento), 
52,5% (cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por 
cento) e 27% (vinte e sete por cento), respectivamente, 
incidente sobre o vencimento básico do servidor.

Art. 42. Os servidores ocupantes de cargos de 
nível superior do Plano de Carreiras e Cargos de Ci-
ência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública, quando possuidores de título de Doutor ou de 
habilitação equivalente, poderão, após cada período 
de 7 (sete) anos de efetivo exercício de atividades na 
Fiocruz, requerer até 6 (seis) meses de licença sabá-
tica para aperfeiçoamento profissional, assegurada a 
percepção da remuneração do respectivo cargo.

§ 1º A concessão da licença sabático tem por fim 
permitir o afastamento do servidor de que trata o caput 
deste artigo para a realização de estudos e aprimora-
mento técnico-profissional e far-se-á de acordo com 
nonas estabelecidas em ato do Poder Executivo.

§ 2º Para cada período de licença sabática soli-
citado, independentemente da sua duração, far-se-á 
necessária a apresentação de plano de trabalho, bem 
como de relatório final, conforme disposto no regula-
mento a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 3º A aprovação da licença sabática dependerá 
de recomendação favorável de comissão competente, 
especificamente constituída para esta finalidade, no 
âmbito da Fiocruz.

§ 4º Não se aplica aos servidores a que se refe-
re o caput deste artigo a licença para capacitação de 
que tratam o inciso V do art. 81 e o art. 87 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 43. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a Fiocruz deverá elaborar o seu plano de desenvolvi-
mento de recursos humanos, de acordo com diretrizes 
dispostas em regulamento.

Art. 44. É vedada a redistribuição de servidores 
integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, 
tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, 
bem como a redistribuição de outros servidores para 
a Fiocruz, a partir da data de publicação da Medida 
Provisória nº 301, de 29 de junho de 2006.

Art. 45. Ficam criados no Quadro de Pessoal da 
Fiocruz:

I – na Carreira de Pesquisa em Ciência, Tecnolo-
gia, produção e Inovação em Saúde Pública 420 (qua-
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trocentos e vinte) cargos de Pesquisador em Saúde 
Pública;

II – na Carreira de Desenvolvimento Tecnológi-
co em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em 
Saúde Pública, 580 (quinhentos e oitenta) cargos de 
Tecnologista em Saúde pública;

III – na Carreira de Suporte Técnico em Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, 
200 (duzentos) cargos de Técnico em Saúde Públi-
ca;

IV – na Carreira de Gestão em Ciência, Tecno-
logia, Produção e Inovação em Saúde pública, 350 
(trezentos e cinqüenta) cargos de Analista de Gestão 
em Saúde;

V – na Carreira de Suporte à Gestão em Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação eu Saúde Pública, 
300 (trezentos) cargos de Assistente Técnico de Ges-
tão em Saúde; e

VI – 150 (cento e cinqüenta) cargos de Especia-
lista em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em 
Saúde Pública.

Art. 46. Os servidores mencionados no art. 27 
da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, lotados na 
Fiocruz em 22 de julho de 2005, permanecerão em 
sua situação atual, fazendo jus, contudo, a todas as 
vantagens pecuniárias do plano de Carreiras e Car-
gos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em 
Saúde Pública.

Parágrafo único. Os servidores referidos no caput 
deste artigo deverão, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, manifestar a sua opção pelas vantagens do Plano 
de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produ-
ção e Inovação eu Saúde pública, sem o que perma-
necerão na situação em que se encontravam na data 
de publicação da Medida Provisória nº 301, de 29 de 
junho de 2006.

Art. 47. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de 
Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde Pública – CPCSP, no âmbito da 
Fiocruz, vinculado à Secretaria Executiva do Ministério 
da Saúde, com a finalidade de acompanhar, assesso-
rar e avaliar a implementação e o desenvolvimento do 
Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde pública, cabendo-lhe, 
em especial:

I – propor normas regulamentadoras relativas a 
diretrizes gerais, ingresso, promoção, progressão, ca-
pacitação e avaliação de desempenho;

II – acompanhar a implementação do Plano de 
Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde Pública e propor, quando for o 
caso, as alterações julgadas pertinentes;

III – analisar as propostas de lotação necessária 
de pessoal da Fiocruz;

IV – propor critérios para atribuir habilitações 
equivalentes aos títulos referidos nos arts. 19 e 24 
desta Lei; e

V – examinar os casos omissos referentes ao 
Plano de carreira, e Cargos de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública, encaminhan-
do-os à apreciação dos órgãos competentes.

Parágrafo único. A Fiocruz instituirá Comissão 
Interna de Desenvolvimento do Plano de Carreiras e 
Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública, com a participação das entidades 
representativas dos servidores, com objetivo de acom-
panhar, orientar e avaliar a implementação do Plano 
de Carreiras e Cargos criado pelo art. 11 desta Lei e 
propor alterações ao CPCSP, com vistas no aperfei-
çoamento do Plano, se for o caso.

Art. 48. O CPCSP será constituído por 6 (seis) 
membros, sendo 2 (dois) representantes do Ministé-
rio da Saúde, 2 (dois) representantes do Ministério do 
Planejamento, orçamento e Gestão e 2 (dois) repre-
sentantes da Fiocruz, sendo 1 (um) da entidade repre-
sentativa dos servidores.

§ 1º Os membros do CPCSP serão designados 
em portaria interministerial dos Ministros de Estado da 
Saúde e do planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2º A forma de indicação e a duração do man-
dato dos metros do CPCSP serão definidas em regu-
lamento.

§ 3º O exercício de mandato no CPCSP é consi-
derado de relevante interesse público.

Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro
Art. 49. Fica criado, a partir de 1º de julho de 2006; 

o Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inme-
tro, composto por cargos de provimento efetivo regidos 
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 50. O Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro 
é composto pelas seguintes Carreiras e cargos:

I – cargo isolado de provimento efetivo de Espe-
cialista em Metrologia e Qualidade Sênior, estrutura-
do em Classe única, com atribuições de alto nível de 
complexidade voltadas às atividades especializadas 
de pesquisa, planejamentos coordenação, fiscaliza-
ção, assistência técnica e execução de projetos em 
metrologia e qualidade e a outras atividades relacio-
nadas com a metrologia legal, científica e industrial, 
qualidade, regulamentação, acreditação, superação 
de barreiras técnicas, avaliação, da conformidade e 
informação tecnológica;

II – Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Metrologia e Qualidade, estruturada nas Classes C, B 
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e A, composta de cargos de nível superior de Pesqui-
sador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, com 
atribuições voltadas às atividades especializadas de 
pesquisa, planejamento, coordenação, fiscalização, 
assistência técnica e execução de projetos em metro-
logia o qualidade e a outras atividades relacionadas 
com metrologia legal, científica e industrial, qualidade, 
regulamentação, acreditação, superação de barreiras 
técnicas, avaliação da conformidade e informação 
tecnológica;

III – Carreira de Suporte Técnico à Metrologia 
e Qualidade, estruturada nas Classes C, B e A, com-
posta de cargos de nível intermediário de Técnico em 
Metrologia e Qualidade, com atribuições voltadas ao 
suporte e ao apoio técnico especializado às atividades 
de metrologia legal, científica e industrial, qualidade, 
regulamentação, acreditação, superação de barreiras 
técnicas, avaliação da conformidade e informação 
tecnológica;

IV – Carreira de Gestão em Metrologia e Qua-
lidade, estruturada nas Classes C, B e A, composta 
de cargos de nível superior de Analista Executivo em 
Metrologia e Qualidade, com atribuições voltadas para 
o exercício de atividades administrativas e logísticas 
relativas ao exercício das competências institucionais 
e legais a cargo do Inmetro;

V – Carreira de Suporte à Gestão em Metrologia 
e Qualidade, estruturada nas Classes C, B e A, com-
posta de cargos de nível intermediário de Assistente 
Executivo em Metrologia e Qualidade, com atribuições 
voltadas para o exercício de atividades administrativas 
e logísticas de nível intermediário, relativas ao exercí-
cio das competências institucionais e legais a cargo 
do Inmetro; e

VI – Carreira de Apoio Operacional à Gestão em 
Metrologia e Qualidade, estruturada nas Classes B 
e A, composta de cargos de nível auxiliar de Auxiliar 
Executivo em Metrologia e Qualidade, com atribuições 
voltadas para o exercício de atividades administrati-
vas e logísticas de nível auxiliar relativas ao exercício 
das competências institucionais e legais a cargo do 
Inmetro.

§ 1º As atribuições especificas dos cargos de que 
trata este artigo serão estabelecidas em ato conjunto 
dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior.

§ 2º Os cargos efetivos das Carreiras de que trata 
este artigo estão estruturados em Classes e padrões, 
na forma do Anexo X desta Lei.

Art. 51. Ficam criados 30 (trinta) cargos de Espe-
cialista em Metrologia e Qualidade Sênior, no quadro 
de pessoal do Inmetro.

Art. 52. Fica criado o Comitê do Plano de Carrei-
ras e cargos do Inmetro – CPCI, com a finalidade de 
assessorar os Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior na elaboração da política de recursos 
humanos para o mastro, cabendo-lhe, em especial:

I – propor normas legais e regulamentadoras, 
dispondo sobre ingresso, desenvolvimento e avaliação 
de desempenho nos cargos e Carreiras de que trata 
o art. 50 desta Lei;

II – propor alterações no Plano de Carreiras; e
III – opinar sobre os casos omissos referentes ao 

Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro.
Art. 53. O CPCI será constituído por 9 (nove) 

membros, sendo:
I – o Presidente do Inmetro, que o presidirá;
II – 1 (um) representante do Ministério do Plane-

jamento, Orçamento e Gestão;
III – 1 (um) representante do Ministério do De-

senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV – 2 (dois) representantes da comunidade cien-

tífica;
V – 2 (dois) representantes do setor empresarial 

com atuação destacada na área de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade;

VI – o Diretor de Administração e Finanças ou da 
área à qual a Divisão de Recursos Humanos do mastro 
ou equivalente venha a estar vinculada; e

VII – 1 (um) representante dos servidores, es-
colhido pelo Presidente do Inmetro, a partir da lista 
tríplice eleita pelos seus pares.

§ 1º Os representantes da comunidade científica 
e do setor empresarial, referidos nos incisos IV e V do 
caput deste artigo, serão escolhidos conforme critérios 
definidos em ato do Presidente do Inmetro.

§ 2º Para o primeiro mandato, os representan-
tes referidos no § 1º deste artigo serão indicados pelo 
Presidente do Inmetro.

§ 3º Os membros do CPCI serão designados em 
ato conjunto dos Ministros de Matado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior.

§ 4º A duração do mandato dos representantes do 
CPCI será definida em regimento interno do Comitê.

§ 5º CPCI reunir-se-á ordinariamente, pelo me-
nos uma vez por ano.

Art. 54. O Presidente do Inmetro instituirá a Co-
missão de Carreiras do Inmetro – CCI, com o objetivo 
de acompanhar a implementação do Plano de Carrei-
ras e Cargos estruturado pelo art. 49 desta lei, avaliar 
o seu desempenho e propor alterações ao CPCI.

Art. 55. O ingresso nos cargos de provimento 
efetivo de que trata os incisos I a V do caput do art. 
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50 desta lei dar-se-á por meio de concurso público de 
provas ou títulos, respeitada a legislação específica.

§ 1º O concurso público referido no caput deste 
artigo poderá, quando couber, ser realizado por áreas 
de especialização e organizado em uma ou mais fases, 
incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme 
dispuser o edital de convocação do certame, obser-
vada a legislação pertinente.

§ 2º o edital definirá as características de cada 
etapa do concurso público, a formação especializada 
e a experiência profissional, bem como os critérios 
eliminatórios e classificatórios.

§ 3º O concurso público será realizado para pro-
vimento efetivo de pessoal no padrão inicial da Classe 
inicial de cada Carreira ou para provimento de cargo 
isolado de provimento efetivo.

§ 4º O ingresso nos cargos de Especialista em 
Metrologia e Qualidade Sênior dar-se-á unicamente 
mediante habilitação em concurso público de provas e 
títulos, no qual constará defesa pública de memorial.

§ 5º Para investidura nos cargos referidos no § 4º 
deste artigo, será exigido título de Doutor, com experi-
ência em atividades relevantes comprovadas, durante 
pelo menos 10 (dez) anos após a obtenção do título, 
na área de atuação estabelecida para o concurso e 
demais requisitos estabelecidos no edital.

Art. 56. São pré-requisitos para ingresso na Classe 
inicial e promoção às Classes dos cargos de Pesqui-
sador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e de 
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade:

I – Classe A:
a) ter o título de Doutor e ter realizado, durante 

o período de pelo menos 5 (cinco) anos após a ob-
tenção do título, atividades relevantes em sua área 
de atuação; ou

b) ter o título de Doutor e ter desempenhado, ainda 
que antes de sua obtenção, por pelo menos 10 (dez) 
anos, atividades relevantes em sua área de atuação;

II – Classe B:
a) ter o título de Doutor ou ter realizado, durante 

o período de pelo menos 3 (três) anos após a obten-
ção do grau de Mestre, atividade relevante em sua 
área de atuação; ou

b) ter o título de Mestre e ter desempenhado, 
durante o período de pelo menos 6 (seis) anos, ativi-
dades relevantes em sua área de atuação;

III – Classe C: diploma de graduação em nível 
superior.

§ 1º O Pesquisador-Tecnologista em Metrologia 
e Qualidade da Classe A deverá ter, adicionamento, 
reconhecido desempenho em sua área de atuação, 
aferido por continuada contribuição, devidamente con-
substanciada, contribuindo com resultados expressos 

em trabalhos documentados por periódico de circula-
ção internacional, por patentes, por normas, por pro-
tótipos, por contratos de transferência de tecnologia, 
por laudos, ou por pareceres técnicos, ou pelo exer-
cício de atividades de apoio à direção, coordenação, 
organização, planejamento, controle e avaliação de 
projetos, em todos os casos, em quantidade e quali-
dade relevantes.

§ 2º O Pesquisador-Tecnologista em Metrologia 
e Qualidade da Classe B deverá, adicionalmente, de-
monstrar capacidade de participar de projetos na sua 
área de atuação, contribuindo com resultados expres-
sos em trabalhos documentados por publicações de 
circulação internacional, por patentes, por normas, por 
protótipos, por contratos de transferência de tecnologia, 
por laudos ou pareceres técnicos, ou por ter realizado 
trabalhos interdisciplinares, ou sistemas de suporte 
em sua área de atuação, consubstanciados por ela-
boração ou gerenciamento de planos, por programas, 
por projetos e estudos específicos, com divulgação 
interinstitucional, em todos os casos, em quantidade 
e qualidade relevantes.

Art. 57. São pré-requisitos para ingresso na Classe 
inicial e promoção às Classes subseqüentes dos cargos 
de Técnico em Metrologia e Qualidade e de Assistente 
Executivo em Metrologia e Qualidade:

I – Classes A e B: ter, pelo menos, 6 (seis) anos 
de experiência na execução de tarefas inerentes à 
Classe imediatamente anterior e possuir certificação 
em eventos de capacitação; e

II – Classe C: certificado de conclusão de ensino 
médio ou equivalente.

Art. 58. A definição de atividades, relevantes e dos 
eventos de capacitação a serem considerados para a 
comprovação dos critérios e validação dos cursos de 
que tratam o § 5º do art. 55 e os arts. 56 e 57 desta 
Lei será atribuição do CPCI.

Art. 59. Os servidores beneficiados pelos afasta-
mentos para realização de cursos de pós-graduação 
previstos no plano anual de capacitação do Inme-
tro terão que permanecer em exercício na entidade, 
após o retorno, por, no mínimo, um período igual ao 
do afastamento.

§ 1º Caso o servidor venha a solicitar exonera-
ção do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o 
período de permanência no Inmetro previsto no caput 
deste artigo, deverá ressarcir o Instituto, na forma do 
art. 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro da 1990, 
dos gastos com seu aperfeiçoamento.

§ 2º Caso o servidor não obtenha o título ou grau 
que justificou seu afastamento no período previsto, 
aplica-se o disposto no § 1º deste artigo, salvo na hi-
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pótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, 
a critério do CPCI.

Art. 60. Os vencimentos dos cargos de que trata 
o art. 49 desta Lei constituem-se de:

I – vencimento básico, conforme tabelas cons-
tantes do Anexo XI desta Lei;

II – Gratificação pela Qualidade do Desempenho 
no Inmetro – GQDI;

III – Adicional de Titulação, e
IV – vantagem pecuniária individual, de que trata 

a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.
Art. 61. Fica instituída a Gratificação pela Quali-

dade do Desempenho no Inmetro – GQDI, devida aos 
ocupantes dos cargos de nível superior, intermediário 
e auxiliar referidos no art. 50 desta Lei, quando em 
exercício das atividades inerentes às suas atribuições 
no Inmetro, observando-se os seguintes percentuais 
e limites:

I – até 51% (cinqüenta e um por cento) inciden-
te sobre o vencimento básico do servidor, em decor-
rência da avaliação de desempenho individual, e até 
34% (trinta e quatro por cento) incidente sobre o maior 
vencimento básico do cargo, em função dos resulta-
dos da avaliação institucional, para os cargos de nível 
superior; e

II – até 42% (quarenta e dois por cento) inciden-
te sobre o vencimento básico do servidor, em decor-
rência da avaliação de desempenho individual, e até 
28% (vinte e oito por cento) incidente sobre o maior 
vencimento básico do cargo, em função dos resulta-
dos da avaliação institucional, para os cargos de nível 
intermediário e auxiliar.

§ 1º A avaliação de desempenho individual visa a 
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri-
buições do cargo, com foco na contribuição individual 
para o alcance das metas do Inmetro.

§ 2º A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho da entidade no alcance 
dos objetivos organizacionais.

§ 3º A avaliação de desempenho individual a que 
se refere o § lº deste artigo será realizada, pelo menos 
uma vez por ano, e conduzida por comitês especial-
mente constituídos pelo Presidente do Inmetro, com a 
participação da chefia imediata, ouvida a Comissão de 
Carreiras do Inmetro – CCI, sendo a maioria de seus 
membros pessoas externas ao Instituto, com atuação 
destacada na área de Metrologia, normalização e Qua-
lidade ou Gestão e Planejamento.

§ 4º Regulamento disporá sobre os critérios ge-
rais a serem observados na realização das avaliações 
de desempenho institucional e individual para fins de 
concessão da GQDI.

§ 5º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho institucional e individual e de 
atribuição da GQDI serão estabelecidos em ato do Pre-
sidente do Inmetro, observada a legislação vigente.

§ 6º Enquanto não forem editados os atos referi-
dos nos §§ 4º e 5º deste artigo e até que sejam proces-
sados os resultados do primeiro período de avaliação 
de desempenho, a

GQDI será paga no valor correspondente a 55% 
(cinqüenta e cinco por cento) do vencimento básico 
do servidor.

Art. 62. O servidor ativo beneficiário da GQDI 
que obtiver na avaliação de desempenho pontuação 
inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo 
de pontos destinado à avaliação individual não fará 
jus à parcela referente à avaliação de desempenho 
institucional no período.

Art. 63. Os integrantes do Plano de Carreiras e 
Cargos do Inmetro farão jus a um Adicional de Titula-
ção – AT, nos seguintes percentuais incidentes sobre 
o vencimento básico:

I – ocupantes de cargos de nível superior, por-
tadores de títulos de Doutor, de Mestre e de Certifi-
cado de Aperfeiçoamento ou de Especialização, os 2 
(dois) últimos totalizando um mínimo de 360 (trezen-
tos e sessenta) horas: 35% (trinta e cinco por cento), 
18% (dezoito por cento) e 7% (sete por cento), res-
pectivamente;

II – ocupantes de cargos de nível intermediário e 
auxiliar, portadores de certificado de cursos de aperfei-
çoamento, totalizando no mínimo 180 (cento e oitenta) 
horas-aula: 10% (dez por cento).

Art. 64. Os atuais servidores ocupantes dos car-
gos das Carreiras do Plano de Carreiras para a área de 
Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei nº 8.691, de 
26 de julho de 1993, do Quadro de Pessoal do Inmetro 
serão enquadrados nas Carreiras e cargos referidos 
no art. 50 desta lei, de acordo com as tabelas de cor-
relação constantes no Anexo XII desta Lei.

§ 1º O enquadramento de que trata este artigo 
dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, a 
ser formalizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da vigência da Medida Provisória nº 301, de 
29 de junho de 2006, na forma do Termo de Opção 
constante do Anexo XXIX desta Lei, cujos efeitos fi-
nanceiros se darão a partir da data de implementação 
das tabelas de vencimento básico constantes do Ane-
xo XI desta Lei.

§ 2º O prazo para exercer a opção referida no 
§ 1º deste artigo será contado a partir do término do 
afastamento, nos casos previstos nos arts. 81 e 102 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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§ 3º No caso previsto no § 2º deste artigo, os efei-
tos financeiros dar-se-ão a partir da data da opção.

§ 4º Os servidores ocupantes dos cargos a que 
se refere o caput deste artigo que não formalizarem, 
a opção referida no § 1º deste artigo permanecerão 
integrando o Plano de Carreiras para a área de Ciên-
cia e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 
de julho de 1993, não fazendo jus aos vencimentos e 
vantagens estabelecidos para o Plano de Carreiras e 
Cargos do Inmetro.

Art. 65. Os concursos públicos realizados ou em 
andamento, na data da publicação da Medida Provi-
sória nº 301, de 29 de junho de 2006, para cargos do 
Quadro de Pessoal do Inmetro do Plano de Carreiras 
para a área de Ciência e Tecnologia, instituída pela Lei 
nº 8.691, de 28 de julho de 1993, são válidos para o 
ingresso nos cargos do Plano de Carreiras e Cargos 
do Inmetro, observado a correlação de cargos cons-
tante do Anexo XII desta Lei.

Art. 66. Os cargos vagos de nível superior e in-
termediário do Plano de Carreiras para a área de Ci-
ência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 
de julho de 1993, do Quadro de Pessoal do Inmetro, 
existentes na data de vigência da Medida provisória 
nº 301, de 29 de junho de 2006, serão transformados 
nos cargos equivalentes a que se referem os incisos II 
a V do caput do art. 50 desta lei, conforme correlação 
estabelecida no Anexo XII desta lei.

Art. 67. Os cargos de nível auxiliar integrantes do 
Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro serão extintos 
quando vagos.

Art. 68. É vedada a redistribuição dos cargos 
pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos do Im-
netro para outros órgãos e entidades da administração 
pública federal, bem como a redistribuição de outros 
cargos para o Quadro de pessoal do Inmetro.

Art. 69. O CPCI definirá, de acordo com as di-
retrizes dispostas em regimento interno, plano de de-
senvolvimento e capacitação para os servidores do 
Inmetro.

Plano de Carreiras e Cargos do IBGE
Art. 70. Fica criado, a partir de 1º de setembro 

de 2006, o Plano de Carreiras e Cargos da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
composto por cargos de provimento efetivo regidos 
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 71. O Plano de Carreiras e Cargos de que 
trata o art. 70 desta Lei é composto pelas seguintes 
Carreiras e cargos:

I – Carreira de Pesquisa em Informações Geográ-
ficas e Estatísticas, estruturada nas Classes A, B, C e 
Especial, composta de cargo de Pesquisador em Infor-
mações Geográficas e Estatísticas, de nível superior, 

com atribuições voltadas às atividades especializadas 
de ensino e pesquisa científica, tecnológica e metodo-
lógica em matéria estatística, geográfica, cartográfica, 
geodésica e ambiental;

II – Carreira de Produção e Análise de Informa-
ções Geográficas e Estatísticas, estruturada nas Classe 
A, B, C, D e Especial, composta de cargo de Tecnolo-
gista em Informações Geográficas e Estatísticas, de 
nível superior, com atribuições voltadas às atividades 
especializadas de produção, análise e disseminação 
de dados e informações de natureza estatística, geo-
gráfica, cartográfica, geodésica e ambiental;

III – Carreira de Suporte Técnico em Produção 
e Análise de informações Geográficas e Estatísticas, 
estruturada nas Classes A, B e Especial, composta 
de cargo de Técnico em Informações Geográficas e 
Estatísticas, de nível intermediário, com atribuições 
voltadas para o suporte e o apoio técnico especia-
lizado às atividades de ensino, pesquisa, produção, 
análise e disseminação de dados e informações de 
natureza estatística, geográfica, cartográfica, geodé-
sica e ambiental;

IV – Carreira de Planejamento, Gestão e Infra-
Estrutura Informações Geográficas e Estatísticas, es-
truturada nas Classes A, E, C, D e Especial, composta 
de cargo de Analista de Planejamento, Gestão e In-
fra-Estrutura em Informações Geográficas e Estatísti-
cas, de nível superior, com atribuições voltadas para 
o exercício de atividades administrativas e logísticas 
relativas ao exercício das competências institucionais 
e legais a cargo do IBGE;

V – Carreira de Suporte em Planejamento, Ges-
tão e Infra-Estrutura em Informações Geográficas e 
Estatísticas, estruturada nas Classes A, B e Especial, 
composta de cargo de Técnico em Planejamento, 
Gestão e Infra-Estrutura em Informações Geográficas 
e Estatísticas, de nível intermediário, com atribuições 
voltadas para o exercício de atividades administra-
tivas e logísticas de nível intermediário, relativas ao 
exercício das competências institucionais e legais a 
cargo do IBGE.

§ 1º As atribuições específicas dos cargos de que 
trata este artigo serão estabelecidas em ato do Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2º Os cargos efetivos das Carreiras de que trata 
este artigo estão estruturados em Classes e padrões, 
na forma do Anexo XIV desta Lei.

§ 3º Os ocupantes dos cargos de provimento 
efetivo do IBGE são responsáveis pela execução das 
atividades de estatística, geografia e cartografia, em 
âmbito nacional, decorrentes das competências a que 
se refere o inciso XV do caput do art. 21 e o inciso XVIII 
do caput do art. 22 da Constituição Federal.
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Art. 72. É vedada a redistribuição de cargos do 
Plano de Carreiras e Cargos do IBGE para outros ór-
gãos e entidades da administração pública federal, bem 
como a redistribuição de outros cargos para o Quadro 
de Pessoal do IBGE.

Art. 73. O ingresso nos cargos de provimento 
efetivo de que trata os incisos I a V do caput do art. 
71 desta Lei dar-se-á por meio de concurso público de 
provas ou títulos, exigindo-se curso de pós-graduação 
stricto sensu, diploma de nível superior, em nível de 
graduação, ou certificado de conclusão de ensino mé-
dio, ou equivalentes conforme o nível do cargo, respei-
tada a legislação específica.

§ 1º O concurso público referido no caput deste 
artigo poderá ser realizado por áreas de especializa-
ção, organizado em uma ou mais fases, incluindo, se 
for o caso, curso de formação, conforme dispuser o 
edital de abertura do certame, observada a legisla-
ção específica.

§ 2º O edital definirá as características de cada 
etapa do concurso público, a formação especializada, 
a experiência profissional e os critérios eliminatórios 
e classificatórios.

§ 3º O concurso público será realizado para pro-
vimento efetivo de pessoal no padrão inicial da Classe 
inicial de cada Carreira.

Art. 74. São pré-requisitos mínimos para ingresso 
na Classe inicial e promoção às Classes subseqüen-
tes da Carreira referida no inciso I do caput do art. 71 
desta Lei, além do diploma de nível superior, os nível 
de graduação, os seguintes:

I – Classe Especial:
a) ser detentor de título de Mestre, ter certifica-

ção em eventos de capacitação e experiência mínima 
de 14 (quatorze) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

b) ser detentor do título de Doutor e experiência 
mínima de 9 (nove) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

II – Classe C:
a) ser detentor de título de Mestre, ter certificação 

em eventos de capacitação e experiência mínima de 
9 (nove) anos, todos no campo específico de atuação 
do cargo; ou

b) ser detentor do título de Doutor e experiência 
mínima de 6 (seis) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

III – Classe B:
a) ser detentor de título de Mestre, ter certificação 

em eventos de capacitação e experiência mínima de 
4 (quatro) anos, todos no campo específico de atua-
ção do cargo; ou

b) ser detentor de título de Doutor;

IV – Classe A: ser detentor de título de Mestre.
Art. 75. São pré-requisitos mínimos para ingresso 

na Classe inicial e a promoção às Classes subseqüen-
tes dos cargos de provimento efetivo das Carreiras 
referidas nos incisos II e IV do caput do art. 71 desta 
Lei, além do diploma de nível superior, em nível de 
graduação, os seguintes:

I – Classe Especial:
a) possuir certificação em eventos de capacita-

ção e experiência mínima de 20 (vinte) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo; ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certifi-
cação em eventos de capacitação e experiência míni-
ma de 18 (dezoito) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre, ter certifica-
ção em eventos de capacitação e experiência mínima 
de 14 (quatorze) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

d) ser detentor de título de Doutor e experiência 
mínima de 12 (doze) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

II – Classe D:
a) possuir certificação em eventos de capacitação 

e experiência mínima de 15 (quinze) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo; ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certifi-
cação em eventos de capacitação e experiência míni-
ma de 13 (treze) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre, ter certifica-
ção em eventos de capacitação e experiência mínima 
de 11 (onze) anos, todos no campo específico de atu-
ação do cargo; ou

d) ser detentor de título de Doutor e experiência 
mínima de 9 (nove) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

III – Classe C:
a) possuir certificação em eventos de capacita-

ção e experiência mínima de 12 (doze) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo; ou 

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certi-
ficação em eventos de capacitação e experiência mí-
nima de 10 (dez) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre, ter certificação 
em eventos de capacitação e experiência mínima de 
8 (oito) anos, todos no campo específico de atuação 
do cargo; ou

d) ser detentor do título de Doutor e experiência 
mínima de 6 (seis) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo:

IV – Classe B:
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a) possuir certificação em eventos capacitação e 
experiência mínima de 5 (cinco) anos, todos no campo 
específico de atuação do cargo; ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certi-
ficação em eventos de capacitação e experiência mí-
nima de 4 (quatro) anos, todos no campo específico, 
de atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre e experiência 
mínima de 3 (três) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

V – Classe A: ter qualificação específica para a 
Classe.

Art. 76. São pré-requisitos mínimos para ingresso 
na Classe inicial e promoção às Classes subseqüentes 
dos cargos de provimento efetivo de nível intermediá-
rio das carreiras referidas nos incisos III e V do caput 
do art. 71 desta Lei, além do certificado de conclusão 
de ensino médio, os seguintes:

I – Classe Especial: possuir certificação em even-
tos de capacitação e experiência mínima de 14 (qua-
torze) anos, todos no campo específico de atuação 
do cargo;

II – Classe B: possuir certificação em eventos de 
capacitação e experiência mínima de 7 (sete) anos, 
todos no campo específico de atuação do cargo;

III – Classe A: ter qualificação específica para 
a Classe.

Art. 77. Os eventos de capacitação, que podem 
ser considerados para a certificação de que trata os 
arts. 74, 75 e 76 desta Lei serão definidos em ato do 
Conselho Diretor do IBGE.

Art. 78. Ato do Conselho Diretor do IBGE definirá, 
em conformidade com a legislação vigente, os progra-
mas de capacitação e os critérios para participação em 
cursos, estágios, seminários, conferências, congressos, 
eventos de curta duração ou para realização de cursos 
programas de pós-graduação no País ou no exterior, 
com ou sem afastamento do servidor, que serão ava-
liados por um comitê constituído para este fim.

§ 1º Os afastamentos para realização de pro-
gramas de mestrado e doutorado com ônus para o 
IBGE somente serão concedidos aos servidores per-
tencentes ao seu quadro permanente há pelo menos 
3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para 
doutorado, incluído o período de estágio probatório, 
que não tenham sido afastado por licença para tratar 
de assuntos particulares e não tenham sido cedidos 
a outros órgãos, nos 2 (dois) anos anteriores à data 
da solicitação de afastamento.

§ 2º Os afastamentos para realização de progra-
mas de pós-doutorado com ônus para o IBGE somente 
serão concedidos aos servidores pertencentes ao seu 
quadro permanente há pelo menos 4 (quatro) anos, 

incluído o período de estágio probatório, e que não te-
nham se afastado por licença para tratar de assuntos 
particulares e não tenhas sido cedidos a outros órgãos, 
nos 4 (quatro) anos anteriores à data da solicitação 
de afastamento.

§ 3º Os servidores beneficiados pelos afasta-
mentos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo terão que, 
permanecer no IBGE, no exercício de suas funções, 
após o seu retorno, por um período igual ao do afas-
tamento concedido.

§ 4º Caso o servidor venha a solicitar exonera-
ção do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido 
o período de permanência no IBGE, previsto no § 3º 
deste artigo, deverá ressarcir o Instituto, na forma do 
art. 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
dos gastos com seu aperfeiçoamento.

§ 5º Caso o servidor não obtenha o título ou grau 
que justificou seu afastamento no período previsto, 
aplica-se o disposto no § 4º deste artigo, salvo na hi-
pótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, 
a critério do Conselho Diretor do IBGE.

Art. 79. Os padrões de vencimento básico das 
Carreiras do IBGE estão estruturados na forma do 
Anexo XV desta Lei, com efeitos financeiros a partir 
das datas nele especificadas.

Art. 80. Os servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo de que trata o art. 71 desta Lei farão 
jus a uma Gratificação de Desempenho de Atividade 
em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-
Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas 
– GDIBGE, com a seguinte composição:

I – até 35% (trinta e cinco por cento), incidentes 
sobre o vencimento básico do servidor, em decor-
rência dos resultados da avaliação de desempenho 
individual; e

II – até 35% (trinta e cinco por cento), incidentes 
sobre o maior vencimento básico do cargo, em decor-
rência do alcance das metas institucionais.

§ 1º A avaliação de desempenho individual visa 
a aferir o desempenho do servidor no exercício das 
atribuições do cargo, com foco na contribuição indivi-
dual para o alcance das metas do IBGE

§ 2º A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho do IBGE no alcance dos 
objetivos organizacionais.

§ 3º Regulamento disporá sobre os critérios ge-
rais a serem observados na realização das avaliações 
de desempenho institucional e individual para fins de 
concessão da GDIBGE.

§ 4º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho institucional e individual e 
de atribuição da GDIBGE serão estabelecidos em ato 
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do Conselho Diretor do IBGE, observada a legislação 
vigente.

§ 5º GDIBGE será atribuida eu função do efetivo 
desempenho do servidor e do alcance das metas de 
desempenho institucional fixadas em ato do Conselho 
Diretor do IBGE observada a legislação vigente.

§ 6º As metas de desempenho institucional po-
derão ser revistas na superveniência de fatores que 
tenham influência significativa e direta na sua conse-
cução.

§ 7º A avaliação individual terá efeito financeiro 
apenas se o servidor tiver permanecido em exercício 
de atividades inerentes ao respectivo cargo por, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) de um período completo de 
avaliação.

Art. 81. Enquanto não forem editados os atos 
referidos nos §§ 3º e 4º do art. 80 desta Lei, e até que 
sejam processados os resultados do primeiro período 
de avaliação de desempenho, para fins de percepção 
da GDIBGE, o cálculo dos percentuais previstos nos 
incisos I e II do caput do art. 80 desta Lei terá como 
base a pontuação obtida na última avaliação de desem-
penho individual e institucional para fins de percepção 
de gratificação de desempenho.

§ 1º Os ocupantes dos cargos efetivos das Car-
reiras de que trata o art. 71 desta Lei somente farão 
jus GDIBGE se em exercício de atividades inerentes 
aos respectivos cargos nas unidades do IBGE.

§ 2º O titular de cargo efetivo as Carreiras de que 
trata o art. 71 desta Lei, quando investido em cargo 
em comissão de Natureza Especial. DAS-6 e DAS-5, 
ou equivalente, es órgãos ou entidades do Governo 
Federal, fará jus à GDIBGE calculada com base no 
limite máximo dos pontos fixados para a avaliação de 
desempenho.

§ 3º  O ocupante de cargo efetivo dos Carreiras 
de que trata o art. 71 desta Lei, que não se encontre 
desenvolvendo atividades no IBGE, somente fará jus 
à GDIBGE:

I – quando cedido para a Presidência ou Vice-
Presidência da República, situação na qual perceberá 
a GDIBGE calculada com base nas mesmas regras 
válidas coso se estivesse em exercício no IBGE.

II – quando cedido para órgãos ou entidades do 
Governo Federal distintos dos indicados no inciso I 
deste paragrafo, da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo em comissão 
de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalen-
tes, perceberá a GDBIGE calculada com base no li-
mite máximo dos pontos fixados para a avaliação de 
desempenho;

b) o servidor investido eu cargo em comissão 
DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDIBGE em va-

lor calculado com base em 75% (setenta a cinco por 
cento) do limite máximo de pontos fixados para a ava-
liação de desempenho.

§ 4º a avaliação institucional do servidor referido 
no inciso I do § 3º deste artigo será a do IBGE.

Art. 82. Os integrantes do Plano de Carreiras e 
Cargos do IBGE farão jus a um Adicional de Titulação 
– AT, nos seguintes percentuais incidentes sobre o 
vencimento básico:

I  – ocupantes de cargos de nível superior, deten-
tores de títulos de Doutor, de Mestre e de Certificado 
de Aperfeiçoamento ou de Especialização: 35% (trinta 
e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez 
por cento), respectivamente;

II – ocupantes de cargos de nível intermediário, 
detentores de certificado de cursos de aperfeiçoamen-
to, totalizando no mínimo 180 (cento e oitenta) horas-
aula: 10% (dez por cento).

§ 1º Os cursos de especialização, com carga ho-
rária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, 
em área de interesse do IBGE, poderão ser equipa-
rados a cursos de pós-graduação em sentido amplo, 
mediante avaliação do Comitê a que se refere o art. 
88 desta Lei.

§ 2º A adequação da formação acadêmica às ati-
vidades desempenhadas pelo servidor que vier a soli-
citar a percepção do Adicional de Titulação será objeto 
de avaliação do Comitê Gestor do Plano de Carreiras 
e Cargos de que trata o art. 88 desta Lei.

Art. 83. Os atuais servidores ocupantes de car-
gos das Carreiras do Plano de Carreiras dos Cargos 
da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 

8.691 de 28 de julho de 1993, do Quadro de Pessoal 
do IBGE serão enquadrados nas Carreiras constantes 
do art. 71 desta Lei de acordo com as Tabelas de Cor-
relação constantes no Anexo XVI desta Lei.

Art. 84. Os titulares dos cargos de nível superior 
e intermediário, não integrantes das Carreiras da área 
da Ciência e Tecnologia, regidos pela Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal do IBGE em 30 de setembro de 2005, serão 
enquadrados no Plano de Carreiras e Cargos do IBGE, 
mantidas as denominações e atribuições do cargo, bem 
como os de formação profissional e posição relativa 
na tabela, conforme Tabela de Correlação constante 
no Anexo XVI desta Lei.

Art. 85. A partir de 1º de setembro 2006, ou con-
cursos públicos válidos ou em andamento, na data de 
publicação da Medida Provisória nº 301, de 29 de junho 
de 2006, para os cargos do Plano de Carreiras para 
a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 
8.691, de 28 de julho de 1993, do Quadro de Pessoal 
do IBGE são válidos para o ingresso nas carreiras do 
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IBGE observada a correlação entre as atribuições, as 
especialidades e o grau de escolaridade.

Art. 86. Os cargos, vagos do Quadro de Pesso-
al do IBGE pertencentes ao Plano de Carreiras para 
a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 
8.691, de 28 de julho de 1993, existentes na data de 
vigência da Medida provisória nº 301, de 29 de junho 
de 2006, serão transformados nos cargos equivalentes 
a que se referem os incisos I a V do caput do art. 71 
desta Lei, mantido. os respectivos níveis.

Art. 87. Os cargos vagos, de nível superior e in-
termediário, não integrantes das carreiras da área de 
Ciência e Tecnologia, regidos pela Lei nº 9.112, de 11 
de dezembro de 1990, pertencentes ao Quadro de Pes-
soal do IBGE em 30 de setembro de 2005, existentes 
na data de vigência da Medida Provisória nº 301, de 
29 de junho de 2006, bem como aqueles que vieram 
a vagar, serão transformados nos cargos que se re-
ferem os incisos IV e V do caput do art. 71 desta Lei, 
respectivamente, sem mudança de nível.

Art. 88. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de 
Carreiras e Cargos do IBGE, com o objetivo de sub-
sidiar o Conselho Diretor do IBGE na coordenação e 
no acompanhamento do Plano de Carreiras e Cargos 
de que trata o art. 70 desta Lei e de auxiliar na exe-
cução da política do recursos humanos no âmbito da 
Fundação.

§ 1º O Comitê Gestor do Plano de Carreiras e 
Cargos do IBGE constituído por 14 (quatorze) mem-
bros, sendo 7 (sete) servidores indicados pelo Conse-
lho Diretor e 7 (sete) representantes indicados pelos 
servidores.

§ 2º As formas de indicação e a duração do man-
dato dos membros do Comitê Gestor do Plano de Car-
reiras e Cargos do IBGE serão estabelecidas em ato 
do Conselho Diretor do IBGE

Plano de Carreiras e Cargos do Inpi
Art. 89. Fica criado, a partir de 1º de setembro 

de 2006; o Plano de Carreiras e Cargos do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, composto 
por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 90. O Plano de Carreiras e Cargos do Inpi é 
composto pelas seguintes Carreiras e cargos:

I – cargo isolado de provimento efetivo de Espe-
cialista Sênior em Propriedade Intelectual, estruturado 
em Classe única, com atribuições de natureza técnica 
especializada de alto nível de complexidade, voltadas 
às atividades de prospecção e disseminação de novas 
tecnologias produtivas, ensino e pesquisa continuados, 
coordenação de projetos de desenvolvimento técnico 
especializado, de planos de ação estratégica e de es-

tudos socioeconômicos para a formulação de políticas 
e programas de propriedade intelectual;

II – Carreira de Pesquisa em Propriedade In-
dustrial, estruturada nas Classes A, B, C e Especial, 
composta de cargo de Pesquisador em Propriedade 
Industrial, de nível superior, com atribuições de natu-
reza técnica especializada, voltadas aos exames de 
pedidos e elaboração de pareceres técnicos para con-
cessão de direitos de patentes, averbação de contratos 
de transferência de tecnologia, registro de desenho 
industrial e de indicações geográfico, desenvolvimen-
to de programas e projetos visando à disseminação 
da informação tecnológica das bases de patentes, 
desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e 
fortalecimento da propriedade industrial e realização 
de estudos e pesquisas relativas à área;

III – Carreira de Produção e Análise em Proprie-
dade Industrial, estruturada nas Classes A, B, C, D e 
Especial, composta de cargo de Tecnologista a Proprie-
dade Industrial, de nível superior, com atribuições de 
natureza técnica especializada, voltadas aos exames 
de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para 
concessão de direitos relativos ao registro de marcas, 
de desenho industrial e de indicações geográfico, en-
tre outros; desenvolvimento de ações e projetos de 
divulgação e fortalecimento da propriedade industrial 
e realização de estudos técnicos relativos à área;

IV – Carreira de Suporte Técnico em Propriedade 
Industrial, estruturada nas classes A, B e Especial, com-
posta de cargo de Técnico em Propriedade Industrial, 
de nível intermediário, com atribuições voltadas para 
o suporte e o apoio técnico especializado em matéria 
de propriedade industrial e intelectual;

V – Carreira de Planejamento, Gestão e Infra-
Estrutura em Propriedade Industrial, estruturada nas 
Classes A, B, C, D e Especial, composta de cargo de 
Finalista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutu-
ra, em Propriedade Industrial, de nível superior, com 
atribuições voltadas para o exercício de atividades de 
análise, elaboração, aperfeiçoamento e aplicação de 
modelos conceituais, processos, instrumento, e técnicas 
relacionadas às funções de planejamento, logística e 
administração em geral, bem como desenvolvimento 
de ações e projetos da divulgação e fortalecimento da 
propriedade industrial;

VI – Carreira de Suporte em Planejamento, Ges-
tão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, estrutu-
rada nas Classes A, B e Especial, composta de cargo 
de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutu-
ra em Propriedade Industrial, de nível intermediário, 
com atribuições voltadas para o exercício de ativida-
des administrativas e logísticas de nível intermediário, 

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



31374 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

relativas ao exercício das competências institucionais 
e legais a cargo do Inpi.

§ 1º As atribuições específicas dos cargos de que 
trata este artigo serão estabelecidas em ato conjunto 
dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior.

§ 2º Os cargos efetivos das Carreiras de que tra-
ta este artigo estão estruturados em Classes padrões, 
na forma do anexo XVII desta Lei.

Art. 91. Ficam criados 30 (trinta) cargos de Espe-
cialista Sênior em Propriedade Intelectual, no quadro 
de pessoal do Inpi.

Art. 92. O Presidente do Inpi instituirá a Comissão 
de Carreiras e Cargos do Inpi – CCINPI, com o objetivo 
de acompanhar a implementação do Plano de Carreiras 
e Cargos do Inpi, avaliar a sua funcionalidade e propor 
alterações para o seu aperfeiçoamento.

Art. 93. O ingresso nos cargos de provimento 
efetivo de que tratam os incisos I a VI do caput do art. 
90 desta Lei dar-se-á por meio de concurso público de 
provas ou títulos, respeitada a legislação específica.

§ 1º O concurso público referido no caput deste 
artigo poderá ser realizado por áreas de especializa-
ção e organizado em uma ou mais fases, incluindo, 
se for o caso, curso de formação, conforme dispuser 
o edital de abertura do certame, observada a legisla-
ção pertinente.

§ 2º O edital definirá as características de cada 
etapa do concurso público, a formação especializada 
e a experiência profissional, bem como os critérios 
eliminatórios e classificatórios.

§ 3º O concurso público será realizado para pro-
vimento efetivo de pessoal no padrão inicial da Classe 
inicial de cada cargo.

§ 4º O ingresso no cargo de Especlialista Sênior 
em propriedade Intelectual dar-se-á unicamente me-
diante habilitação em concurso público de provas e 
títulos, no qual constará defesa pública de memorial.

§ 5º Para investidura no cargo referido no § 4º 
deste artigo será exigido título de Doutor, com experi-
ência em atividades relevantes comprovadas, durante 
pelo menos 10 (dez) anos após a obtenção do título, 
na área de atuação estabelecida para o concurso e 
demais requisitou estabelecidos no edital.

§ 6º Para ingresso nos cargos das Carreiras re-
feridas nos incisos II a VI do caput do art. 90 desta 
Lei, será exigido:

I – para cargos de nível superior:
a) cargo de Pesquisador em Propriedade Indus-

trial: título de Mestre e demais requisitos estabeleci-
dos em edital; e

b) cargos de Tecnologista a Propriedade Indus-
trial e de Analista de Planejamento, Gestão e Infra-

Estrutura em Propriedade Industrial: diploma de nível 
superior, em nível de graduação e demais requisitos 
estabelecidos em edital; e

II – para cargos de nível intermediário: certificado 
de conclusão de nível médio ou equivalente e demais 
requisitos estabelecidos em edital.

Art. 94. São pré-requisitos mínimos para ingresso 
na Classe inicial e promoção às Classes subseqüentes 
do cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, 
além do curso superior em nível de graduação, com 
habilitação legal específica, quando for o caso:

I – Classe Especial:
a) ser detentor de título de Mestre, ter certifica-

ção em eventos de capacitação e experiência mínima 
de 14 (quatorze) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

b) ser detentor de título de Doutor e experiência 
mínima de 9 (nove) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

II – Classe C:
a) ser detentor de título de Mestre, ter certificação 

em eventos de capacitação e experiência mínima de 
9 (nove) anos, todos no campo específico de atuação 
do cargo; ou

b) ser detentor de título de Doutor e experiência 
mínima de 6 (seis) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

III – Classe B:
a) ser detentor de título de Mestre, ter certificação 

em eventos de capacitação e experiência mínima de 
4 (quatro) anos, todos no campo específico de atua-
ção do cargo; ou

b) ser detentor de título de Doutor e experiência 
mínima de 3 (três) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

IV – Classe A:
a) ter o grau de Mestre; e
b) ter qualificação específica para a Classe.
§ 1º Os Pesquisadores em Propriedade Industrial 

da Classe Especial deverão ter, adicionalmente, reco-
nhecido desempenho em sua área de atuação, aferido 
por continuada contribuição, devidamente comprovada 
por resultados expressos em trabalhos documentados 
por periódicos de excelência, com circulação nacional 
e internacional, pela elaboração de normas internas 
relativas aos procedimentos do Inpi, de laudos ou de 
pareceres técnicos para o setor externo, especialmen-
te para a instrução de casos sobre direitos relativos à 
Propriedade Industrial que tramitem no Poder Judiciá-
rio, ou pelo exercício de atividades de apoio à direção, 
coordenação, organização, planejamento, controle e 
avaliação de projetos, em todos os casos em quanti-
dade e qualidade relevantes.
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§ 2º Os Pesquisadores em Propriedade Indus-
trial da Classe C deverão, adicionalmente, demonstrar: 
capacidade de participar de projetos a sua área de 
atuação, pela elaboração de normas internas relativas 
aos procedimentos do Inpi, de laudos ou de pareceres 
técnicos para o setor externo, especialmente para a 
instrução de casos sobre direitos relativos à Proprieda-
de Industrial que tramitem no Poder Judiciário, ou por 
terem realizado trabalhos interdisciplinares, ou desen-
volvido sistemas de suporte em sua área de atuação, 
consubstanciados por elaboração ou gerenciamento 
de planos, por programas, por projetos e estudos es-
pecíficos com divulgação interinstitucional, em todos 
os casos em quantidade e qualidade relevantes.

Art. 95. São pré-requisitos mínimos para ingresso 
na Classe inicial e promoção às Classes subseqüentes 
dos cargos de provimento efetivo de nível superior de 
Tecnologista em Propriedade Industrial e de Analista 
de Planejamento, Gestão e infra-estrutura em Proprie-
dade Industrial, além do curso superior em nível de 
graduação, com habilitação legal específica, quando 
for o caso, os seguintes:

I – Classe Especial:
a) possuir certificação em eventos de capacita-

ção e experiência mínima de 20 (vinte) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo; ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certifi-
cação em eventos de capacitação e experiência míni-
ma de 18 (dezoito) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de mestre e ter experi-
ência mínima de 14 (quatorze) anos, todos no campo 
específico de atuação do cargo; ou

d) ser detentor do título de Doutor e experiência 
mínima de 9 (nove) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

II – Classe D:
a) possuir certificação em eventos de capacitação 

e experiência mínima de 15 (quinze) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo; ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certifi-
cação em eventos de capacitação e experiência míni-
ma de 13 (treze) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre e ter experiência 
mínima de 11 (onze) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo; ou

d) ser detentor do título de Doutor e experiência 
mínima de 9 (nove) anos, todos no campo específico 
de atuação do cargo;

III – Classe C:
a) possuir certificação em eventos de capacita-

ção e experiência mínima de 10 (dez) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo; ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certi-
ficação em eventos de capacitação e experiência mí-
nima de 8 (oito) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre ou de Doutor 
e ter experiência mínima de 6 (seis) anos, todos no 
campo específico de atuação do cargo;

IV – Classe B:
a) possuir certificação em eventos e capacitação 

e experiência mínima de 5 (cinco) anos, todos no cam-
po específico de atuação do cargo: ou

b) possuir pós-graduação lato sensu, ter certifi-
cação em eventos de capacitação e experiência míni-
ma de 4 (quatro) anos, todos no campo específico de 
atuação do cargo; ou

c) ser detentor de título de Mestre ou de Doutor e 
experiência mínima de 3 (três) anos, todos no campo 
específico de atuação do cargo;

V – Classe A: ter qualificação para a Classe.
§ 1º Os Tecnologistas em Propriedade Industrial 

e os Analistas de Planejamento, Gestão e Infra-Es-
trutura em Propriedade Industrial da Classe Especial 
deverão ter, adicionalmente, reconhecido desempenho 
em sua área de atuação, aferido por uma continuada 
contribuição, devidamente comprovada por resultados 
expressos em trabalhos documentados por periódicos 
de excelência, com circulação nacional e internacio-
nal, pela elaboração de normas internas relativas aos 
procedimentos do Inpi, de laudos ou de pareceres 
técnicos para o setor externo, especialmente para a 
instrução de casos sobre direitos relativos à Proprie-
dade Industrial que tramitem no Poder Judiciário, ou 
pelo exercício de atividades de apoio à direção, coor-
denação, organização, planejamento, controle e ava-
liação de projetos, em todos os casos em quantidade 
e qualidade relevantes.

§ 2º Os Tecnologistas em Propriedade Industrial 
e os Analistas de Planejamento, Gestão e Infra-Estru-
tura em Propriedade Industrial da Classe D deverão, 
adicionalmente, demonstrar capacidade de participar 
de projetos na sua área de atuação, pela elaboração 
de normas internas relativas aos procedimentos do 
Inpi, de laudos ou de pareceres técnicos para o se-
tor externo, especialmente para a instrução de casos 
sobre direitos relativos à Propriedade Industrial que 
tramitem no Poder Judiciário, ou por terem realizado 
trabalhos interdisciplinares, ou desenvolvido sistemas 
de suporte em sua área de atuação, consubstancia-
dos por elaboração ou gerenciamento de planos, por 
programas, por projetos e estudos específicos com 
divulgação interinstitucional, em todos os casos em 
quantidade e qualidade relevantes.

Art. 96. São pré-requisitos mínimos para ingres-
so na Classe inicial e promoção às Classes subse-

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



31376 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

qüentes dos cargos efetivos de nível intermediário de 
Técnico em Propriedade Industrial e de Técnico em 
Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Proprie-
dade Industrial:

I – Classe Especial: possuir certificação em even-
tos de capacitação e experiência mínima de 12 (doze) 
anos, todos no campo específico de atuação do car-
go;

II – Classe B: possuir certificação em eventos de 
capacitação e experiência mínima de 6 (seis) anos, to-
dos no campo específico de atuação do cargo; e

III – Classe A: ter qualificação específica para 
a Classe.

Art. 97. As atividades relevantes e os eventos de 
capacitação a serem considerados para a comprova-
ção dos critérios e validação dos cursos de que tratam 
os arts. 94, 95 e 96 desta Lei serão estabelecidos em 
ato do Presidente do Inpi.

Art. 98. Os servidores beneficiados pelos afasta-
mentos para realização de cursos de pós-graduação 
previstos no plano anual de capacitação do Inpi terão, 
que permanecer em exercício no Instituto, após o re-
torno, por, no mínimo, um período igual ao do afasta-
mento.

§ 1º Caso o servidor venha a solicitar exoneração 
do cargo ou aposentadoria, antes de cumprir o período 
de permanência no Inpi previsto no caput deste arti-
go, deverá ressarcir o Instituto, na forma do art. 47 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos 
com seu aperfeiçoamento.

§ 2º Caso o servidor não obtenha título ou grau 
que justificou seu afastamento no período previsto, 
aplica-se o disposto no § 1º deste artigo, salvo na hi-
pótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, 
a critério do Presidente do Inpi.

Art. 99. Os vencimentos dos cargos de que trata 
o art. 90 desta Lei constitua-se de:

I – vencimento básico, conforme tabelas cons-
tantes do Anexo XVIII desta Lei;

II – Gratificação de Desempenho de Atividade da 
Área de Propriedade Industrial – GDAPI;

III – Adicional de Titulação; e
IV – Vantagem pecuniária individual, de que trata 

a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.
Art. 100. Fica instituída a Gratificação de desem-

penho de Atividade da Área de Propriedade Industrial 
– GDAPI, devida aos ocupantes dos cargos de nível 
superior e intermediário referidos no art. 90 desta Lei, 
quando em exercício das atividades inerentes às suas 
atribuições no Inpi, observando-se os seguintes per-
centuais e limites:

I – até 51% (cinqüenta e um por cento) inciden-
te sobre o vencimento básico do servidor, em decor-
rência da avaliação de desempenho individual, e até 

34% (trinta e quatro por cento) incidente sobre o maior 
vencimento básico do cargo, em função dos resulta-
dos da avaliação institucional, para os cargos de nível 
superior; e

II – até 42% (quarenta e dois por cento) inciden-
te sobre o vencimento básico do servidor, em decor-
rência da avaliação de desempenho individual, e até 
28% (vinte e oito por cento) incidente sobre o maior 
vencimento básico do cargo, em função dos resulta-
dos da avaliação institucional, para os cargos de nível 
intermediário.

§ 1º A avaliação de desempenho individual visa 
a aferir o desempenho do servidor no exercício das 
atribuições do cargo, com foco na contribuição indivi-
dual para o alcance das metas do Inpi.

§ 2º A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho da entidade no alcance 
dos objetivos organizacionais.

§ 3º Regulamento disporá sobre os critérios gerais 
a serem observados para a realização das avaliações 
de desempenho institucional e individual da GDAPI.

§ 4º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho institucional e individual e 
de atribuição da GDAPI serão estabelecidos em ato do 
Presidente do Inpi, observada a legislação vigente.

Art. 101. O titular de cargo efetivo das Carreiras 
de que trata o art. 90 desta Lei, quando investido em 
cargo em comissão no Inpi, fará jus à GDAPI da se-
guinte forma:

I – ocupante de cargo de Natureza Especial, ou 
de cargo em comissão DAS-6 ou DAS-5, calculada 
com base no limite máximo dos pontos fixados para a 
avaliação de desempenho; e

II – ocupante de cargo em comissão DAS-4 a 
DAS-1, calculada com base no percentual de alcance 
das metas de desempenho institucional, aplicado sobre 
as 2 (duas) parcelas que compõem a gratificação.

Art. 102. O ocupante de cargo efetivo das Car-
reiras de que trata o art. 90 desta Lei, que não se en-
contre desenvolvendo atividades no Inpi, somente fará 
jus à GDAPI:

I – quando cedido para a Presidência ou Vice-
presidência da República, situação na qual perceberá 
a GDAPI calculada com base nas mesmas regras vá-
lidas como se estivesse em exercício no Inpi;

II – quando cedido para órgãos ou entidades do 
Governo Federal distintos dos indicados no inciso I do 
caput deste artigo, da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo de Natureza 
Especial ou de cargo em comissão DAS-6, DAS-5, ou 
equivalente, perceberá a GDAPI calculada com base 
no limite máximo dos pontos fixados para a avaliação 
de desempenho;
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b) o servidor investido em cargo em comissão 
DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDAPI em valor 
calcu1ado com base em 75% (setenta e cinco por cen-
to) do limite máximo de pontos fixados para a avaliação 
de desempenho.

Parágrafo único. A avaliação institucional do ser-
vidor referido no inciso I do caput deste artigo será a 
do Inpi.

Art. 103. Enquanto não forem editados os atos 
referidos nos §§ 3º e 4º do art. 100 desta Lei e até que 
sejam processados os resultados do primeiro período 
de avaliação de desempenho, a GDAPI será paga no 
valor correspondente a 55% (cinqüenta e cinco por 
cento) do vencimento básico do servidor.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
aplica-se ao ocupante de cargo de Natureza Especial 
e de cargos em comissão.

Art. 104. O servidor ativo beneficiário da GDAPI 
que obtiver na avaliação de desempenho pontuação 
interior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo 
de pontos destinado à avaliação individual não fará 
jus à parcela referente à avaliação de desempenho 
institucional no período.

Art. 105. Os integrantes do Plano de Carreiras e 
Cargos do Inpi farão jus a um Adicional de Titulação 
– AT, nos seguintes percentuais incidentes sobre o 
vencimento básico:

I – ocupantes de cargos de nível superior, por-
tadores de títulos de Doutor, de Mestre e de Certifi-
cado de Aperfeiçoamento ou de Especialização, os 2 
(dois) últimos totalizando um mínimo de 360 (trezen-
tas e sessenta) horas: 35% (trinta e cinco por cento), 
18% (dezoito por cento) e 7% (sete por cento), res-
pectivamente;

II – ocupantes de cargos de nível intermediário, 
portadores de certificado de cursos de aperfeiçoamen-
to, totalizando no mínimo 180 (cento e oitenta) horas-
aula: 10% (dez por cento).

Art. 106. Os atuais servidores ocupantes dos 
cargos das Carreiras do Plano de Carreiras para a 
área de Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei nº 

8.691, de 28 de julho de 1993, do Quadro de Pessoal 
do Inpi ou que venham a ser redistribuídos para esse 
Quadro, desde que a redistribuição tenha sido reque-
rida até 31 de maio de 2006, serão enquadrados nas 
Carreiras e cargos referidos no art. 90 desta Lei, de 
acordo com as Tabelas de Correlação constantes no 
Anexo XIX desta Lei.

§ 1º O enquadramento de que trata este artigo 
dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, a 
ser formalizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da vigência da Medida Provisória nº 301, de 
29 de junho de 2006, na forma do Terno de Opção 
constante do Anexo XX desta Lei, cujos efeitos finan-

ceiros se darão a partir da data de implementação das 
Tabelas de Vencimento Básico constantes do Anexo 
XVIII desta Lei.

§ 2º O prazo para exercer a opção referida no 
§ 1º deste artigo será contado a partir do término do 
afastamento, nos casos previstos nos arts. 81 e 102 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 3º No caso previsto no § 2º deste artigo, os efei-
tos financeiros dar-se-ão a partir da data da opção.

§ 4º Os servidores ocupantes dos cargos a que 
se refere o caput deste artigo que não formalizarem 
a opção referida no § 1º deste artigo permanecerão 
integrando o Plano de Carreiras para a área de Ci-
ência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 
de julho de 1993, não fazendo jus aos vencimentos e 
vantagens estabelecidos para o Plano de Carreiras e 
Cargos do Inpi.

Art. 107. A partir de 1º de setembro de 2006, os 
concursos públicos válidos ou a andamento para in-
gresso em cargos do Plano de Carreiras para a área 
de Ciência e Tecnologia do Quadro de Pessoal do Inpi, 
instituído pela Lei nº 8.691, de 29 de julho de 1993, 
são válidos para o ingresso nos cargos do Plano de 
Carreiras e Cargos do Inpi, observada a correlação de 
cargos constante do Anexo XIX desta Lei.

Art. 108. Os cargos vagos de nível superior e 
intermediário do Plano de Carreiras para a área de 
Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 
20 de julho de 1993, do Quadro de Pessoal do Inpi, 
existentes na data de implementação do Plano de 
Carreiras e Cargos do Inpi, serão transformados nos 
cargos equivalentes a que se referem os incisos II a 
VI do caput do art. 90 desta Lei, conforme correlação 
estabelecida no Anexo XIX desta Lei.

Art. 109. É vedada a redistribuição dos cargos 
pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos do Inpi 
para outros órgãos e entidades da administração públi-
ca federal, bem como a redistribuição de outros cargos 
para o Quadro de Pessoal do Inpi.

Parágrafo único. O disposto no caput deste ar-
tigo não se aplica às redistribuições a que se refere o 
art. 106 desta Lei.

Enquadramento de Servidores no Plano de 
Classificação de Cargos e no PUCRCE

Art. 110. Poderão ser enquadrados nos cargos 
correspondentes dos Planos de Classificação de Car-
gos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, a contar de 1º de setembro de 1992, ou da data 
de admissão, se posterior, os cargos então ocupados 
pelos seguintes servidores:

I – os alcançados pelo art. 1º da Lei nº 10.556, 
de 13 de novembro de 2002, regidos pela Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ou que ingressaram no 
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serviço público federal mediante concurso público, não 
extinta Tabelas de Especialistas;

II – os engenheiros admitidos como técnicos es-
pecializados de nível superior alcançados pelo art. 19 
da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, regidos pela Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou que ingres-
saram no serviço público federal mediante concurso 
público, nas extintas Tabelas de Especialistas; e

III – o do Quadro de Pessoal Civil do Comando 
do Exército, contratados pelos Batalhões de Engenha-
ria de Construção e Ferroviários do então Ministério 
do Exército, não incluídos no Plano de Classificação 
de Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de de-
zembro de 1970.

Art. 111. O posicionamento dos servidores refe-
ridos no art. 110 desta Lei na estrutura remuneratória 
do Plano de Classificação de Cargos da Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, deverá observar os pro-
cedimentos de correspondência indicados na Tabela 
5 do Anexo VIII da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 
1992, nos ternos do seu art. 8º, efetuando-se o repo-
sicionamento de um padrão de vencimento para cada 
18 (dezoito) meses de efetivo exercício, a contar de 
1º de setembro de 1992 ou da data de admissão, se 
posterior a essa data, até:

I – 18 de julho de 2002, véspera da data de vi-
gência da Medida Provisória nº 56, de 19 de julho de 
2002, convertida na Lei nº 10.556, de 13 de novembro 
de 2002, aos servidores abrangidos pelo disposto no 
inciso I do caput do art. 110 desta Lei;

II – 3 de junho 1998, véspera da data de vigên-
cia da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, aos servi-
dores a que se refere o inciso IX do caput do art. 110 
desta Lei, e

III – o dia anterior ao da vigência da Medida Pro-
visória nº 301, de 29 de junho de 2006, aos servidores 
a que se refere o inciso III do caput do art. 110 desta 
Lei, observada a posição relativa em que eles se en-
contrava em 1º de setembro de 1992, em decorrência 
dos critérios fixados pela Lei nº 9.460, de 17 de se-
tembro de 1992.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
aos servidores de que trata o parágrafo único do art. 
115 desta lei, amparados pelo disposto no art. 1º da 
Lei nº 10.556, de 13 de novembro de 2002.

§ 2º Será mantido o atual posicionamento se da 
aplicação do disposto no caput deste artigo resultar 
posicionamento inferior àquele em que o servidor se 
encontra.

Art. 112. Mediante opção, os servidores alcan-
çados pelo disposto no art. 1º da Lei nº 10.556, de 13 
de novembro de 2002, admitidos na especialidade de 
docência, pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil 
do Comando da Marinha, serão enquadrados, a par-

tir da vigência da Medida Provisória nº 301, de 29 de 
junho de 2006, nos cargos corre1atos do Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos 
– PUCRCE, criado pela Lei nº 7.596, de 10 de abril 
de 1987, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho, observadas as normas legais 
e regulamentares pertinentes.

§ 1º A opção de que trata o caput deste artigo 
é irretratível e deve ser formalizada no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir da vigência da Medida 
Provisória nº 301, de 29 de junho de 2006.

§ 2º O disposto no art. 111 desta Lei não se apli-
ca aos servidores que manifestarem a opção a que se 
refere o § 2º  deste artigo.

§ 3º Os servidores que manifestarem opção na 
forna do § 1º deste artigo poderão ser submetidos ao 
regime de trabalho de dedicação exclusiva ou de 20 
(vinte) horas semanais de trabalho, observadas as no-
mas legais e regulamentares pertinentes.

Art. 113. O posicionamento dos servidores refe-
ridos no art. 112 desta Lei na estrutura remuneratôria 
do Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 
1987, dar-se-á no nível e Classe iniciais da Carreira 
de Magistério Superior ou da Carreira de Magistério 
de 1º e 2º Graus, conforme o caso, promovendo-se 
o reposicionamento de um nível de vencimento para 
cada 4 (quatro) anos de efetivo exercício no serviço 
público federal.

Art. 114. O enquadramento de que trata os arts. 
110 e 112 desta Lei é exclusivo dos Planos de Clas-
sificação de Cargos de que tratou as Leis nºs 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, e 7.596, de 10 de abril 
de 1987.

Art. 115. Para enquadramento nos termos dos 
arts. 110 e 112 desta Lei, serão observados os requi-
sitos de habilitação profissional e registro no órgão de 
fiscalização, quando for o caso, bem como a escolari-
dade e a compatibilidade das atribuições com o cargo 
correspondente dos Planos de que tratam as Leia nº 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 7.596, de 10 de 
abril de 1987.

Parágrafo único. Om servidores que ramo aten-
da a qualquer um dos requisitou estabelecidos neste 
artigo serão mantido na situação vigente na data de 
publicação da Medida Provisória nº 301, de 29 de ju-
nho de 2006.

Art. 116. O tempo residual a contar do último 
reposicionamento, de que tratam os arts. 111 e 113 
desta Lei, será considerado para efeito de progres-
são funcional, observadas as disposições do Decreto 
nº 84.669, de 29 de abril de 1980, ou do Decreto nº 
94.664, de 23 de julho de 1987, conforme o caso, e 
da legislação complementar.
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Art. 117. Os cargos vagos originários das extin-
tas Tabelas de Especialistas serão transformados, na 
data de publicação da Medida Provisória nº 301, de 
29 de junho de 2006, em cargos correspondentes do 
Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano 
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Em-
pregos a que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril 
de 1987, observados ou critérios definidos para fins 
de enquadramento.

Art. 118. Os cargos ocupados pelos servidores 
a que se refere o parágrafo único do art. 115 desta 
Lei serão transformados, à medida que vagarem, em 
cargos correspondentes do Plano de Classificação de 
Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, respeitados os critérios estabelecidos para 
enquadramento.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de 
correlação com categoria funcional do Plano de Classifi-
cação de Cargos, o cargo será extinto, quando vago.

Art. 119. Os órgãos de recursos humanos, sob 
a supervisão da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fa-
rão publicar, no âmbito de suas respectivas pastas ou 
comandos, o enquadramento no Plano de Classifica-
ção de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, ou no ‘Plano Único de Classifica-
ção e Retribuição de Cargos e Espregos, de que trata 
a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987.

Art. 120. Observada a disponibilidade orçamentá-
ria, as diferenças decorrentes da aplicação do disposto 
no art. 111 desta Lei relativamente aos 60 (sessenta) 
meses anteriores a janeiro de 2006 serão pagas em 
3 (três) anos consecutivos contados a partir de 2006, 
em parcela anual, no mês de agosto.

Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnolo-
gia Militar

Art. 121. Os arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 9º 11, 20 e 21 da 
Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado, no âmbito das For-
ças Armadas e nos termos deste Lei, o Plano 
de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Mili-
tar, constituído pelas seguintes Carreiras, e 
cargos:

I – Carreira de Tecnologia Militar de ní-
vel superior, com atribuições voltadas para 
as áreas de desenvolvimento, manutenção 
e reparos relativos a projetos de construção, 
manutenção e modernização dos meios tec-
nológicos militares;

II – Carreira de Suporte Técnico à Tecno-
logia Militar, composta pelos cargos de Técnico 
de Tecnologia Militar, de nível intermediário, 

com atribuições voltadas à execução de ati-
vidades qualificadas de suporte técnico para 
as áreas de desenvolvimento, manutenção 
e reparos relativos a projetos de construção, 
manutenção e modernização dos meios tec-
nológicos militares;

III – demais cargos de nível auxiliar, inter-
mediário e superior, ocupados: por servidores 
públicos, lotados nas organizações militares 
de tecnologia militar, com atribuições voltadas 
à execução de atividades técnicas relativas 
às áreas de desenvolvimento, manutenção 
e reparos relativos a projetos de construção, 
manutenção e modernização dos meios tec-
nológicos militares.” (NR)

“Art. 2º Ficams criados, no Plano de Car-
reiras dos Cargos de Tecnologia Militar, nos 
Comandos da Marinha, do Exército e da Ae-
ronáutica, respectivamente, os seguintes car-
gos efetivos:

I – no Comando da Marinha:
a) 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) 

cargos de Engenheiro de Tecnologia Militar;
b) 165 (cento e sessenta e cinco) cargos 

de Analista de Tecnologia Militar; e
c) 50 (cinqüenta) cargos de Técnico de 

Tecnologia Militar;
XX – no Comando do Exército:
a) 30 (trinta) cargos de Engenheiro de 

Tecnologia Militar;
b) 30 (trinta) cargos de Analista de Tec-

nologia Militar; e
c) 50 (cinqüenta) cargos de Técnico de 

Tecnologia Militar;
III – no Comando da Aeronáutica:
a) 30 (trinta) cargos de Engenheiro de 

Tecnologia Militar;
b) 30 (trinta) cargos e Analista de Tec-

nologia Militar; e
c) 50 (cinqüenta) cargo de Técnico de 

Tecnologia Militar.
§ 1º São atribuições dos seguintes car-

gos do Plano de Carreiras dos Cargos de Tec-
nologia Militar:

I – Engenheiro de Tecnologia Militar: for-
mulação, execução e supervisão de programas, 
planos e projetos de engenharia voltados para 
o desenvolvimento, manutenção reparos de 
equipamentos, armamentos, sensores, siste-
mas de armas, instalações e meios militares;

II – Analista de Tecnologia Militar: análi-
se, desenvolvimento e avaliação de sistemas, 
progresso, planos e projetos de apoio às ope-
rações militares; planejamento, formulação, 
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implementação e supervisão de programas e 
projetos de arquitetura e aplicações tecnológi-
cas das áreas da Física e da Química, voltados 
para o desenvolvimento, manutenção e repa-
ros de estruturas e e instalações, à produção, 
construção, rnodernização e manutenção de 
sistemas de armas, sensores, munições – e  
equipamentos militares e à execução de pro-
jetos e trabalhos relacionados com magne-
tismo, materiais magnéticos e equipamentos 
Inagnetométricos; supervisão, programação, 
coordenaçto e execução de trabalhos e pro-
jetos relativos à avaliação dos recursos natu-
rais da atmosfera, ao estudo dos fenômenos 
meteorológicos e às previsões do tempo, bem 
como às técnicas de produção, controle e aná-
lise clínica e toxicológica de medicamentos, 
drogas, produtos químicos e biológicos, com 
emprego na área militar;

III – Técnico de Tecnologia Militar: ativi-
dade. de suporte e apoio técnico especializado 
às áreas de desenvolvimento, manutenção e 
reparos, relativos aos projetos de construção, 
manutenção e modernização dos meios tec-
nológicos militares, à execução de políticas e 
realização de estudos e pesquisas referentes 
a essas atividades e à produção, controle e 
análise clínica e toxicológica de medicamen-
tos nos laboratórios industriais militares, bem 
como execução de serviços de sinalização 
náutica.

§ 2º As atribuições específicas dos car-
gos de que trata este artigo serão estabeleci-
das em ato conjunto dos Ministros de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Defesa”. (NR)

“Art. 3º A investidura øos cargos de que 
trata o art. 2º desta Lei dar-se-á no padrão ini-
cial da Classe inicial, mediante habilitação es 
concurso público, constituído de provas ou de 
provas e títulos, que poderão ser realizados 
por áreas de especialização referentes à área 
de formação do candidato, conforme dispuser 
o edital de abertura do certame.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo 
disporá sobre as áreas de especialização em 
que se desdobrará cada cargo referido no art. 
2º desta lei, quando couber. (NR)

“Art. 5º Os ocupantes de cargos efetivos 
do Plano de Carreiras dos Cargos de que trata 
o art. 1º desta Lei farão jus, além do vencimento 
básico, à Gratificação de Atividade, instituída 
pele Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 

1992, no percentual de 160% (cento e ses-
senta por cento)”. (NR)

“Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
IV – definir os termos do edital dos con-

cursos públicos para provimento dos cargos, 
observando as suas respectivas atribuições, 
em consonância com as normas definidas 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão;

V – (revogado);
.......... ...........................................” (NR)
“Art. 11. O titular de cargo efetivo do Plano 

de Carreiras dos Cargos de que trata o art. 1º 
desta Lei, quando investido em cargo em co-
missão de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-5, 
ou equivalentes, em órgãos ou entidades do 
Governo Federal, fará jus à GDATM calculada 
com base em seu limite máximo”. (NR)

“Art. 20. Os cargos integrantes do Plano 
de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar 
somente poderão ser redistribuídos no âmbito 
dos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica.

Parágrafo único. É vedada a redistribui-
ção dos cargos integrantes do Plano de Car-
reiras do Cargos de Tecnologia Militar para 
órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal distintos dos referidos no caput deste 
artigo”. (NR)

“Art. 21. O desenvolvimento do servidor 
no Plano de Carreiras dos cargosde Tecnolo-
gia Militar ocorrerá mediante progressão fun-
cional e promoção.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, progres-
são funcional é a passagem do servidor de um 
padrão de vencimento para o imediatamente 
superior, dentro de uma mesma Classe, e 
promoção, a passagem do servidor do último 
padrão de uma Classe para o primeiro padrão 
da Classe imediatamente superior.

§ 2º A progressão funcional e a promo-
ção observarão as condições e os requisitos 
a serem fixados em ato do Poder Executivo, 
devendo levar em consideração os resulta-
dos da avaliação de desempenho individual 
do servidor.

§ 3º Até que seja editado o ato de que tra-
ta o § 2º deste artigo, aplicam-se, para fins de 
progressão funcional e promoção, as normas 
aplicáveis aos servidores do Plano e Classifi-
cação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970”. (NR)
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Art. 122. A Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

Art. 6º-A. Fica instituída a Gratificação 
.de Desempenho de Ativdade Técnico-Opera-
cional em Tecnologia Militar GDATEM, devida 
aos ocupantes dos cargos efetivos do Plano 
de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, 
quando no exercício de atividades inerentes 
às respectivas atribuições nas organizações 
militares, que cumpram carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos 
arts. 10, 11, 12 e 15 desta Lei à GDATEM”.

“Art. 7º-A. A GDATEM será paga obser-
vado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o 
mínimo de 10 (dez) pontos por servidor, cuja 
pontuação será assim distribuída:

I – até 60 (sessenta) pontos percentu-
ais de seu limite máximo serão atribuídos em 
função doe resultados obtidos na avaliação de 
desempenho individual; e

II – até 40 (quarenta) pontos percentu-
ais de seu limite máximo serão atribuídos em 
função com resultados obtidos na avaliação 
de desempenho institucional.

§ 1º A avaliação de desempenho indivi-
dual visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo, com foco 
na contribuição individual para o alcance dos 
objetivos organizacionais.

§ 2º A avaliação de desempenho ins-
titucional visa a aferir o alcance das metas 
institucionais, podendo considerar projetos e 
atividades prioritárias e condições especiais de 
trabalho, além de outras características espe-
cíficas, das Organizações Militares.

§ 3º A GDATEM será processada no mês 
subseqüente ao término do período de ava-
liação, e seus efeitos financeiros iniciar-se-ão 
no mês seguinte ao do processamento das 
avaliações.

§ 4º Até 31 de dezembro de 2008, até que 
sejam editados os atos referidos nos §§ 6º e 
7º e até que sejam processados os resultados 
da primeira avaliação de desempenho, a GDA-
TEM será paga ao servidor que a ela faça jus 
nos valores correspondentes a 75 (setenta e 
cinco) pontos, observados a Classe e padrão 
em que ele esteja posicionado.

§ 5º A GDATEM não poderá ser paga 
cumulativamente com outra vantagem da mes-
ma natureza.

§ 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre 
ou critérios gerais a serem observados para 

a realização das avaliações de desempenho 
individual e institucional da GDATEM.

§ 7º Os critérios e procedimentos especí-
ficos de avaliação de desempenho individual e 
institucional e de atribuição da GDATEM serão 
estabelecidos em ato do Ministro de Estado da 
Defesa, observada a legislação vigente.

§ 8º O resultado da primeira avaliação 
gerará efeitos financeiros a partir do início do 
primeiro período da avaliação, devendo ser 
compensadas eventuais diferenças pagas a 
maior ou a menor.

§ 9º A data de publicação no Diário Ofi-
cial da União do ato que estabelecer as metas 
institucionais constitui o marco temporal para 
o início do período de avaliação, que não po-
derá ser inferior a 6 (seis) meses.

§ 10. O disposto no § 4º deste artigo apli-
ca-se aos ocupantes de cargos comissionados 
que fazem jus à GDATEM.

§ 11. Os valores do ponto da GDATEM 
são os fixados no Anexo desta lei.”

“Art. 17-A. Para fins de incorporação da 
GDATEM aos proventos de aposentadoria ou 
às penssões relativos a servidores do Plano 
de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, 
serão adotados os seguintes critérios:

I – para as aposentadorias e pensões 
concedidas até 19 de fevereiro de 2004, a gra-
tificação será correspondente a 30% (trinta por 
cento) do valor máximo do respectivo nível;

II – para as aposentadorias e penssões 
concedidas após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando ao servidor que deu origem à 
aposentadoria ou à pensão se aplicar o dispos-
to nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 
de 2005, aplicar-se-á o percentual constante 

do inciso. I do caput deste artigos;
b) aos demais aplicar-se-á, para fins de 

cálculo das aposentadorias e pensões, o dis-
posto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 
2004”.

Art. 123. Fica extinta a Gratificação de Desem-
penho de Atividade de Tecnologia Militar – GDATM,’ 
instituída pelo art. 6º da Lei n0 9.657, de 3 de junho 
de 1998. 

Art. 124. Os vencimentos dos cargos integrantes 
do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar 
serão compostos de:

I – vencimento básico;
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II – Gratificação de Atividade, instituída pela Lei 
Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;

III – Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM, 
instituída pelo art. 60-A da Lei nº 9.657, de 3 de junho 
de 1998; e

IV – vantagem pecuniária individual, instituída 
pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.

Parágrafo único. Os integrantes do Plano de Car-
reiras dos Cargos referidos, no caput deste artigo não 
fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 
10.404, de 9 de janeiro de 2002.

Art. 125. A estrutura de Classes e padrões e os 
valores de vencimento básico dos cargos do Plano 
de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar são os 
fixados no Anexo XXI desta Lei, produzindo efeitos fi-
nanceiros a partir de 1º de fevereiro de 2006.

Art. 126. O Anexo da Lei nº 9.657, de 3 de junho 
de 1998, passa a vigorar na forma do Anexo XXII des-
ta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de 
fevereiro de 2006.

Art. 127. Os servidores ocupantes dos cargos 
efetivos regidos pela Lei n0  8.112, da 11 de dezembro 
de 1990, descritos no Anexo XXIII desta Lei, serão 
enquadrados no Plano de Carreiras dos Cargos de 
que trata o art. 1º da Lei n0 9.657, de 3 de junho de 
1998, com a redação dada por esta Lei, a partir de 1º 
de fevereiro de 2006, de acordo com as respectivas 
atribuições, requisitos de formação profissional e po-
sição relativa na Tabela de Correlação constante do 
Anexo XXV desta Lei, mantidas as denominações e 
nível dos respectivos cargos, desde que lotados nas 
Organizações Militares relacionadas no Anexo XXIV 
desta Lei, em 25 de fevereiro de 2005.

§ 1º Fica mantida, no Plano de Carreiras dos 
Cargos de Tecnologia Militar, a denominação dos car-
gos originários, ressalvados os de Engenheiro e de 
Engenheiro de Operações, do Plano de Classificação 
de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de de-
zembro de 1970, que serão enquadrados no cargo 
de Engenheiro de Tecnologia Militar da Carreiras de 
Tecnologia Militar.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de En-
genheiro de Tecnologia Militar seria posicionados na 
tabela que constitui o Anexo XXI desta Lei, observada 
a posição relativa na Tabela de Correlação constante 
do Anexo XXV desta Lei.

Art. 128. Na contagem do interstício necessário à 
progressão funcional e à promoção, será considerado o 
tempo computado até a data do enquadramento decor-
rente da aplicação do disposto no art. 127 desta Lei.

Art. 129. Os cargos de nível superior e interme-
diário relacionados no Anexo XXIII desta Lei, que in-

tegram o Quadro de Pessoal Civil das Organizações 
Militares relacionadas no Anexo XXIV desta Lei, vagos 
na data da publicação da Medida provisória nº 301, de 
29 de junho de 2006, e os que vierem a vagar serão 
transformados, respectivamente em cargos de Analista 
de Tecnologia Militar da Carreira de Tecnologia Militar 
e de Técnico de Tecnologia Militar da Carreira de Su-
porte Técnico à Tecnologia Militar.

Parágrafo único. Os cargos de nível auxiliar vagos 
e os que vierem a vagar serão extintos.

Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aé-
reo – DACTA

Art. 130. O inciso II do caput do art. 6º da Lei nº 
10.551, de 13 de novembro de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................  
II – o valor correspondente a 24 (vinte e 

quatro) pontos, quando percebida por período 
inferior a 60 (sessenta) meses, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 1º de julho de 2006.

........... ............................ ..............“(NR)

Art. 131. O Anexo II da Lei nº 10.551, de 13 de 
novembro de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo 
XXVI desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir 
de 1º de julho de 2006.

Empregos Públicos do Hospital das Forças Ar-
madas – HFA

Art. 132. O caput do art. 9º da Lei nº 10.225, de 
15 de maio de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 9º. As categorias profissionais, a es-
trutura e os valores dos salários dos empregos 
de Especialistas em Saúde – Área Médico-
Odontológica, Especialista em Saúde – Área 
Complementar e Técnico em Saúde, para a 
jornada da 40 (quarenta) horas, são os cons-
tantes do Anexo desta Lei, com efeitos finan-
ceiros a partir da data nele especificada.

............ ...................................... ............
§ 2º (revogado).”(NR)

Art. 133. O Anexo da Lei nº 10.225, de 15 de 
maio de 2001, passa a vigorar na forma do Anexo 
XXVII desta Lei.

Servidores das Instituições Federais de Ensino 
– IFE

Art. 134. O Anexo IV da Lei nº 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo 
XXVIII desta Lei. 

Defensoria Pública da União
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Art. 135. Ficam criados na Carreira de Defensor 
público da União, de que trata a Lei Complementar nº 

80, de 12 de janeiro de 1994:
I — 14 (quatorze) cargos de Defensor Público da 

União da Categoria Especial;
II — 39 (trinta e nove) cargos de Defensor Público 

da União de 1ª Categoria, e
III — 116 (cento e dezesseis) cargos de Defensor 

público da União de 2ª Categoria.
Funções Comissionadas e Cargos em Co-

missão
Art. 136. Observado o disposto no art. 62 da Lei 

nº 8.112. de 11 de dezembro de 1990, são criadas 
funções de confiança denominadas Funções Comis-
sionadas do INSS – FCINSS, de exercício privativo 
por servidores ativos m exercício no Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, nos quantitativos, valores e 
níveis previstos no Anexo XXIX desta Lei.

§ 1º As FCINSS destinas-se ao exercício de 
atividades de chefia, supervisão, assessoramento e 
assistência das Agências da Previdência Social e das 
Gerências Executivas do INSS.

§ 2º O servidor investido – em FCINSS perceberá 
a remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor da 
função para a qual foi designado.

§ 3º Os valores da retribuição recebida pela ocu-
pação de FCINSS não se incorporam à remuneração 
do servidor e não integram os proventos de aposen-
tadoria e pensão.

Art. 137. O Presidente do INSS poderá dispor 
sobre a realocação dos quantitativos e a distribuição 
das FCINSS na estrutura organizacional da Autarquia, 
observados os níveis hierárquicos, os valores de retri-
buição correspondentes e o custo global estabelecidos 
no Anexo XXIX desta Lei.

Art. 138. O INSS implantará, com o auxílio do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pro-
grama de profissionalização dos servidores designados 
para as FCINSS, que deverá conter:

I – definição de requisitos mínimos do perfil pro-
fissional esperado dos ocupantes de FCINSS; e

II – programa de desenvolvimento gerencial.
Parágrafo único. Será instituído sistema específico 

de avaliação dos servidores ocupantes de FCINSS.
Art. 139. Ficam extintos, no âmbito do Poder Exe-

cutivo Federal, os seguintes cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
e Funções Gratificadas – FG; 237 (duzentos e trinta 
e sete) DAS-2; 201 (duzentos e um) DAS-l; 484 (qua-
trocentas e oitenta e quatro) FG-l; e 391 (trezentas e 
noventa e uma) FG-2.

Parágrafo único. A extinção de cargos e funções 
de que trata o caput deste artigo somente produzirá 
efeitos a partir da data de publicação do decreto que 

aprovar a Estrutura Regimental e o Quadro Demons-
trativo dos Cargos em Comissão e das Funções Co-
missionadas do INSS.

Art. 140. Ficam criados, no âmbito do Poder Exe-
cutivo Federal, os seguintes cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS: 
1 (um) DAS-6; 7 (sete) DAS-5; 22 (vinte e dois) DAS-4; 
19 (dezenove) DAS-2; e 10 (dez) DAS-1.

Disposições gerais e transitórias
Art. 141. A transposição ou enquadramento para 

os cargos dos Planos de Cargos e Planos de Carreiras 
e para as carreiras criadas ou reestruturadas por esta 
Lei não representa, para qualquer efeito legal, descon-
tinuidade em relação aos cargos e às atribuições atuais 
desenvolvidas pelos servidores ocupantes de cargos 
efetivos transpostos para as respectivas carreiras.

Art. 142. É vedada a mudança do nível do cargo 
ocupado pelo servidor em decorrência do disposto 
nesta Lei.

Art. 143. É de 40 (quarenta) horas semanais a 
jornada de trabalho dos integrantes dos Planos de 
Cargos, dos Planos de Carreira e das carreiras a que 
se refere esta Lei, ressalvados os casos amparados 
por legislação específica.

§ 1º Os integrantes dos cargos dos Planos de 
Cargos, Planos de Carreira e das carreiras a que se 
refere esta Lei que cumprem jornada de trabalho infe-
rior a 40 (quarenta) horas semanais, amparados por 
legislação específica, perceberão o seu vencimento 
básico proporcional a sua jornada de trabalho.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica 
aos ocupantes do cargo de médico e de outros cargos 
da área de saúde da Carreira da Previdência, da Saú-
de e do Trabalho, cuja jornada de trabalho diferenciada 
seja amparada por legislação específica.

Art. 144. É vedada a acumulação das vantagens 
pecuniárias devidas aos ocupantes dos cargos dos 
Planos de Carreira e das carreiras de que trata esta 
Lei com outras vantagens de qualquer natureza a que 
o servidor ou empregado faça jus em virtude de outros 
Planos de Carreira, de Classificação de Cargos ou de 
norma de legislação específica.

Art. 145. O desenvolvimento do servidor nos car-
gos de provimento efetivo dos Planos de Carreira e 
das carreiras criadas por esta Lei ocorrerá mediante 
progressão funcional e promoção.

§ 1º Para fins desta Lei, progressão funcional é a 
passagem do servidor de um padrão para outro ime-
diatamente superior,  dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do último padrão 
de uma classe para o padrão inicial da classe imedia-
tamente superior.

§ 2º A progressão funcional e a promoção, ob-
servados os pré-requisitos de cada cargo e classe 
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estabelecidos por esta Lei, obedecerão à sistemática 
da avaliação de desempenho, da capacitação e da 
qualificação e experiência profissional, conforme dis-
posto em regulamento.

§ 3º Até que sejam regulamentadas, as progres-
sões funcionais e as promoções dos servidores perten-
centes aos Planos de Carreira e às carreiras criadas 
por esta Lei serão concedido observando-se, no que 
couber, as normas aplicáveis aos Planos de Cargos e 
às carreiras de origem dos servidores.

§ 4º Na contagem do interstício necessário à 
progressão funcional e à promoção, será aproveitado 
o tempo computado até a data em que tiver sido feito 
o enquadramento decorrente da aplicação do dispos-
to nesta Lei.)

§ 5º Para fins do disposto no § 4º deste artigo, 
não será considerado como progressão funcional ou 
promoção o enquadramento decorrente da aplicação 
desta Lei.

Art. 146. Aplica-se o disposto nesta lei aos apo-
sentados e pensionistas, mantida a respectiva situação 
na tabela remuneratória no momento da aposentadoria 
ou da instituição da pensão, observado o disposto no 
art. 149 desta Lei.

Art. 147. A aplicação do disposto nesta lei aos 
servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não 
poderá implicar redução de remuneração, proventos 
e pensões.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, 
provento ou pensão decorrente da aplicação desta Lei, 
a diferença será paga a título de Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada – VPNI, a ser absorvida por 
ocasião do desenvolvimento no cargo, da implementa-
ção de tabelas ou da reorganização ou reestruturação 
das Carreiras, conforme o caso.

§ 2º Em se tratando de redução de remuneração 
prevista em edital de concurso público válido ou em 
andamento na data de publicação da Medida Provi-
sória nº 301, de 29 de junho de 2006, decorrente da 
nomeação para os cargos do Plano de Carreiras e 
Cargos do IBGE, fica assegurado ao candidato que 
venha a exercer o cargo, como VPNI, o pagamento 
da diferença resumeratória calculada com base na 
remuneração prevista para o padrão inicial da Classe 
inicial do respectivo cargo do Plano de Carreiras da 
Área de Ciência e Tecnologia vigente na data de en-
trada em exercício.

§ 3º A VPNI estará sujeita exclusivanente à atu-
alização decorrente de revisão geral da remuneração 
dos servidores públicos federais.

Art. 148. Até o início dos efeitos financeiros da 
primeira avaliação de desempenho individual para fins 
de percepção das gratificações de desempenho a que 
se referem os arts. 34 e 80 desta lei, o servidor nome-

ado e que ainda não tenha cumprido os critérios para 
avaliação de desempenho e aquele que venha a ser 
nomeado após a publicação da Medida Provisória nº 
301, de 29 de junho de 2006, farão jus à respectiva 
gratificação a partir da data de efetivo exercício, no 
valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da 
parcela individual, acrescido da avaliação institucional 
do período.

Art. 149. Para fins de incorporação das gratifica-
ções de desempenho a que se referem os arts. 34, 61, 
80 e 100 desta lei aos proventos de aposentadoria ou 
as pensões, serão adotados os seguintes critérios:

I – para as aposentadorias e pensões concedi-
das até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
máximo do respectivo nível;

II – para as aposentadorias e pensões concedi-
dam após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando ao servidor que deu origem à aposen-
tadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3º e 
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 
de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o percentual cons-
tante no inciso I do caput deste artigo;

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo 
das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 

10.887, de 18 de junho de 2004.
Art. 150. Os servidores integrantes dos Planos 

de que tratam os arts. 11, 49, 70 e 89 desta Lei não 
fazem jus à percepção das seguintes gratificações e 
adicional:

I – Gratificação de Atividade – GAE de que trata 
a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;

II – Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa – GDATA de que trata a Lei nº 

10.404, de 9 de janeiro de 2002;
III – Gratificação de Desempenho de Atividade 

de Ciência e Tecnologia – GDACT, instituída pelo art. 
19 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setem-
bro de 2001, e

IV – Adicional de Titulação instituído pelo art. 21 
da Lei nº 0.691, de 28 de julho de 1993.

Art. 151. Os adicionais a que se referem os arts. 
41, 63, 82 e 105 desta lei serão devidos a partir da 
data de conclusão dos cursos, comprovada por meio 
de diploma, certificado, atestado ou declaração emiti-
da pela instituição responsável, com indicação de sua 
carga horária.

§ 1º Os títulos de Doutor e de Mestre deverão 
ser compatíveis com as atividades da entidade em 
que o servidor estiver lotado e obtidos em cursos de 
relevância acadêmica, segundo padrões estabelecidos 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES.

    123ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31385 

§ 2º Os cursos de doutorado e de mestrado para 
os fins previstos neste artigo somente serão conside-
rados se reconhecidos na forma da legislação vigente 
e, quando realizados no exterior, se revalidados por 
instituição nacional competente.

§ 3º Para fins de percepção dos adicionais refe-
ridos no caput deste artigo, não serão considerados 
certificados apenas de freqüência.

§ 4º O Adicional de Titulação será considerado 
no cálculo dos proventos e das pensões somente se 
o título, grau ou certificado tiver sido obtido anterior-
mente à data da inativação.

§ 5º Em nenhuma hipótese o servidor poderá 
perceber cumulativamente mais de um percentual re-
lativo à titulação.

§ 6º No caso de obtenção de titulação anterior à 
data de publicação da Medida Provisória nº 301, de 29 
de junho de 2006, por servidor a que se referem os arts. 
28 e 84 desta Lei, o respectivo adicional será devido 
a partir da data de apresentação do diploma, certifi-
cado, atestado ou declaração de conclusão de curso.

Art. 152. O título ou certificado considerado para fins 
de concessão do Adicional de Titulação com base no art. 
21 da Lei nº 8.691, de 29 de julho de 1993, aos servido-
res pertencentes aos Quadros de Pessoal da Fiocruz, do 
Inmetro e do Inpi que optarem pelo enquadramento e os 
do IBGE enquadrados nos Planos de Carreiras e Cargos 
de que trata esta Lei será automaticamente computado 
para fins de percepção do adicional a que se referem os 
arts. 41, 63, 82 e 105 desta Lei, nos percentuais especi-
ficados nos referidos artigos, devendo ser observado o 
nível do cargo efetivo ocupado pelo servidor.

Art. 153. Os servidores titulares de cargos efe-
tivos do Plano de Carreiras para a área de ciência e 
Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, poderão, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da publicação da Medida Pro-
visória nº 301, de 29 de junho de 2006, requerer o seu 
reenquadramento no cargo anteriormente ocupado, 
mantida a sua denominação.

§ 1º A partir do reenquadramento de que trata o 
caput deste artigo, o servidor deixará de perceber as 
vantagens referentes às Carreiras da área de Ciência 
e Tecnologia, previstas na Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, e na Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, somente fazendo jus às vantagens 
do cargo que voltar a ocupar.

§ 2º No caso dos servidores pertencentes aos 
Quadros de Pessoal da Fiocruz, do Inmetro e do Inpi, 
o reenquadramento de que trata o caput deste artigo 
far-se-á sem prejuízo da eventual opção pelo respectivo 
Plano de Carreiras, observado o prazo estabelecido no 
§ 2º do art. 27 desta Lei, no § 1º do art. 64 desta Lei e 
no § 1º do art. 106 desta Lei, respectivamente.

§ 3º Aplicam-se ao servidor referido no § 2º deste 
artigo, pertencente ao Quadro de Pessoal do Inmetro 
e do Inpi, que vier a optar pelo enquadramento no 
respectivo Plano de Carreiras a tabela de vencimento 
básico constante do Anexo XXX desta Lei e a tabela 
de correlação constante do Anexo XXXI desta Lei.

§ 4º No caso previsto no § 3º desta Lei, os efeitos 
financeiros dar-se-ão a partir da data da opção.

§ 5º Os servidores ocupantes dos cargos a que 
se refere o caput deste artigo que não formalizarem 
a opção pelo respectivo Plano de Carreiras permane-
cerão integrando o plano de cargos de origem, não 
fazendo jus aos vencimentos e vantagens estabele-
cidos por esta Lei.

Art. 154. Sobre os valores de vencimento básico 
de que trata esta Lei e os valores fixados no Anexo 
XXIX desta Lei incidirá o índice que vier a ser con-
cedido a título de revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos federais.

Art. 155. O art. 1º da Lei nº 10.470, de 25 de junho 
de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º Aplica-se o disposto no § lº deste 

artigo ao servidor de órgão ou entidade da 
administração pública da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios cedido ou 
requisitado por órgão ou entidade autárquica 
ou fundacional da administração direta ou 
indireta da União que, com base na legisla-
ção do respectivo ente federativo, optar pela 
remuneração do cargo efetivo ou emprego 
permanente.”(NR)

Art. 156. Os arts. 51, 52 e 93 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 51.  ................................................
III – transporte;
IV – auxílio-moradia.” (NR)
“Art. 52. Os valores das indenizações 

estabelecidas nos incisos I a III do art. 51 
desta Lei, assim como as condições para a 
sua concessão, serão estabelecidos em re-
gulamento”. (NR)

“Art. 93.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a 

empresa pública ou sociedade de economia 
mista, nos termos das respectivas normas, 
optar pela remuneração do cargo efetivo ou 
pela remuneração do cargo efetivo acrescida 
de percentual da retribuição do cargo em co-
missão, a entidade cessionária efetuará o re-
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embolso das despesas realizadas pelo órgão 
ou entidade de origem.

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

Art. 157. A Seção I do Capítulo II do Título III da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vi-
gorar acrescida da seguinte Subseção:

“Subseção IV
Do Auxílio-Moradia
Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no 

ressarcimento das despesas comprovada-
mente realizadas pelo servidor com aluguel 
de moradia ou com meio de hospedagem ad-
ministrado por empresa hoteleira, no prazo de 
1 (um) mês após a comprovação da despesa 
pelo servidor.

Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-mora-
dia ao servidor se atendidos ou seguintes 
requisitos:

I – não exista imóvel funcional disponível 
para uso pelo servidor;

II – o cônjuge ou companheiro do servi-
dor não ocupe imóvel funcional;

III – o servidor ou seu cônjuge ou com-
panheiro não seja ou tenha sido proprietário, 
promitente comprador, cessionário ou promi-
tente cessionário de imóvel no Município aon-
de for exercer o cargo, incluída a hipótese de 
lote edificado sem averbação de construção, 
nos 12 (doze) meses que antecederem a sua 
nomeação;

IV – nenhuma outra pessoa que resida 
com o servidor receba auxílio-moradia;

V – o servidor tenha se mudado do local 
de residência pare ocupar cargo em comissão 
ou função de confiança do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, níveis 4, 
5 e de Natureza Especial, de Ministro de Es-
tado ou equivalentes;

VI – o Município no qual assuma o cargo 
em comissão ou função de confiança não se 
enquadre nas hipóteses previstas no § 3º do 
art. 58 desta Lei, es relação ao local de resi-
dência ou domicílio do servidor;

VII – o servidor não tenha sido domicilia-
do ou tenha residido no município, nos últimos 
12 (doze) meses, aonde for exercer o cargo 
em comissio ou função de confiança, desconsi-
derando-se prazo inferior a 60 (sessenta) dias 
dentro desse período; e

VIII – o deslocamento não tenha sido por 
força de alteração de lotação ou nomeação 
para cargo efetivo.

Parágrafo único. Para fins do disposto 
no inciso VII do caput deste artigo, não será 
considerado o prazo no qual o servidor estava 
ocupando outro cargo em comissão relaciona-
do no inciso V do caput deste artigo.

Art. 60-C. O auxílio-moradia não será 
concedido por prazo superior a 5 (cinco) anos 
dentro de cada período de 9 (oito) anos, ainda 
que o servidor mude de cargo ou de Município 
de exercício do cargo.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 
5 (cinco) anos de concessão, o pagamento 
somente será retomado se observados, além 
do disposto no caput deste artigo, os requi-
sitos do caput do art. 60-B desta Lei, não se 
aplicando, no caso, o parágrafo único do cita-
do art. 60-B.

Art. 60-D. O valor do auxílio-moradia é 
limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do cargo em comissão ocupado pelo 
servidor e, em qualquer hipótese, não poderá 
ser superior ao auxílio-moradia recebido por 
Ministro de Estado.

Art. 60-E. No caso de falecimento, exonera-
ção, colocação de imóvel funcional à disposição 
do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-mo-
radia continuará sendo pago por um mês.”

Art. 158. Até 30 de junho de 2000, o valor do au-
xílio-moradia continuará sendo de R$1.800,00 (mil e 
oitocentos reais).

§ 1º Para fins do art. 60-C da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, não serão considerados os 
prazos de recebimento do auxílio-moradia anteriores 
a vigência da Medida Provisória nº 301, de 29 de ju-
nho de 2006.

§ 2º Ficam convalidados os pagamentos realiza-
dos a título de auxílio-moradia com base no art. 1º do 
Decreto nº 1.840, de 20 de março de 1996.

Art. 159. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 160. Revogam-se:
I – os incisos III, IV, IX e X do § 1ºdo art. 1º da 

Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993;
II – os arts. 4º, 6º, 7º, 8º, 13, 14, 16 e 17, e o 

inciso V do caput do art. 9º da Lei nº 9.657, de 3 de 
junho de 1998;

III – o art. 2º e o § 2º do art. 9º da Lei nº 10.225, 
de 15 de maio de 2001;

IV – o § 2º do art. 1º da Lei nº 10.556, de 13 de 
novembro de 2002;

V – os arts. 1º, 2º e 4º e o Anexo II da Lei nº 
11.034, de 22 de dezembro de 2004.
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MENSAGEM Nº 491, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 301, de 29 de junho de 2006, 
que “Dispõe sobre a criação da Carreira da Previdên-
cia, da Saúde e do Trabalho, do Plano de Carreiras e 
Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública da Fiocruz, do Plano de Carreiras 
e Cargos do INMETRO e do Plano de Carreiras e Car-
gos do IBGE e do Plano dc Carreiras e Cargos do IPI 
o enquadramento dos servidores originários das ex-
tintas Tabelas de Especialistas no Plano de Classifica-
ção de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, e no Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a 
Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; a reestruturação 
da Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 
9.657, de 3 de junho de 1998, a criação da Carreira 
de Suporte Técnico à Tecnologia Militar e da Carreira 
de Apoio Operacional à Tecnologia Militar, a extinção 
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Tec-
nologia Militar – GDATM e a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade Técnico Operacional 
em Tecnologia Militar – GDATEM; a alteração da Gra-
tificação de Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA, de que trata a 
Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002; alteração 
dos salários dos empregos públicos do Hospital das 
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, 
de 15 de maio de 2001; a criação de cargos na Carreira 
de Defensor Público da União; a criação das Funções 
Comissionadas do INSS – FCINSS; o auxílio-mora-
dia para os servidores de estados e municípios para 
a União, a extinção e criação de cargos em comissão, 
e dá outras providências”.

Brasília, 29 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

E.M.I. Nº 100 – MP/CCivil

Em 26 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à consideração de Vossa Ex-

celência a anexa proposta de Medida Provisória, que 
dispõe sobre:

I – a criação da Carreira da Previdência, da Saúde 
e do Trabalho dos Quadros de Pessoas do Ministério 
da Previdência Social – MPS, do Ministério da Saúde 
– MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e 
da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA;

II – a criação do Plano de Carreira dos Cargos 
da Área de Pesquisa, Produção, Serviços e Gestão 

em Saúde, no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz 
– FIOCRUZ;

III – a criação do Plano de Carreira dos Cargos 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO;

IV – a criação do Plano de Carreira dos Cargos 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE;

V – a criação do Plano de Carreira dos Cargos do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI;

VI – o enquadramento dos cargos ocupados pelos 
servidores originários das extintas Tabelas de Especialis-
tas, e do Quadro de Pessoal Civil do Comando do Exército, 
oriundos dos Batalhões de Engenharia de Construção e 
Ferroviários do então Ministério do Exército, em cargos 
correspondentes do Plano dc Classificação de Cargos 
– PCC, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, ou, no caso dos servidores admitidos na espe-
cialidade de docência, no Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos – PUCRCE, de que 
trata a Lei nº 7.596, de 10 de abriL de 1987; 

VII – a criação do Plano de Carreira dos Car-
gos de Tecnologia Militar, incluindo a reestruturação 
da Carreira de Tecnologia Militar de que trata a Lei nº 
9.657, de 3 de junho de 1998, a criação da Carreira 
de Suporte Técnico à Tecnologia Militar, e a criação 
da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico 
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM;

VIII – a alteração de dispositivos da Lei nº 10.551, 
de 13 de novembro de 2002, relativos à Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Controle e Segu-
rança tráfego Aéreo – GDASA, devida ao pessoal do 
Grupo DACTA;

IX – a alteração dos salários referentes aos em-
pregos públicos da área de saúde criados pela Lei nº 
10.225, de 15 de maio de 2001, no Quadro de Pessoal 
do Hospital das Forças Armadas – HFA;

X – a retificação da tabela de percentuais de In-
centivo à Qualificação devido aos servidores perten-
centes ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Ad-
ministrativos em Educação – PCCTAE, instituído pela 
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005;

XI – a criação de cargos na Carreira de Defensor 
Público da União, de que trata a Lei Complementar nº 
80, de 12 de janeiro de 1994;

XII – a criação das Funções Comissionadas do 
INSS – FCCINSS e extinção de cargos em comissão 
em igual quantitativo;

XIII – a criação de cargos em comissão para o 
atendimento de necessidades emergenciais do Poder 
Executivo, em especial no âmbito do Departamento 
Penitenciário Nacional – DEPEN, do Ministério da 
Justiça;
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XIV – alterações nas Leis nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, e na Lei nº 10.470, de 25 de junho 
de 2002, com vistas a afastar dificuldades relativas a 
situação de servidores cedidos ou requisitados, quanto 
as regras relativas à opção pela remuneração do cargo 
efetivo e ônus da remuneração; e

XV – alterações na Lei nº 8.112, de 1990, com 
vistas a disciplinar a concessao do auxílio-moradia 
devido aos ocupantes de cargos em comissão nível 
DAS-4 e superiores em caso de mudança do local de 
residência e inexistência de imóvel funcional disponível 
para uso pelo servidor.

2. As Proposições concernentes à criação e re-
estruturação de carreiras e concessao de melhoria 
remuneratória a diversas categorias profissionais bus-
cam reduzir distorções atualmente existentes, no que 
se refere ao equilíbrio interno e externo das tabelas 
de remuneração do Poder Executivo Federal, com o 
objetivo de atrair e reter profissionais de alto nível de 
qualificação, compatível com a natureza e o grau de 
complexidade das atribuições dos cargos e das car-
reiras objeto da proposta, em consonância com os 
parâmetros estabelecidos no art. 39, § 1º da Consti-
tuição Federal.

3. As demais proposições referem-se à retifica-
ção de disposições legais e criaçào de cargos efetivos, 
funções e cargos comissionados, com vistas ao aten-
dimento de demandas emergenciais da administração 
pública federal.

4. Em relação à Carreira da Previdência, da Saúde 
e do Trabalho, ela será composta pelos cargos efetivos 
vagos e ocupados, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, integrantes dos Quadros de Pes-
soal do MPS, do MS, do MTE e da FUNASA perten-
centes à Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, 
instituída pela Lei nº 10.483, de 2002, ou regidos pelo 
Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou por 
planos correlatos, pertencentes aos referidos Quadros 
de Pessoal, em 25 de janeiro de 2005.

5. Os servidores ocupantes dos referidos cargos 
serão enquadrados em cargos da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, de acordo com as 
respectivas atribuições, requísitos de formação pro-
fissional e posição relativa na Tabela de Correlação a 
que se refere o Anexo 11 da Medida Provisória pro-
posta, mediante opção irretratável do servidor, conLàte 
modelo indicado no Anexo III, a ser formalizada no 
prazo de noventa dias, a contar da vigência da Medi-
da Provisória. Ressalte-se que a proposta permitirá a 
incorporação gradativa do percentual de 47,11% ao 
vencimento básico referente ao mês de fevereiro de 
2006, para os atuais servidores ativos, aposentados 

e beneficiários de pensão, encerrando a controvérsia 
relativa ao adiantamento pecuniário previsto na Lei nº 
7.686, de 2 de dezembro de 1988, nas esferas admi-
nistrativa e judicial.

6. A proposta trata, ainda, da reclassificação dos 
cargos a serem incorporados à Carreira da Previdên-
cia, da Saúde e do Trabalho, por ato do Poder Execu-
tivo, observados os critérios e requisitos estabelecidos 
para a nova classificação dos cargos, com redução da 
quantidade de denominações hoje existentes, de forma 
a facilitar a gestão de pessoal no §mbito da Adminis-
tração Pública Federal.

7. Em continuidade à política implementada por 
este Governo, a proposta promove melhoria remune-
ratória para os servidores que optarem pelo enqua-
dramento na Carreira da Previdência, da Saúde e do 
Trabalho, bem como daqueles que permanecerem na 
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, aumen-
to no valor do ponto da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho 
– GDASST, com efeitos financeiros a partir de 1º de 
janeiro de 2006.

8. A proposta de concessão do percentual de 
47,11%, incidente sobre o vencimento básico, alcança 
em seus efeitos 221.190 servidores ativos, aposenta-
dos e instituidores de pensão. A despesa decorrente 
de sua implementação importa R$53,80 milhões, em 
2006; R$565,14 milhões, em 2007; R$774,96 milhões, 
em 2008; R$1,057 bilhão, em 2009; R$1,338 bilhão, 
em 2010; R$1,591 bilhão, em 2011 e R$1,758 bilhão, 
nos exercícios subseqüentes, quando a despesa estará 
anualizada. Quanto à proposta de aumento do valor do 
ponto da GDASST, alcança 206.413 servidores ativos, 
aposentados e instituidores de pensão, e a despesa 
decorrente de sua implementação importa R$ 179,89 
milhões, em 2006 e em cada um dos dois exercícios 
subseqüentes.

9. Em relação à Fiocruz, ao INMETRO, ao INPI 
e ao IBGE, seus Quadros de Pessoal são compostos 
preponderantemente de cargos do Plano de Carreiras 
para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei 
nº 8.691, de 28 de julho de 1993. A Fiocruz e o IBGE 
contam, ainda, com cargos do Plano de Classificação 
de Cargos – PCC em seus Quadros.

10. Para a Fiocruz, propõe-se a criação do Plano 
de Carreira dos Cargos de Ciência, Tecnologia, Produ-
ção e Inovação em Saúde Pública, no âmbito daquela 
Fundação, com a inclusão de todos os cargos do seu 
Quadro de Pessoal em um mesmo Plano de Carreiras 
e Cargos. A nova estrutura remuneratória contempla a 
elevação do valor do vencimento básico, a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública 
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– GDACTSP e de novo Adicional de Titulação – AT, com 
os mesmos parâmetros do atualmente existente.

11. O ingresso na nova carreira far-se-á por opção 
do servidor, condicionada àrenúncia às parcelas de va-
lores não instituidas por leis especificas, incorporadas 
à remuneração por decisão administrativa ou judicial, 
que vencerem após o inicio da data de vigência das ta-
belas de vencimento básico, que constitui o Anexo VIII 
da Medida Provisória proposta, restabelecendo, assim, 
a lógica remuneratória interna e eliminando diferenças 
de remuneração hoje existentes, o que tem causado 
dificuldades de gestão e governabilidade nas relações 
de trabalho com os servidores daquela entidade.

12. Convêm registrar, ainda, que a proposta vem 
ao encontro do acordo firmado pelo Governo Federal 
– Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e da Saúde – e a entidade representativa dos ser-
vidores, a Associação dos Servidores da Fundação 
Oswaldo Cruz – ASFOC, no âmbito das negociações 
havidas, com vistas à promoção de melhoria remune-
ratória hoje vigente.

13. A implementação das medidas propostas, a 
partir de 1º de março de 2006, alcança em seus efeitos 
4.493 servidores ativos, aposentados e instituidores de 
pensão da Fiocruz, com impacto da ordem de R$20,10 
milhões em 2006 e de R$20,60 milhões nos exercícios 
de 2007 e 2008, quando estará anualizado.

14. No tocante ao INMETRO, a proposta tem por 
objetivo dotar aquela Autarquia de carreira específica, 
que atenda às necessidades do respectivo Quadro de 
Pessoal, com vistas a possibilitar o alcance de seu ob-
jetivo institucional de fortalecer as empresas nacionais, 
aumentando sua produtividade por meio da adoção de 
mecanismos destinados à melhoria da qualidade de pro-
dutos e serviços, consoante com sua missão de promo-
ver a qualidade de vida do cidadão e a competitividade 
da economia por meio da metrologia e da qualidade.

15. Como Instituição central de coordenação, 
apoio técnico, controle e prestação de serviços nos 
domínios da metrologia, da avaliação da conformida-
de e da acreditação, o INMETRO desempenha uma 
função essencial tanto para a proteção do cidadão e 
do meio ambiente quanto para a integração compe-
titiva do país, em uma economia internacional cada 
vez mais globalizada. Para isso, colabora – técnica e 
metodologicamente – para a inovação tecnológica do 
setor produtivo do pais, participando não somente do 
esforço de exportação dos produtos brasileiros como 
também para a melhoria da qualidade dos produtos e 
serviços das empresas brasileiras.

16. O INMETRO é a única Autarquia Federal 
qualificada, por decreto presidencial, como Agência 
Executiva. Para obter essa qualificação, assinou, com 

o seu ministério supervisor, o Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, um 
Contrato de Gestão, no qual se estabeleceram indica-
dores e metas a serem alcançadas pela Autarquia. A 
execução do contrato, que tem o Ministério da Fazenda 
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
como intervenientes, é periodicamente acompanhada 
por um comitê externo de avaliação.

17. O INMETRO se consolida como o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial do Brasil, nos moldes de seus mais bem-
sucedidos congéneres internacionais. Para isso, bus-
ca a dimensão e a qualificação compatíveis com as 
suas responsabilidades, plenamente capacitado para 
atuar como instrumento de apoio às políticas gover-
namentais para a indústria, comércio exterior, ciência, 
tecnologia, inovação, uma vez que está comprometido 
com o desenvolvimento e a competitividade da em-
presa nacional.

18. A existência de um Plano de Carreiras e 
Cargos adequado às necessidades especificas do 
INMETRO é instrumento fundamental para o êxito de 
sua missão. Nesse sentido em consonância com o 
compromisso assumido por Vossa Excelência, em re-
cente visita àinstituição, propõe-se um novo Plano de 
Carreiras e Cargos para o INMETRO, com a criação 
de cargos com atribuições condizentes com as com-
petências da entidade e definição da compsição e da 
estrutura de suas tabelas remuneratórias.

19. A nova estrutura de cargos proposta prevê, 
para os cargos de nível superior, o ingresso no padrão 
inicial de qualquer classe, associado à exigência de 
grau de escolaridade diferenciado: nível superior para 
a classe C, mestrado para a classe B e doutorado para 
a classe A, com desenvolvimento ao longo da carreira, 
bem como a criação de 30 cargos isolados de Espe-
cialista em Metrologia e Qualidade Sênior, nos quais 
o ingresso dar-se-á unicamente mediante habilitação 
em concurso público de provas e títulos, com exigência 
de título de doutorado e de experiência mínima de 10 
(dez) anos após a obtenção do titulo, em atividades 
relevantes na área de atuação estabelecida para o 
concurso, além do cumprimento de requisitos especí-
ficos definidos em edital.

20. Para os cargos de nível intermediário, propõe-
se o ingresso, igualmente, por meio de habilitação em 
concurso público, apenas no padrão inicial da classe 
inicial. Quanto ao cargo de nível auxiliar, destina-se, 
apenas, à absorção dos atuais servidores do Quadro 
de Pessoal.

21. A estrutura remuneratória proposta é compos-
ta de vencimento básico, Gratificação pela Qualidade 
do Desempenho no INMETRO – GQDI, Adicional de 
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Titulação – AT, e a Vantagem Pecuniária Individual, de 
que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Essa 
estrutura é condizente com o principio da valorização 
da função pública, por meio da qualificação profissio-
nal e da avaliação de desempenho, no qual o Plano 
de Carreiras e Cargos se fundamenta, visando maior 
eficiência, eficácia e efetividade no serviço público.

22. A Gratificação pela Qualidade do Desempenho 
no INMETRO – GQDI será atribuida em função do efe-
tivo desempenho do servidor e do alcance das metas 
de desempenho institucional, destinada exclusivamen-
te aos servidores ocupantes de cargos de provimento 
efetivo das carreiras do INMETRO. Propõe-se um novo 
modelo de avaliação de desempenho individual, a ser 
conduzido por um comitê especialmente constituído 
para esse fim, com a participação da chefia imediata, 
ouvida a Comissão de Carreiras, sendo a maioria de 
seus membros pessoas externas à instituição, com atu-
ação destacada na área de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial ou Gestão e Planejamento.

23. O Adicional de Titulação – AT, devido em vir-
tude da obtenção de graus, títulos ou certificados de 
conclusão de cursos, em áreas de interesse do INME-
TRO, tem por finalidade a valorização do servidor na 
carreira profissional. Quanto aos cursos de pós-gradua-
ção, cabe salientar que só serão considerados para fins 
de concessão do Adicional de Titulação – AT, aqueles 
reconhecidos pelo Ministério da Educação.

24. A transposição dos atuais servidores para a 
nova carreira far-se-á mediante opção, resguardado 
o possível interesse de atuais ocupantes em manter 
a situação atual, com previsão de transformação dos 
cargos vagos.

25. Propõe-se, ainda, a criação do Comitê do 
Plano de Carreira do INMETRO – CPCI, com o obje-
tivo de assessorar os Ministros de Estado do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior na elaboração da 
Política de Recursos Humanos para a entidade, em 
consonância com as disposições constitucionais e 
legais em vigor, e a instituição da Comissão de Car-
reiras do INMETRO, com o objetivo de acompanhar 
a implementação do Plano de Carreiras, avaliar seu 
desempenho e propor alterações ao CPCI. Essas 
instâncias destinam-se a criar canais específicos de 
participação efetiva dos servidores no planejamento 
e na gestão dos assuntos relativos ao Plano de Car-
reiras da instituição, de modo a possibilitar a contri-
buição permanente dos servidores para o continuo 
aperfeiçoamento do Plano.

26. A implementação das medidas propostas, a 
partir de 1º de julho de 2006, alcança em seus efeitos 
1.247 servidores ativos, aposentados e instituidores 

de pensão do INMETRO. O impacto será da ordem 
de R$18,04 milhões em 2006 e de R$33,56 milhões, 
nos dois exercícios subseqüentes, quando estará 
anualizado.

27. No caso do INPI, a proposta tem por objetivo 
dotar a Autarquia de carreiras específicas, que aten-
dam às necessidades de pessoal daquela instituição, 
com vistas a possibilitar o alcance de seu objetivo de 
fazer da propriedade industrial um instrumento eficaz 
para o aumento da competitividade da economia e da 
capacitação tecnológica e industrial nacionais.

28. Já nos últimos decénios do século XX, a evo-
lução da economia global, com a explosão das tec-
nologias de informação e comunicações, provocaram 
transformações na pesquisa, produção e comerciali-
zação de bens e serviços, que resultaram em modelos 
distintos de sociedade e economia. A característica 
mais proeminente dessa “Sociedade da Informação” 
ou “Economia do Conhecimento” é a relevância central 
dos intangíveis no produto ou serviço. Essa evolução 
já faz com que cerca de 60% do valor de marcado das 
empresas nos países mais industrializados seja devi-
do a seus bens intangíveis, como marcas, patentes e 
outros. A crescente relevância do intangível tem como 
corolário imediato um crescimento exponencial da re-
levância da proteção da propriedade intelectual. Essa 
transformação se dá tanto na articulação de politicas 
internas, como nas crescentes demandas de proteção 
adicional no âmbito das negociações internacionais, 
bilaterais regionais e multilaterats.

29. Desde sua criação, em 1970, pretendia-se que 
o INPI, impulsionado pela autonomia financeira propicia-
da pela Lei nº 5.648/70, além de priorizar a execução de 
suas competências ordinárias – a concessão de marcas 
e patentes –, que já então apresentavam atrasos nas 
decisões de seus requerimentos específicos, também 
viesse a desempenhar um ativo papel concernente à 
transferência de tecnologia e à disseminação das es-
tratégicas informações tecnológicas, estas disponíveis 
nos documentos de patentes, tudo dentro de um pro-
cesso de crescente promoção e divulgação do Sistema 
de Propriedade Industrial. No entanto, ao longo desses 
anos de existência, a situação organizacional e institu-
cional do INPI nunca obedeceu com plenitude às linhas 
traçadas no ato de sua criação.

30. O reconhecimento desses pontos fez da pro-
priedade industrial e do INPI uma das prioridades que 
Vossa Excelência determinou na Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior. Dessa forma, o 
Instituto passa por um amplo processo de reformas, 
uma verdadeira reconstrução, que inclui significativo 
aumento de sua arrecadação e de seu orçamento, ex-
pansão de seu quadro funcional, reestruturação admi-
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nistrativa e modernização e plena informatização de 
seus processos. Um dos elementos importantes desse 
processo é a adequação das carreiras que integram 
seus servidores.

31. Atualmente, o Quadro de Pessoal do INPI é 
composto de cargos do Plano de Carreiras para a área 
de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 
28 de julho de 1993, que não atende plenamente a es-
pecificidade de suas necessidades. Essas deficiências 
manifestam-se na formatação da carreira atual, voltada 
eminentemente para atividades de pesquisa, distintas 
das efetivamente requeridas pelo INPI, e na rigidez das 
atribuições de cada função. Manifestam-se também na 
dificuldade de preenchimento de vagas e no nível de 
evasão de funcionários dos concursos mais recentes.

32. As características de um instituto de proprie-
dade industrial moderno e eficaz apontam para distin-
tos perfis de servidores. Ademais dos quadros técnicos 
requeridos para o processamento habitual dos pedidos 
que lhe são submetidos, outros perfis são necessários. 
A eficácia do sistema de propriedade industrial depende 
de uma permanente e ativa interface com a sociedade, 
particularmente o sistema produtivo, o acadêmico e o 
de pesquisa. A necessidade de ampliar e agilizar essa 
interação, que já conduziu à criação da Diretoria de 
Articulação e Informação Tecnológica, gerou também 
a demanda pela criação da Academia da Propriedade 
Intelectual, que servirá tanto para o treinamento interno 
do quadro técnico do INPI, como, sobretudo, para am-
pliar o conhecimento e o uso da propriedade intelectual 
pela sociedade. Por sua vez, a rapidez do avanço tec-
nológico exige a capacidade, senão de pleno domínio 
sobre todos os setores, pelo menos de referenciá-los 
adequadamente. Para atender a essas demandas, há 
necessidade de funcionários altamente qualificados e 
experientes, que constituiriam a carreira de especia-
listas sênior em propriedade intelectual.

33. A estrutura remuneratória proposta é compos-
ta de Vencimento Básico, Gratificação de Desempenho 
de Atividade na Área de Propriedade Industrial – GDA-
PI, Adicional de Titulação e a Vantagem Pecuniária In-
dividual, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 
2003. Essa estrutura é condizente com o princípio da 
valorização da função pública, por meio da qualificação 
profissional e da avaliação de desempenho, no qual o 
Plano de Carreira se fundamenta, visando maior efici-
ência, eficácia e efetividade no serviço público.

34. A Gratificação de Desempenho da área de 
Propriedade Industrial – GDAPI será atribuída em fun-
ção do efetivo desempenho do servidor e do alcance 
das metas de desempenho institucional, destinada ex-
clusivamente aos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo das carreiras do INPI.

35. O Adicional de Titulação, devido em virtu-
de da obtenção de graus, títulos ou certificados de 
conclusão de cursos, em areas de interesse do INPI, 
conforme definido em regulamento, tem por finalida-
de a valorização do servidor na carreira profissional. 
Quanto aos cursos de pós-graduação, cabe salientar 
que só serão considerados para fins de concessão 
do Adicional de Titulação aqueles reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.

36. A transposição dos atuais servidores para a 
nova carreira far-se-á mediante opção, resguardando 
possível interesse de atuais ocupantes em manter a 
situação atual, prevendo-se, também, a transformação 
dos cargos vagos.

37. As medidas propostas alcançam 972 servi-
dores ativos, aposentados e pensionistas, com efeitos 
financeiros a partir de 1º de setembro de 2006. O im-
pacto adicional da implementação da medida ora pro-
posta é da ordem de R$11.253.794,00 (onze milhões, 
duzentos e cinqüenta e três mil, setecentos e noventa e 
quatro reais) em 2006 e de RS 29.331.437,00 (vinte e 
nove milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos 
e trinta e sete reais) em cada um dos dois exercícios 
subseqüentes.

38. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, pode-se considerar 
atendido, uma vez que a Lei Orçamentária Anual para 
2006 contempla reserva destinada à reestruturação da 
remuneração dos servidores públicos federais suficien-
te para suportar as despesas previstas.

39. Quanto à criação dos 30 cargos de Especia-
lista Sênior em Propriedade Intelectual, cabe salientar 
que a despesa somente será gerada no momento do 
provimento dos cargos, e estará condicionado à prévia 
existência de dotação orçamentária.

40. Em relação ao IBGE, cabe destacar que a ins-
tituição tem representação em todo o território nacional, 
por intermédio de uma extensa rede de pesquisa e dis-
seminação composta de 27 Unidades Estaduais, sendo 
26 nas capitais dos estados e uma no Distrito Federal e 
533 agências nos principais municípios brasileiros.

41. Os servidores do Quadro de Pessoal do IBGE 
são responsáveis pela execução das atividades de 
estatística, geografia e cartografia, em âmbito nacio-
nal, decorrentes das competências a que se referem 
o art. 21, inciso XV, e art. 22, inciso XVIII, da Consti-
tuição Federal.

42. Em função dessa dimensão, propõe-se a es-
truturação do Plano de Carreiras da Fundação Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com 
elevação do valor do vencimento básico, criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade em Pes-
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quisa, Produção, Análise, Gestão e Infra–Estrutura em 
Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE e de 
novo Adicional de Titulação – AT, além da inclusão de 
todos os cargos do Quadro de Pessoal em um mesmo 
Plano de Carreiras.

43. O vencimento básico será majorado grada-
tivamente, com efeitos financeiros a partir de 1º de 
setembro de 2006, 1º de fevereiro e 1º de agosto de 
2007 e 1º de fevereiro de 2008.

44. A Gratificação de Desempenho de Ativida-
de em Pesquisa, Produção, Análise, Gestão e Infra-
Estrutura em Informações Geográficas e Estatísticas 
– GDIBGE, destinada exclusivamente aos servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo das car-
reiras do IBGE, será atribuida em função do efetivo 
desempenho do servidor e do alcance das metas de 
desempenho institucional.

45. O Adícionai de Titulação – AT devido em vir-
tude da obtenção de graus, títulos, diplomas ou cer-
tificados de cursos, em sentido amplo ou estrito, em 
áreas de interesse da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, conforme definido em regula-
mento, tem por escopo a valorização do servidor na 
carreira profissional e o atendimento das exigências 
para a realização das atividades de ensino e pesqui-
sa a cargo do IBGE. Frise-se que serao considerados 
apenas os cursos de pós-graduação reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.

46. A transposição dos atuais servidores para a 
nova carreira far-se-áautomaticamente, tendo em vista 
tratar-se de medida administrativa de adequação e racio-
nalização do atual Quadro de Pessoal do IBGE, preven-
do-se, também, a transformação dos cargos vagos.

47. A criação do Plano de Carreiras do IBGE al-
cança em seus efeitos 13.894 servidores ativos, apo-
sentados e instituidores de pensão. O acréscimo de 
despesa anual decorrente da implementação dessa 
medida, que será efetuada dc maneira gradual, em 
quatro etapas, a partir de 1º de setembro de 2006, é da 
ordem de R$27,95 milhões, neste exercício; R$259,82 
milhões, no exercício de 2007; R$392,64 milhões, no 
exercicio de 2008 e de R$410,08 milhões, no exercício 
de 2009, quando a despesa estará anualizada.

48. Aproposta de Medida Provisória objetiva, 
ainda, resolver pendência funcional em relação a seg-
mentos de servidores que, embora tenham sido in-
cluídos recentemente no Plano de Classificação de 
Cargos – PCC, de que trata a Lei nº 5.645, de 1970, 
não foram enquadrados em cargos específicos ou que 
não integram nenhum Plano de Cargo ou Carreira da 
Administração Pública Federal. Assim, propõe-se o 
enquadramento nos cargos correspondentes do PCC, 
a partir de 1º de setembro de 1992, ou da data de ad-

missão, se posterior, dos cargos então ocupados pelos 
seguintes servidores:

a) alcançados pelo art. 1º da Lei nº 
10.556, de 13 de novembro de 2002, regidos 
pela Lei nº 8.112, de 1990, ou que ingressaram 
no serviço público federal após 12 de dezem-
bro de 1990, mediante concurso público, nas 
antigas Tabelas de Especialistas;

b) engenheiros admitidos como técnicos 
especializados de nível superior alcançados 
pelo art. 19 da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 
1998, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, ou 
que ingressaram no serviço público federal, 
mediante concurso público, nas antigas Ta-
belas de Especialistas; e

c) do Quadro de Pessoal Civil do Coman-
do do Exército, contratados pelos Batalhões 
de Engenharia de Construção e Ferroviários 
do então Ministério do Exército, regidos pela 
Lei nº 8.112, de 1990, não incluídos no Plano 
de Classificação de Cargos de que trata a Lei 
nº 5.645, de 1970.

49. Em relação aos servidores admitidos para 
função docente, pertencentes ao Quadro de Pessoal 
Civil do Comando da Marinha, alcançados pelo art. 
1º da Lei nº 10.556, de 2002, resguardado o direito 
de opção, em face da possibilidade de manutenção 
da situação vigente, propõe-se o enquadramento dos 
respectivos cargos no Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos – PUCRCE, de 
que trata a Lei nº 7.596, de 1987, nas carreiras de 
Magistério, com efeitos a partir da data de vigência da 
Medida Provisória ora proposta.

50. A Lei nº 10.556, de 2002, incluiu nos Grupos 
Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades 
de Nível Médio do Plano de Classificação de Cargos de 
que trata a Lei nº 5.645, de 1970, as Categorias Funcio-
nais dos Quadros de Pessoal da Administração Pública 
Federal que integravam as antigas Tabelas de Especia-
listas, nos cargos de Especialistas de Nível Superior, 
Técnicos de Nível Superior, Especialista Nível Médio, 
Técnicos de Nível Médio e Especialista Nível Apoio.

51. Esses cargos, de caráter generalista, agru-
param os mais variados profissionais sob uma mesma 
denominação, deixando, portanto, de considerar as 
especificidades das atribuições atinentes a cada uma 
das categorias que integravam aquelas Tabelas de Es-
pecialistas, como, por exemplo, os cargos de Especia-
listas de Nível Superior e de Técnicos de Nível Supe-
rior, ocupados por profissionais médicos, engenheiros, 
professores de ensino superior, analistas de sistemas, 
e outros de nível superior; e os cargos de Especialis-
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tas de Nível Médio e Técnico de Nível Médio, por pro-
fissionais que desempenham atividades relacionadas 
com o apoio administrativo, conservação e limpeza e 
programação, dentre outros de nível médio.

52. A aludida medida não foi satisfatória para a 
Administração, uma vez possibilita quantificar com pre-
cisão os profissionais que compõem aquele Quadro de 
Pessoal por área de atuação, e resultou em prejuízo para 
os servidores que desempenham atividades de profis-
sionais de saúde, de professor, ou outras de classifica-
ção técnica ou científica, porquanto não podem valer-se 
da prerrogativa da acumulação de cargos, na forma do 
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

53. Objetiva-se, com a presente proposta, sanar 
as dificuldades gerenciais enfrentadas pela Adminis-
tração nesse sentido, como também possibilitar que os 
integrantes daquelas extintas Tabelas de Especialistas, 
sejam enquadrados em cargos correspondentes aos já 
existentes no PCC ou no PUCRCE, com denominação 
especifica e não genérica, levando em consideração 
requisitos de habilitação profissional, escolaridade e 
compatibilidade com as atribuições.

54. No caso dos engenheiros admitidos como téc-
nicos especializados de nível superior, nas antigas Ta-
belas de Especialistas, posteriormente enquadrados no 
cargo de Engenheiro de Tecnologia Militar da Carreira de 
Tecnologia Militar pelo art. 19 da Lei nº 9.657, de 1998, a 
medida proposta objetiva garantir unifonnidade de trata-
mento em relação aos demais servidores oriundos das 
extintas tabelas de especialistas, até o momento em que 
passaram a integrar a Carreira de Tecnologia Militar.

55. Será dispensado idêntico tratamento aos 
servidores do Quadro de Pessoal Civil do Comando 
do Exército, oriundos dos Batalhões de Engenharia 
de Construção e Ferroviários do então Ministério do 
Exército, que não integravam as extintas Tabelas de 
Especialistas. Os cargos ocupados por esses servido-
res compreendem uma diversidade de denominações. 
A titulo de exemplo, pode-se citar os cargos de Oficial 
de Caldeira, Carpinteiro e Motorista, de nível auxiliar, 
Operador de Máquina de Campo, Auxiliar de Escritó-
rio e Programador, de nível intermediário, e Médico, 
Engenheiro e Nutricionista, de nível superior.

56. Será realizada a revisão do correspondente 
posicionamento na estrutura temuneratória do novo 
cargo, de maneira a eliminar distorções decorrentes da 
aplicação de variados critérios de progressão funcional, 
ou da ausência desses, como no caso dos servidores 
do Quadro de Pessoal Civil do Comando do Exército, 
oriundos dos Batalhões de Engenharia de Construção 
e Ferroviários do então Ministério do Exército, os quais 
se encontram estagnados na mesma classe e padrão, 
desde a sua efetiva inclusão nas tabelas de vencimentos 

aplicadas aos servidores do PCC, em decorrência dos 
critérios fixados pela Lei nº 8.460, de 17 de setembro 
de 1992, que, dentre outras providências, determinou 
a unificação de tabelas de vencimentos no âmbito da 
Administração Pública Federal.

57. De maneira a se promover o adequado posi-
cionamento, propõe-se adotar como critério o tempo 
de serviço, procedendo ao reposicionamento de um 
padrão de vencimento para cada 18 (dezoito) meses 
de efetivo exercício, a partir de 1º de setembro de 1992, 
até as datas a seguir:

a) até o dia 18 de julho de 2002, véspera 
da data de vigência da Medida Provisória nº 56, 
de 18 de julho de 2002, convertida na Lei nº 
10.556, de 2002, em relação aos especialistas 
das antigas Tabelas de Especialistas;

b) até o dia 3 de junho de 1998, véspera 
da data de vigência da Lei nº 9.657, de 1998, 
em relação aos engenheiros originalmente 
admitidos como técnicos especializados de 
nível superior na Tabela de Especialistas, e 
que, por força daquela lei, passaram a integrar 
a Carreira de Tecnologia Militar; e

c) até o dia anterior à data de vigência 
da Medida Provisória ora proposta, em relação 
aos servidores do Quadro de Pessoal Clvii do 
Comando do Exército, oriundos dos Batalhões 
de Engenharia de Construção e Ferroviários do 
então Ministério do Exército, que não integram, 
até o momento, qualquer plano de cargos.

58. Vale esclarecer que a retroatividade do en-
quadramento a contar de 1º de setembro de 1992, para 
esse grupo de servidores, deve-se à edição da Lei nº 
8.460, de 1992, que estabeleceu procedimentos de 
correspondências, para efeito do posicionamento dos 
especialistas na tabela de vencimento respectiva, na 
forma da Tabela 5 do seu Anexo VIII, e deu embasa-
mento à edição de atos normativos, contemplando a 
situação daqueles servidores que não integravam ta-
bela de vencimento própria ou específica.

59. Deve-se ressaltar, mais uma vez, que a Lei 
nº 8.460, de 1992, determinou a unificação de tabelas 
de vencimentos, no âmbito da Administração Pública 
Federal, até então diferenciadas, para os especialistas, 
para os servidores oriundos dos Batalhões de Enge-
nharia de Construção e Ferroviários do então Minis-
tério do Exército e para os servidores do PCC e, por 
isso, é utilizada como marco, tendo em vista propiciar 
a correlação linear de classe e padrão, com idênticos 
níveis remuneratórios.

60. No tocante ao posicionamento dos servido-
res admitidos para função docente, pertencentes ao 
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Quadro de Pessoal Civil do Comando da Marinha, na 
estrutura remuneratória do PUCRCE, este se dará no 
nível e classe iniciais dos cargos da Carreira de Magis-
tério Superior ou da Carreira de Magistério de 1º e 2º 
Graus, conforme o caso, promovendo-se o reposicio-
namento de um nível de vencimento para cada quatro 
anos de atividade no serviço público federal.

61. A proposta de posicionamento na classe e 
padrão iniciais é decorrente da diferença remuneraté-
ria existente entre os cargos atualmente ocupados por 
esses servidores e os cargos das Carreiras de Magis-
tério, os quais têm remuneração significativamente su-
perior, afigurando-se, assim, como regra mais coerente, 
em detrimento à regra de equivalência remuneratória, 
mesmo porque esta proposta propicia perspectiva de 
desenvolvimento na nova situação.

62. Quanto à adoção do critério de reposiciona-
mento de um nível de vencimento para cada quatro 
anos de efetivo exercício em órgão público, baseia-se 
na equivalência de tratamento em relação ao adotado 
para os servidores que serão enquadrados no PCC, 
pois ambos os critérios referem-se ao tempo máximo 
de permanência em cada nível, ou padrão, conforme 
estabelecido pela nonnatização especifica da referida 
carreira ou plano.

63. Convém esclarecer que a proposta de enqua-
dramento desses servidores no regime de 40 (quarenta) 
horas semanais de trabalho, à vista da possibilidade da 
adoção dos regimes de 20 (vinte) horas semanais ou de 
dedicação exclusiva, prende-se à necessidade de garan-

tir a atual força de trabalho de que a Administração vem 
dispondo, que poderia ser reduzida, pela metade, em se 
adotando o enquadramento no regime de 20 (vinte) horas, 
e visa resguardar o contrato de trabalho originalmente 
pactuado, de 40 (quarenta) horas semanais.

64. Assim procedido, seria facultado, em função 
da conveniência administrativa, da disponibilidade orça-
mentária e demais condições estabelecidas no Decreto 
nº 94.664, de 23 de julho de 1987, que regulamenta o 
PUCRCE, reduzir a jornada de trabalho desses servi-
dores para 20 (vinte) horas semanais ou alterar para 
o regime de dedicação exclusiva.

65. A proposta concede somente para os servi-
dores a serem enquadrados no PCC pagamento retro-
ativo das diferenças decorrentes do reposicionamento 
relativamente aos 60 (sessenta) meses anteriores à 
janeiro de 2006, a ser efetuado mediante pagamento 
de uma parcela anual, no mês de competência agosto, 
no período de 2006 a 2008.

66. A título de esclarecimento, vale ressaltar que a 
grande maioria dos servidores alcançados pelo enqua-
dramento no Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia 
Militar ora proposto, cerca de 95% (noventa e cinco por 
cento), integra os Quadros de Pessoal Civil dos Coman-
dos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

67. Registre-se, por oportuno, que a presente me-
dida alcança em seus efeitos, entre servidores ativos, 
aposentados e instituidores de pensão do Quadro de 
Pessoal de diversos órgãos da Administração Pública 
Federal, 7.373 beneficiários, assim distribuídos:
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68. O acréscimo da despesa decorrente da im-
plementação dessa medida será da ordem de R$8,65 
milhões no exercício de 2006 e de igual valor em cada 
um dos exercicios subseqüentes, composta de duas 
parcelas a saber:

a) R$2,65 milhões, referentes ao acrés-
cimo em caráter permanente; e

b) R$6,00 milhões, referentes ao passivo 
gerado somente em relação aos servidores a 
serem enquadrados em cargos do PCC, a ser 
liquidado em três anos, mediante o pagamen-
to de parcela anual, no mês de competência 
agosto, a partir do corrente exercício, conforme 
detalhado no quadro a seguir:

69. A implementação do referido enquadramen-
to será processada com efeitos retroativos a 1º de ja-
neiro de 2006. Assim, para efeito das estimativas de 
impacto do passivo relativo aos 60 (sessenta) meses 
anteriores à janeiro de 2006, foi observado o periodo 
de Jan/2001 a Dez/2005.

70. Em relação à Carreira de Tecnologia Militar, 
constituída dos cargos de Engenheiro de Tecnologia 
Militar e Analista de Tecnologia Militar, cabe esclare-
cer que, hoje, éintegrada apenas por servidores lo-
tados no Comando da Marinha, oriundos dos cargos 
efetivos de Engenheiro do PCC, e dos engenheiros 
admitidos como técnicos especializados de nível su-
perior da tabela de especialistas, cujos cargos foram 
então enquadrados no de Engenheiro de Tecnologia 
Militar.

71. Estudos preliminares desenvolvidos no âm-
bito do Ministério da Defesa e de seus órgãos subor-
dinados sinalizaram a necessidade da criação de um 
Plano de Carreira mais abrangente, que contemplasse 
todos os envolvidos na atividade de tecnologia militar, 
atividade de inquestionável relevância no âmbito das 
Forças Armadas.

72. A inexistência de um plano de carreira próprio 
para o pessoal civil das Forças Armadas, em particu-
lar para aquele que desempenha atividade relaciona-
da à tecnologia militar, aliada à falta de perspectivas 
concretas, sobretudo no que se refere à capacitação 
profissional e ao desenvolvimento funcional, tem contri-
buído para a redução do seu Quadro de Pessoal e para 
a dificuldade de preenchimento de vagas existentes, 
ocasionando prejuízos significativos para a eficiência 
das diversas Organizações Militares que compõem a 

estrutura organizacional dos Comandos da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica,

73. Assim, visando dotar as organizações mi-
litares de carreiras técnicas adequadas à natureza 
das atividades desenvolvidas, propõe-se as seguin-
tes medidas:

a) extensão da Carreira de Tecnologia 
Militar aos Comandos do Exército e da Aero-
náutica, com distribuição dos cargos hoje exis-
tentes entre os três Comandos Militares;

b) reajuste médio de 3,17% (três vírgu-
la dezessete por cento) sobre o vencimento 
básico dos cargos da Carreira de Tecnologia 
Militar;

c) extinção da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade de Tecnologia Militar – GDATM 
e criação da Gratificação de Desempenho de 
Atividade Técnico-Operacional em Tecnologia 
Militar – GDATEM;

d) criação da Carreira de Suporte Técni-
co à Tecnologia Militar, de nível intermediário, 
e criação de cargos de Técnico de Tecnologia 
Militar na Carreira de Suporte Técnico à Tec-
nologia Militar em cada Comando Militar, em 
quantitativo destinado apenas a atender ne-
cessidade emergencial de pessoal;

e) inclusão no Plano de Carreira dos 
Cargos de Tecnologia Militar, dos servidores 
ocupantes de cargos de nível superior, interme-
diário e auxiliar do PCC e de planos correlatos, 
cujas atribuições dos cargos sejam voltadas 
para a área de tecnologia militar, desde que 
lotados, em 25 de fevereiro de 2005, nas Or-
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ganizações Militares relacionadas no Anexo 
XXI da Medida Provisória proposta, assegu-
rando-lhes a mesma estrutura de vencimentos 
e Gratificação de Desempenho dos cargos das 
referidas Carreiras;

74. A implementação dessa proposta, a par-
tir de 1º fevereiro de 2006, alcança em seus efeitos 
14.493 servidores ativos, aposentados e instituidores 
de pensão. O impacto será da ordem de R$110,57 
milhões, em 2006 e de R$119,80 milhões, em cada 
um dos dois exercícios subseqüentes, quando esta-
rá anualizado.

75. Em relação ao Grupo – DACTA, propõe-se, a 
partir de 1º de julho de 2006, a alteração do valor do 
ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Controle e Segurança do Tráfego Aéreo – GDASA, 
criada pela Lei nº 10.551, de 2002, e incremento do 
número de pontos devido a aposentados e pensionis-
tas quando esta gratificação tiver sido percebida por 
período inferior a 60 (sessenta) meses durante o pe-
ríodo de atividade.

76. A implementação dessa proposta alcança em 
seus efeitos 256 servidores, aposentados e instituidores 
de pensão. O impacto será da ordem de R$400 mil, em 
2006 e de R$740 mil, em cada um dos dois exercícios 
subseqüentes, quando estará anualizado.

77. No tocante aos empregos públicos da área de 
saúde criados pela Lei nº 10.225, de 2001, no Quadro 
de Pessoal do HFA, regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, pretende-se proceder à me-
lhoria dos respectivos salários, com efeitos financeiros 
a partir de 1º de julho de 2006.

78. A medida alcança em seus efeitos 352 em-
pregados, com impacto orçamentário da ordem de 
R$2,53 milhões, em 2006 e de R$3,46 milhões, em 
2007 e 2008, quando estará anualizado.

79. Quanto ao Plano de Carreira dos Cargos Téc-
nico-Administrativos em Educação, a Lei nº 11.091, de 
12 de janeiro de 2005, dispõe que será instituído Incen-
tivo à Qualificação ao servidor que possuir educação 
formal superior à exigida pata o ingresso no cargo de 
que é titular, na forma de regulamento.

80. Entretanto, o Anexo IV da referida Lei dei-
xou de estabelecer o percentual máximo do incentivo 
nos casos de obtenção de certificados relativos ao 
ensino fundamental e ao ensino médio para alguns 
níveis de classificação nos quais aquelas escolari-
dades podem exceder a exigência do cargo. Assim, 
propõe-se dar nova redação ao Anexo IV da Lei nº 
11.091, de 2005, de forma a sanar a lacuna da Lei 
e possibilitar a implantação e o pagamento do refe-
rido incentivo.

81. Em relação à Carreira de Defensor Público da 
União, propõe-se a criação de 169 cargos, distribuídos 
entre as diversas categorias, para atendimento de ne-
cessidades emergenciais, considerando-se o exíguo 
quantitativo de cargos hoje existentes.

82. A força de Trabalho da Defensoria Pública 
da União é composta atualmente por 93 Defenso-
res, número considerado insuficiente para execução 
de suas atividades, levando em consideração que 
sua área de atuação abrange Estados, Distrito Fe-
deral e Territórios, perfazendo 35 unidades, o que 
corresponde a apenas 2,66 Defensores por unidade 
de trabalho.

83. Dessa forma, a criação e o provimento dos 
cargos constitui-se em medida essencial para reverter 
o déficit de sua força de trabalho, visando dotar a De-
fensoria Pública da União de pessoal qualificado em 
número mais compatível com o desempenho de sua 
competência de orientar, postular e defender os direi-
tos e interesses dos cidadãos necessitados.

84. Quanto à proposta de criação das Fun-
ções Comissionadas do INSS, a proposta apresen-
tada é decorrente da implementação de uma série 
de medidas que vêm sendo desenvolvidas desde 
agosto de 2005, no âmbito do Ministério da Previ-
dência Social e de seus órgãos vinculados, visan-
do ao aprimoramento institucional, à melhoria de 
funcionamento das agências do INSS, bem como a 
adoção de novas práticas de gestão, calcadas, fun-
damentalmente, na descentralização das atividades 
e maior grau de responsabilizaçâo dos dirigentes e 
das equipes operacionais das agências em todo o 
território nacional.

85. O Programa Gestão do Atendimento, que 
está sendo implementado em todas as regiões do 
país, reestrutura o modelo gerencial nas unidades da 
Previdência Social, em busca da excelência no aten-
dimento aos cidadãos, com foco em resultados e por 
meio de equipes autogeridas, permitindo a participação 
de todos os servidores nas decisões, com autonomia 
e responsabilidade.

86. A atual estrutura de cargos do INSS não está 
adequada aos novos padrões de qualidade de aten-
dimento almejados, haja vista a complexidade das 
atribuições e tarefas impostas pelas mudanças em 
andamento. O mesmo se aplica à situação das Gerên-
cias-Executivas, que estão a demandar a alocação de 
cargos em comissão ou funções comissionadas que 
representem nível hierárquico compatível com suas 
atribuições.

87. Com vistas a assegurar a continuidade do 
processo de reestruturação organizacional, bem como 
garantir a melhoria do atendimento aos usuários dos 
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serviços da Previdência Social, providência urgente e 
absolutamente relevante, propõe-se, a criação de uma 
nova categoria de função comissionada, denominadas 
Funções Comissionadas do INSS – FCINSS, destina-
das ao exercício de atividades de chefia das Agências 
da Previdência Social e das Gerências-Executivas do 
INSS, a serem ocupadas privativamente por servidores 
ativos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
estratificadas em três níveis: FCINSS-1, FCINSS-2 
e FCINSS-3, extinguindo-se, por outro lado, idêntico 
quantitativo de cargos em comissão do Grupo DAS e 
de Funções Gratificadas – FG.

88. A medida visa à profissionalização do INSS, 
consolidando uma postura que já vinha sendo adotada 
pela autarquia, no sentido de reservar aos servidores 
de seu próprio quadro as posições de chefia, princi-
palmente aquelas desempenhadas nas Agências da 
Previdência Social – APS, e de estabelecer a obrigato-
riedade de instituição de programa de desenvolvimento 
e de definição de requisitos mínimos acerca do perfil 
profissional esperado dos ocupantes das FCINSS.

89. Com a implementação dessa proposta, será 
possível a alocaçào de FCINSS-3 às cem Gerências-
Executivas hoje existentes, as quais serão providas 
mediante processo seletivo em âmbito nacional, que 
priorize o mérito e a qualificação profissional do ser-
vidor. No mesmo sentido, oitocentas e setenta e cinco 
Agências da Previdência Social – APS, atualmente 
chefiadas por servidores investidos em funções FG-1 e 
FG-2, passarão a ser dirigidas por servidores investidos 
FCINSS-1, também observados critérios que priorizem 
o mérito e a qualificação profissional.

90. Depreende-se a relevância desta medida em 
vista do grande número de cidadãos destinatários de 
serviços e benefícios da Previdência Social, que atin-
ge o percentual aproximado de 70% da população 
brasileira: 24 milhões de segurados, 70 milhões de 
dependentes e 30 milhões de contribuintes, ou seja, 
mais de 120 milhões de pessoas.

91. A reformulação estrutural, ora proposta, re-
fletirá substancialmente nos processos operacionais 
de toda a rede de atendimento que, atualmente, con-
cede uma média de 380 mil benefícios previdenciários 
a cada mês. Isso pressupõe um processo de análise 
minuciosa de toda a vida contributiva dos segurados 
que diariamente procuram as 1.197 Agências da Pre-
vidência Social.

92. Os desafios determinados ao Ministério da 
Previdência Social por Vossa Excelência, no que tan-
ge ao combate à fila e à melhoria dos serviços pres-
tados aos cidadãos usuários dos serviços no âmbito 
do INSS, dentre outros, justificam a urgência e rele-

vância do encaminhamento da matéria por meio de 
Medida Provisória.

93. Cumpre registrar que, se a reestruturação 
do INSS fosse empreendida com a alocação de car-
gos DAS, o impacto orçamentário anual seria de 
R$20,9 milhões, enquanto que da forma proposta, 
com base na criação das FCINSS, o impacto é de 
R$9,2 milhões.

94. Para a estruturação emergencial do Depar-
tamento Penitenciário Nacional –DEPEN do Ministé-
rio da Justiça, propõe-se a criação de um DAS-6, dois 
DAS-5, oito DAS-4, dezenove DAS-2 e dez DAS-l, e o 
remanejamento de dez DAS-3 já existentes totalizando 
cinqüenta cargos em comissão, cujo impacto orçamen-
tário anual é da ordem de R$1,874 milhões.

95. A revisão da estrutura do DEPEN tem por 
objetivo seu fortalecimento em virtude das novas com-
petências a ele cometidas, relativas à administração 
dos presídios federais, alguns dos quais em fase de 
conclusão das obras.

96. Para a administração dos novos presídios 
federais, que serão inaugurados em breve, faz-se 
necessária a adequação da estrutura de cargos em 
comissão do DEPEN de forma a compatibilizá-la com 
as novas atribuições do órgão. Os cargos cuja criação 
se propõe serão destinados às áreas de suporte lo-
gístico, planejamento, orçamento e finanças, recursos 
humanos (tendo em vista necessidade de administrar 
as questões funcionais relativas ao novo contingente 
de agentes penitenciários), correição prisional, serviço 
de inteligência penitenciária e tratamento e formação 
profissional dos presos, dentre outras, cuja necessi-
dade decorre da nova função a ser exercida pelo De-
partamento.

97. Faz-se necessário, também, que cada um 
desses estabelecimentos prisionais disponha de uma 
administração própria e relativamente desconcentra-
da, com quadros bem organizados de direção, chefia, 
correição e disciplina, uma vez que as penitenciárias 
federais estarão distribuidas por todas as regiões ge-
ográficas do País.

98. Propõe-se, ainda, a criação de cargos em co-
missão DAS para a conclusão do processo de inventário 
da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial 
– CBEE, tendo em vista o disposto no art. 3º da Me-
dida Provisória nº 2.209, de 29 de agosto de 2001. A 
extinção da Empresa Comercializadora Brasileira de 
Energia Emergencial – CBEE, conforme disposto no 
art. 3º da Medida Provisória nº 2.209, de 29 de agosto 
de 2001, exige a criação de uma estrutura no Minis-
tério de Minas e Energia para a regulamentação dos 
trabalhos de inventariança. Assim, propõe-se a criação 
de cinco DAS-5; dez DAS-4; e três DAS-3. À medida 
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que forem concluidos os trabalhos de inventariança, 
os cargos em comissão serão restituidos à Secretaria 
de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para reforço de estrutura organizacional de 
outras unidades da Administração Pública Federal.

99. Em relação ao auxílio-moradia, instituído com 
fulcro no disposto no art. 7º do Decreto-Lei nº 1.390, 
de 29 de janeiro de 1975, a proposta busca aprimo-
rar a base legal de sua instituição, a proposta busca 
aprimorar a base legal de sua instituição, evidencian-
do, nos arts. 51 e 52 da Lei nº 8.112, de 1990, a sua 
natureza indenizatória.

100. Quanto ao regime remuneratório dos servi-
dores cedidos ou requisitados, impõe-se a adequação 
legislativa proposta em vista de dúvidas intepretativas 
quanto à legalidade do pagamento da retribuição aos 
servidores quando optantes pela remuneração do cargo 
efetivo, especialmente quando se trata de servidores 
requisitados ou cedidos de ou para outros entes da 
Federação e empresas estatais. Na forma proposta, 
busca-se, sem aumento da despesa prevista, consoli-
dar a prática já adotada, assegurando-se a segurança 
jurídica necessária e o perfeito atendimento ao princí-
pio da legalidade.

101. Considerando-se o atraso na tramitação do 
orçamento no âmbito do Congresso Nacional, cuja Lei 
foi sancionada apenas no mês de maio deste exercício, 
e, ainda, dispositivo da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, que estabelece como nulo de pleno direito o 
ato que resulte em aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder, não haverá 
tempo hábil para a tramitação e aprovação de Leis 
que garantam a concessão de melhoria remuneratória 
para os referidos cargos e carreiras do Poder Execu-
tivo, conforme compromisso firmado pelo governo, a 
criação das funções de confiança e dos cargos em 
comissão que virão a atender necessidades emer-
genciais de organização das estruturas de órgãos e 
entidades do Governo Federal, de modo a viabilizar 
a consecução de suas competências legais e regu-
lamentares, e a implementação das demais medidas 
ora propostas, ainda este ano. Neste sentido, faz-se 
necessária a edição de Medida Provisória, sob pena 
de causar sérios prejuízos aos servidores, à Admi-
nistração Pública Federal e aos usuários de serviços 
públicos, no tocante à manutenção e recomposição 
da força de trabalho e à capacidade de consecução 
de políticas públicas era áreas de interesse estraté-
gico para o Estado.

102. O impacto orçamentário total das medi-
das ora propostas é de R$439 milhões, em 2006; 

de R$1,275 bilhão, em 2007; de R$1,701 bilhão, 
em 2008; de R$2,042 bilhão, em 2009; de R$2,322 
bilhões, em 2010; de R$2,492 bilhões, em 2011 e 
de R$2,576 bilhões, nos exercícios subseqüentes, 
quando estará anualizado. Cabe esclarecer que a 
anualização da despesa ocorrerá apenas em 2012, 
em decorrência da proposta de criação da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, cuja im-
plementação se dará de forma gradual, ao longo 
de seis anos.

103. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, pode ser conside-
rado plenamente atendido, uma vez que a Lei Orça-
mentária Anual de 2006, contempla reserva alocada 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em programação especifica destinada à concessão 
de “reajuste da remuneração dos servidores públicos 
federais civis e dos militares das Forças Armadas”, no 
âmbito da Administração Direta.

104. O referido impacto reduzirá a margem líqui-
da de expansão para despesas de caráter continuado 
nos exercícios de 2007 e 2008. Entretanto, o montante 
apurado está compatível com a previsão de aumento 
da receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

105. Cabe salientar que a criação de cargos 
nos Planos de Carreiras da Fiocruz e do Inmetro, nas 
Carreiras de Tecnologia Militar e de Defensor Público 
da União não implica aumento de despesa imediato. 
O impacto dessa medida ocorrerá, apenas, no provi-
mento desses cargos, e estará condicionado à devida 
demonstração da disponibilidade orçamentária.

106. No caso da Fiocruz, a criação de dois mil 
cargos efetivos, em complementação aos mil cargos 
recentemente criados e já em fase de provimento, visa 
propiciar a substituição de pessoal cujas contratações 
são questionadas pelo Tribunal de Contas da União e 
pelo Ministério Público do Trabalho, por se tratar de 
terceirização de atividades que devem ser exercidas 
por servidores efetivos no âmbito da Fiocruz. Além 
do caráter moralizador da medida, cumpre esclare-
cer que para o Ministério da Saúde essa providência 
é indispensável ao atendimento das demandas es-
tratégicas nas áreas de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e ensino, bem como ao cumprimento da 
missão institucional daquela Fundação, qual seja, 
o combate aos grandes problemas da saúde públi-
ca brasileira, notadamente a produção de vacinas a 
cargo da entidade.

107. No caso do Inmetro, a criação de 30 cargos 
de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior 
será decisiva para prover a autarquia de profissio-
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nais de alto nível de qualificação necessários para 
que aquela autarquia possa se consolidar como o 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial do Brasil, e contribuir, de forma 
marcante, para a inovação tecnológica do setor pro-
dutivo do País, bem como promover a dinamização e 
o realinhamento desse Instituto e possibilitar o ade-
quado atendimento das metas prioritárias do Gover-
no, constantes da Política Industrial, Tecnológica e 
de Comércio Exterior – PITCE.

108. Para os comandos militares, a criação de 150 
cargos de Técnico de Tecnologia Militar restringe-se ao 
atendimento das demandas emergenciais dos comandos 
militares, que se encontram com seus quadros técni-
cos extremamente defasados em virtude das questões 
acima colocadas. No caso da criação de 169 cargos de 
Defensor Público da União, visa atender necessidade 
emergencial do órgão, em virtude do exíguo quantitati-
vo de cargos existentes na carreira, incompatível com 
a demanda jurisdicional da população que necessita 
desse serviço. Ressalte-se, neste particular, que se 
tratam de situações que, pelo seu caráter estratégico, 
revestem-se de urgência, à medida que a criação dos 
respectivos cargos permitirá o início dos processos de 
seleção dos servidores, ainda neste exercício.

109. Finalmente, convém registrar que as pro-
postas de criação e reestruturação de carreiras e de 
concessão de melhoria salarial foram elaboradas com 
estrita observância aos princípios constitucionais e à 
legislação que rege as atividades da Administração 
Pública, dentre os quais se destacam:

a) ingresso em cargos públicos mediante 
aprovação em concurso público;

b) remunerações não superiores ao limite 
estipulado no art. 37, inciso XI, da Constitui-
ção Federal;

c) fixação dos vencimentos de acordo 
com a natureza, o grau responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes das 
Carreiras; 

d) irredutibilidade da remuneração; e 
e) não vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para efeito 
de remuneração.

110. Essas, Senhor Presidente, são as razões 
que justificam o encaminhamento da anexa proposta 
de Medida Provisória, que ora submetemos à delibe-
ração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva – Dil-
ma Vana Rousseff.

Of. nº 1.661/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 301/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Dispõe 
sobre a criação da Carreira da Previdência, da Saú-
de e do Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos de 
Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública da Fiocruz, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Inmetro, do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE e do 
Plano de Carreiras e Cargos do INPI; o enquadramen-
to dos servidores originários das extintas Tabelas de 
Especialistas no Plano de Classificação de Cargos, de 
que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
e no Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 
10 de abril de 1987; a criação do Plano de Carreiras 
dos Cargos de Tecnologia Militar, a reestruturação da 
Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 
9.657, de 3 de junho de 1998; a criação da Carreira 
de Suporte Técnico à Tecnologia Militar; a extinção da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecno-
logia Militar – GDATM; e a criação da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Técnico-Operacional em 
Tecnologia Militar – GDATEM; a alteração da Grati-
ficação de Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA, de que trata a 
Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002; a alteração 
dos salários dos empregos públicos do Hospital das 
Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, 
de 15 de maio de 2001; a criação de cargos na Carreira 
de Defensor Público da União a criação das Funções 
Comissionadas do INSS – FCINSS; o auxílio-moradia 
para os servidores de Estados e Municípios para a 
União, a extinção e criação de cargos em comissão; 
e dá outras providências”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

    275ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31537 

NOTA TÉCNICA Nº 18/2006

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 301, 

DE 29 DE JUNHO DE 2006, QUANTO 
À ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

“Dispõe sobre a criação da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, 
do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde 
Pública da Fiocruz, do Plano de Carreiras e 
Cargos do Inmetro e do Plano de Carreiras 
e Cargos do IBGE e do Plano de Carreiras 
e Cargos do IPI; o enquadramento dos ser-

vidores originários das extintas Tabelas de 
Especialistas no Plano de Classificação de 
Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, e no Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Em-
pregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987; a reestruturação da Carreira 
de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 
9.657, de 3 de junho de 1998, a criação da 
Carreira de Suporte Técnico à Tecnologia 
Militar e da Carreira de Apoio Operacional 
à Tecnologia Militar, a extinção da Grati-
ficação de Desempenho de Atividade de 
Tecnologia Militar – GDATM e a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade 
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Técnico Operacional em Tecnologia Militar 
– GDATEM; a alteração da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA, de 
que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002; alteração dos salários dos 
empregos públicos do Hospital das Forças 
Armadas  HFA, de que trata a Lei nº 10.225, 
de 15 de maio de 2001; a criação de cargos 
na Carreira de Defensor Público da União; 
a criação das Funções Comissionadas do 
INSS – FCINSS; o auxílio–moradia para os 
servidores de Estados e Municípios para a 
União, a extinção e criação de cargos em 
comissão, e dá outras providências.”

A – RELATÓRIO

A.1 – Alterações Promovidas pela Medida Provi-
sória

A Medida Provisória (MP) em exame cria, altera 
e reestrutura diversas carreiras, altera e extingue grati-
ficações, promove enquadramentos, altera salários de 
empregos públicos, cria as Funções Comissionadas 
do INSS – FCINSS, extingue e cria cargos em comis-
são e altera a Lei nº 8.112/90, nas partes relativas ao 
auxílio–moradia e às cessões e requisições, implican-
do concretamente nas modificações enumeradas nos 
itens I a XV a seguir.

I – Carreira da Previdência, da Saúde e do Traba-
lho

1. Composta dos Quadros de Pessoal do Ministé-
rio da Previdência Social MPS, do Ministério da Saúde 
– MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e da 
Fundação Nacional de Saúde  –FUNASA, todos perten-
centes à Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, 
instituída pela Lei nº 10.483, de 2002, ou regidos pelo 
Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou por 
planos correlatos e que compunham referidos quadros 
em 25 de janeiro de 2005.

2. Os servidores desta carreira passam a contar 
com tabelas de vencimentos básicos (nível superior, 
nível intermediário e nível auxiliar), cujos efeitos fi-
nanceiros vigoram a partir de 10 de março de 2006, 
sofrendo alterações em seus valores nos meses de 
março e dezembro de cada ano até dezembro de 2011, 
conforme Anexo IV da MP, a fim de permitir:

a) a incorporação gradativa do percentu-
al de 47,11% ao vencimento básico referente 
ao mês de fevereiro de 2006, para os atuais 

servidores ativos, aposentados e beneficiários 
de pensão;

b) o encerramento da controvérsia rela-
tiva ao adiantamento pecuniário previsto na 
Lei nº 7.686, de 2 de dezembro de 1988, nas 
esferas administrativa e judicial;

c) a promoção de melhoria remuneratória 
para os servidores que optarem pelo enqua-
dramento na Carreira.

3. Custo declarado, mas não demonstrado: 
R$53,80 milhões em 2006; R$565,14 milhões em 
2007; R$774,96 milhões em 2008; R$1,057 bilhão 
em 2009; R$1,338 bilhão em 2010; R$1,591 bilhão 
em 2011 e R$1,758 bilhão nos exercícios subseqüen-
tes, quando a despesa estará anualizada. Segundo a 
Exposição de Motivos, a proposta alcança em seus 
efeitos 221.190 servidores ativos, aposentados e ins-
tituidores de pensão.

4. Os valores do ponto da Gratificação de De-
sempenho de Atividade da Seguridade Social e do 
Trabalho – GDASST ficam aumentados a partir de 10 
de janeiro de 2006, na forma do Anexo V da MP, para 
aqueles que permanecerem nesta Carreira.

5. Custo declarado (item 4), mas não demonstra-
do: R$179,89 milhões, em 2006 e em cada um dos dois 
exercícios subseqüentes, alcançando 206.413 servido-
res ativos, aposentados e instituidores de pensão.

II – Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecno-
logia, Produção e Inovação em Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

1. Composto por todos os cargos de nível supe-
rior e intermediário que integram o Quadro de Pessoal 
daquela Fundação.

2. A nova estrutura remuneratória contempla a 
elevação do valor do vencimento básico a partir de 1º 
de março de 2006, a criação da Gratificação de Desem-
penho de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção 
e Inovação em Saúde Pública – GDACTSP e de novo 
Adicional de Titulação – AT, este último com os mes-
mos parâmetros do atualmente existente.

3. O ingresso na nova carreira far–se–á por opção 
do servidor, condicionada à renúncia às parcelas de 
valores não instituidas por leis especificas, incorporadas 
à remuneração por decisão administrativa ou judicial, 
que vencerem após o início da data de vigência das 
tabelas de vencimento básico.

4. Custo declarado, mas não demonstrado: 
R$20,10 milhões em 2006 e de R$20,60 milhões nos 
exercícios de 2007 e 2008, quando estará anualizado, 
alcançando em seus efeitos 4.493 servidores ativos, 
aposentados e instituidores de pensão da Fiocruz.
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5. Salienta a Exposição de Motivos que a criação 
de dois mil cargos efetivos nos Planos de Carreiras da 
Fiocruz não implica aumento de despesa imediato, 
complementa os mil cargos recentemente criados e já 
em fase de provimento e visa propiciar a substituição 
de pessoal cujas contratações são questionadas pelo 
Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público 
do Trabalho, por se tratar de terceirização de ativida-
des que devem ser exercidas por servidores efetivos 
no âmbito da Fiocruz.

III – Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO

1. Composto por cargos de nível superior e inter-
mediário daquele Instituto, que passam a contar com 
tabelas de vencimentos básicos, cujos efeitos financei-
ros vigoram a partir de 1º de julho de 2006.

2. Institui a Gratificação pela Qualidade do Desem-
penho no INMETRO – GQDI, a qual será atribuida em 
função do efetivo desempenho do servidor e do alcan-
ce das metas de desempenho institucional, destinada 
exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos 
de provimento efetivo das carreiras do Inmetro.

3. Cria o Adicional de Titulação – AT, devido em 
virtude da obtenção de graus, títulos ou certificados de 
conclusão de cursos em áreas de interesse do Inmetro.

4. Custo declarado, mas não demonstrado: 
R$18,04 milhões em 2006 e de R$33,56 milhões, nos 
dois exercícios subseqüentes, quando estará anualiza-
do, alcançando em seus efeitos 1.247 servidores ativos, 
aposentados e instituidores de pensão do Inmetro.

5. Criação de 30 cargos isolados de Especialis-
ta em Metrologia e Qualidade Sênior de acordo com 
a Exposição de Motivos, a criação de tais cargos não 
implica aumento de despesa imediato, o que ocorrerá 
quando dos respectivos provimentos e estará condi-
cionado à devida demonstração da disponibilidade 
orçamentária.

IV – Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

1. Composto por cargos de nível superior e in-
termediário daquela Fundação, que passam a contar 
com tabelas de vencimentos básicos, cujos efeitos fi-
nanceiros vigoram a partir de 1º de setembro de 2006, 
sendo majorados em 1º de fevereiro e 1º de agosto de 
2007 e 1º de fevereiro de 2008.

2. Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade 
em Pesquisa, Produção, Análise, Gestão e Infra-Estrutura 
em Informações Geográficas e Estatísticas –GDIBGE, 
destinada exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargos de provimento efetivo das carreiras do IBGE e 

atribuída em função do efetivo desempenho do servidor 
e do alcance das metas de desempenho institucional.

3. Institui o Adicional de Titulação – AT, devido 
em virtude da obtenção de graus, títulos, diplomas ou 
certificados de cursos, em sentido amplo ou estrito, 
em áreas de interesse da Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, conforme definido 
em regulamento. Tem por escopo valorizar o servidor 
na carreira profissional e atender as exigências para 
a realização das atividades de ensino e pesquisa a 
cargo do IBGE.

4. Custo declarado, mas não demonstrado: R$27,95 
milhões neste exercício; R$259,82 milhões no exercício 
de 2007; R$392,64 milhões no exercício de 2008 e de 
R$410,08 milhões no exercício de 2009, quando a des-
pesa estará anualizada, alcançando 13.894 servidores 
ativos, aposentados e instituidores de pensão.

V – Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial – INPI

1. Constituído por cargos pertencentes ao INPI, 
que passam a contar com tabelas de vencimentos bá-
sicos, cujos efeitos financeiros vigoram a partir de 10 
de setembro de 2006.

2. Institui a Gratificação de Desempenho da área 
de Propriedade Industrial – GDAPI e o Adicional de Ti-
tulação, devido em virtude da obtenção de graus, títulos 
ou certificados de conclusão de cursos, em áreas de 
interesse do INPI, conforme definido em regulamento.

3. Custo declarado, mas não demonstrado: 
R$11.253.794,00 em 2006 e de R$29.331.437,00 em 
cada um dos dois exercícios subseqüentes, alcançando 
972 servidores ativos, aposentados e pensionistas.

4. Cria 30 cargos de Especialista Sênior em Pro-
priedade Intelectual. A Exposição de Motivos salienta 
que a despesa somente será gerada no momento do 
provimento dos cargos e estará condicionada à prévia 
existência de dotação orçamentária.

VI – Enquadramento de servidores no Plano de 
Classificação de Cargos – PCC – de que trata a Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou no Plano 
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos – PUCRCE – de que trata a Lei nº 7.596, 
de 10 de abril de 1987

1. Segundo informa a Exposição de Motivos, esta 
parte da MP objetiva resolver pendência funcional em 
relação a segmentos de servidores que, embora tenham 
sido incluidos recentemente no Plano de Classificação 
de Cargos – PCC, de que trata a Lei nº 5.645, de 1970, 
não foram enquadrados em cargos específicos ou que 
não integram nenhum Plano de Cargo ou Carreira da 
Administração Pública Federal. Assim, propõe-se o 
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enquadramento nos cargos correspondentes do PCC, 
a partir de 12 de setembro de 1992, ou da data de ad-
missão, se posterior, dos cargos então ocupados pelos 
seguintes servidores:

a) alcançados pelo art. 1º da Lei nº 
10.556, de 13 de novembro de 2002, regidos 
pela Lei nº 8.112, de 1990, ou que ingressaram 
no serviço público federal após 12 de dezem-
bro de 1990, mediante concurso público, nas 
antigas Tabelas de Especialistas;

b) engenheiros admitidos como técnicos 
especializados de nível superior alcançados 
pelo art. 19 da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 
1998, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, ou 
que ingressaram no serviço público federal, 
mediante concurso público, nas antigas Ta-
belas de Especialistas; e

c) do Quadro de Pessoal Civil do Coman-
do do Exército, contratados pelos Batalhões 
de Engenharia de Construção e Ferroviários 
do então Ministério do Exército, regidos pela 
Lei nº 8.112, de 1990, não incluídos no Plano 
de Classificação de Cargos de que trata a Lei 
nº 5.645, de 1970.

2. Aos enquadrados no PCC, a MP concede pa-
gamento retroativo das diferenças decorrentes do repo-
sicionamento relativamente aos 60 (sessenta) meses 
anteriores à janeiro de 2006, a ser efetuado mediante 
pagamento de uma parcela anual, no mês de compe-
tência agosto, no período de 2006 a 2008.

3. A implementação do enquadramento será pro-
cessada com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 
2006. Assim, para efeito das estimativas de impacto do 
passivo relativo aos 60 (sessenta) meses anteriores à 
janeiro de 2006, foi observado o período de JAN/2001 
a DEZ/2005.

4. Em relação aos servidores admitidos para fun-
ção docente, pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil 
do Comando da Marinha, alcançados pelo art. 1º da Lei 
nº 10.556, de 2002, resguardado o direito de opção, 
em face da possibilidade de manutenção da situação 
vigente, propõe-se o enquadramento dos respectivos 
cargos no Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos – PUCRCE, de que trata a Lei 
nº 7.596, de 1987, nas carreiras de Magistério, com 
efeitos a partir da data de vigência desta MP.

5. Custo declarado, mas não demonstrado: R$8,65 
milhões no exercício de 2006 e igual valor em cada um 
dos exercícios subseqüentes, composta de duas parce-
las a saber: a) R$2,65 milhões, referentes ao acréscimo 
em caráter permanente: b) R$6,00 milhões referentes ao 
passivo gerado em relação aos servidores enquadrados 

em cargos do PCC, a serem liquidados em três anos, 
mediante o pagamento de parcela anual no mês de 
competência agosto, a partir do corrente exercício. Esta 
parte alcança 7.373 ativos, inativos e pensionistas.

VII – Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia 
Militar

1. Estende a Carreira de Tecnologia Militar (até 
então integrada apenas por servidores lotados no co-
mando da Marinha), aos Comandos do Exército e da 
Aeronáutica, com distribuição dos cargos hoje existen-
tes entre os três Comandos Militares.

2. Concede reajuste médio de 3,17% sobre o 
vencimento básico dos cargos da Carreira de Tecno-
logia Militar.

3. Extingue a Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Tecnologia Militar –GDATM – e cria a 
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM.

4. Institui a Carreira de Suporte Técnico à Tecnolo-
gia Militar, de nível intermediário, e cria cargos de Técni-
co de Tecnologia Militar na Carreira de Suporte Técnico 
à Tecnologia Militar em cada Comando Militar.

5. Inclui no Plano de Carreira dos Cargos de Tec-
nologia Militar os servidores ocupantes de cargos de 
nível superior, intermediário e auxiliar do PCC e de 
planos correlatos, cujas atribuições dos cargos sejam 
voltadas para a área de tecnologia militar, desde que 
lotados, em 25 de fevereiro de 2005, nas Organiza-
ções Militares relacionadas no Anexo XXI da Medida 
Provisória, assegurando-lhes a mesma estrutura de 
vencimentos e Gratificação de Desempenho dos car-
gos das referidas Carreiras.

6. Implementação a partir de 12 fevereiro de 2006, 
alcançando em seus efeitos 14.493 servidores ativos, 
aposentados e instituidores de pensão.

7. Custo declarado, mas não demonstrado: 
R$110,57 milhões em 2006 e de R$119,80 milhões 
em cada um dos dois exercícios subseqüentes, quan-
do estará anualizado.

8. Cria 150 cargos de Técnico de Tecnologia Mili-
tar. A Exposição de Motivos informa que a criação des-
ses cargos não implica aumento de despesa imediato. 
O impacto dessa medida ocorrerá, apenas, no provi-
mento desses cargos, e estará condicionado à devida 
demonstração da disponibilidade orçamentária.

VIII – alteração do valor do ponto da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Controle e Seguran-
ça do Tráfego Aéreo – GDASA, devida ao pessoal 
do Grupo DACTA

1. A MP altera, a partir de 1º de julho de 2006, 
o valor do ponto da Gratificação de Desempenho de 
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Atividade de Controle e Segurança do Tráfego Aéreo 
– GDASA, criada pela Lei nº 10.551, de 2002.

2. Incrementa o número de pontos devido a apo-
sentados e pensionistas quando esta gratificação tiver 
sido percebida por período inferior a 60 meses durante 
o período de atividade.

3. Custo declarado, mas não demonstrado: R$400 
mil em 2006 e de R$740 mil em cada um dos dois 
exercícios subseqüentes, quando estará anualizado, 
alcançando em seus efeitos 256 servidores.

IX – alteração dos salários referentes aos empre-
gos públicos do Quadro de Pessoal do Hospital 
das Forças Armadas – HFA

1. Implementa melhoria salarial para os empre-
gados públicos da área de saúde criados pela Lei nº 
10.225, de 2001, no Quadro de Pessoal do HFA regi-
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a 
partir de 1º de julho de 2006.

2. Custo declarado, mas não demonstrado: R$2,53 
milhões em 2006 e de R$3,46 milhões em 2007 e 2008, 
quando estará anualizado, alcançando em seus efeitos 
352 empregados.

X – retificação da tabela de percentuais de Incentivo 
à Qualificação devido aos servidores pertencentes 
ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico–Adminis-
trativos em Educação – PCCTAE, instituido pela Lei 
nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005

1. Retifica o Anexo IV da Lei nº 11.091, de 2005, 
de forma a possibilitar a implantação e o pagamento 
do Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir 
educação formal superior à exigida para o ingresso no 
cargo de que é titular no Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico–Administrativos em Educação.

2. Custo não declarado.

XI – criação de cargos na Carreira de Defensor Pú-
blico da União de que trata a Lei Complementar nº 
80, de 12 de janeiro de 1994

1. Cria 169 cargos, distribuídos entre as diver-
sas categorias para atendimento de necessidades 
emergenciais.

2. De acordo com a Exposição de Motivos, a cria-
ção desses cargos não implica aumento de despesa 
imediato, O impacto dessa medida ocorrerá a partir do 
provimento desses cargos e estará condicionado à de-
vida demonstração da disponibilidade orçamentária.

XII – criação das Funções Comissionadas do INSS 
– FCINSS e extinção de cargos em comissão em 
igual quantitativo

1. Cria uma nova categoria de função comis-
sionada, denominadas Funções Comissionadas do 

INSS – FCINSS, destinadas ao exercício de ativida-
des de chefia das Agências da Previdência Social e 
das Gerências–Executivas do INSS, a serem ocupa-
das privativamente por servidores ativos do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, estratificadas em 
três níveis:

a) 1.076 FCINSS–1, com valor unitário 
de R$1.000,00;

b) 151 FCINSS–2, com valor unitário de 
R$1.300,00; e

c) 100 FCINSS–3, com valor unitário de 
R$2.100,00.

2. Extinção de idêntico quantitativo de cargos 
em comissão do Grupo DAS e de Funções Gratifica-
das – FG.

3. A Exposição de Motivos registra que se a re-
estruturação do INSS fosse empreendida com a alo-
cação de cargos DAS, o impacto orçamentário anual 
seria de R$20,9 milhões, enquanto que da forma pro-
posta, com base na criação das FCINSS, o impacto é 
de R$9,2 milhões.

XIII – criação de cargos em comissão para o aten-
dimento de necessidades emergenciais do Poder 
Executivo, em especial no âmbito do Departamen-
to Penitenciário Nacional – DEPEN, do Ministério 
da Justiça

1. Criação de um DAS–6, dois DAS–5, oito DAS–4, 
dezenove DAS-2 e dez DAS–1, e o remanejamento de 
dez DAS–3 já existentes, totalizando cinqüenta cargos 
em comissão.

2. Custo declarado, mas não demonstrado: im-
pacto orçamentário anual da ordem de R$1,874 mi-
lhões.

XIV – alterações na Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, e na Lei nº 10.470, de 25 de ju-
nho de 2002, com vistas a afastar dificuldades 
relativas a situação de servidores cedidos ou 
requisitados, quanto às regras relativas à op-
ção pela remuneração do cargo efetivo e ônus 
da remuneração

1. Adequação legislativa para sanar dúvidas 
interpretativas quanto à legalidade do pagamento 
da retribuição aos servidores quando optantes pela 
remuneração do cargo efetivo, especialmente quan-
do se trata de servidores requisitados ou cedidos, 
de ou para, outros entes da Federação e empresas 
estatais.

2. A Exposição de Motivos alega que a medida 
não implica em aumento da despesa.
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XV – alterações na Lei nº 8.112, de 1990, com vistas 
a disciplinar a concessão do auxílio–moradia de-
vido aos ocupantes de cargos em comissão nível 
DAS–4 e superiores em caso de mudança do local 
de residência e inexistência de imóvel funcional 
disponível para uso pelo servidor

1. Segundo a Exposição de Motivos, a MP busca 
aprimorar a base legal do auxílio–moradia, evidencian-
do, nos arts. 51 e 52 da Lei nº 8.112, de 1990, a sua 
natureza indenizatória.

2. Custo não declarado.

A.2 – Atendimento às Exigências Constitucionais e 
Legais de Acordo com a Exposição de Motivos

A Exposição de Motivos justifica a necessidade 
de editar esta Medida Provisória, “sob pena de causar 
sérios prejuízos aos servidores, à Administração Pú-
blica Federal e aos usuários de serviços públicos…”, 
por não haver “tempo hábil para a tramitação e apro-
vação de leis que garantam a concessão de melhoria 
remuneratória para os referidos cargos e carreiras do 
Poder Executivo, conforme compromisso firmado pelo 
governo...”, tendo em vista os seguintes fatores:

a) atraso na tramitação do orçamento 
no âmbito do Congresso Nacional, cuja Lei 
foi sancionada apenas no mês de maio deste 
exercício;

b) dispositivo da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabi-
lidade Fiscal – LRF, que estabelece como nulo 
de pleno direito o ato que resulte em aumento 
da despesa com pessoal expedido nos cento 
e oitenta dias anteriores ao final do mandato 
do titular do respectivo Poder.

Considera ainda aquela Exposição atendidos 
os arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
uma vez que a Lei Orçamentária Anual de 2006 con-
templa reserva destinada à reestruturação da remune-
ração dos servidores públicos federais suficiente para 
suportar as despesas previstas.

B – SUBSÍDIOS

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar pa-
recer à referida medida provisória, no prazo improrro-
gável de quatorze (14) dias contados da publicação da 
MP, emitir parecer único, onde se manifestará, dentre 
outros aspectos, sobre sua adequação financeira e 
orçamentária (caput do art. 50 da Resolução nº 1, de 
2002–CN).

Estabelece também o § 1º do art. 50 da mencio-
nada Resolução que:

§ 1º 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 confor-
midade com a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, a lei da plano plurianual, 
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária anual.”

A lei do Plano Plurianual para o período 2004/2007 
(Lei nº 10.933, de 11-8-2004) contém programas es-
pecíficos por intermédios dos quais correrão as des-
pesas decorrentes das normas baixadas na MP ora 
examinada.

No que concerne à adequação da MP à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, é importante ressal-
tar que, no exame de matéria relativa à concessão de 
qualquer vantagem e de criação de cargos, empregos 
e funções, deve ser considerada também a determina-
ção constitucional prevista no art. 169 da Carta Magna, 
especialmente as restrições e exceções contidas no 
parágrafo primeiro desse dispositivo, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, nos se-
guintes termos:

“Art. 169...
§ 1º A concessão de qualquer vantagem 

ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções (grifos nossos) 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica 
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentá-
rias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2006 (art. 89 da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005) estabelece que a conces-
são de quaisquer vantagens deva constar de anexo 
específico da lei orçamentária.

A lei orçamentária para o exercício de 2006 (Lei 
nº 11.306, de 16 de maio de 2006), no seu “Anexo V 
– Autorizações especificas de que trata o art. 169, § 

    281ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31543 

1º, inciso II, da Constituição e o art. 89 da LDO/2006, 
relativas a despesas de pessoal e encargos sociais”, 
traz a seguinte autorização:

III. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAR-
REIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO:

............. .................................................

4) Poder Executivo

............ ..................................................
4.2. Limite de R$3.987.747.161,00, des-

tinado à reestruturação da remuneração dos 
cargos e carreiras do Poder Executivo, inclu-
sive militares das Forças Armadas.”

A Lei Orçamentária para 2006 (Lei nº 11.306, de 
16 de maio de 2006) aloca dotações no Âmbito do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, UO: 
47.101, nos valores de R$5.100 milhões no crédito 
“04.846.1054.09IY.0001 – Reajuste da Remuneração 
dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Militares das 
Forças Armadas–Nacional” e de R$341 milhões no crédito 
“04.846.1054.0707.0001 – Reestruturação de Cargos e 
Carreiras no Âmbito do Poder Executivo–Nacional”.

Entretanto, não consta da Exposição de Motivos 
qualquer demonstrativo referente aos valores utilizados 
à conta da autorização constante do referido Anexo V 
e os saldos correspondentes.

Há que se analisar ainda a proposição à luz 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000). Os gastos 
resultantes da edição da Medida Provisória enqua-
dram–se na condição de despesa obrigatória de ca-
ráter continuado (considera–se obrigatória de cará-
ter continuado a despesa corrente derivada de lei ou 
medida provisória que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios).

Nesse sentido, a norma fica sujeita à observância 
do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. 
Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou aumentar 
despesa de caráter continuado deverá ser instruído 
com estimativa do impacto orçamentário–financeiro 
no exercício em que entrar em vigor e nos dois sub-
seqüentes e demonstrar a origem dos recursos para 
o seu custeio. O § 2º, por sua vez, determina que tal 
ato deverá ser acompanhado de comprovação de que 
a despesa criada ou aumentada não afetará as me-
tas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos financei-
ros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução per-
manente de despesa.

Para atender a tais dispositivos, a Exposição de 
Motivos não contém demonstração das estimativas 
de custo da MP em análise, embora declare que o 
impacto orçamentário total seja de R$439 milhões em 
2006; de R$1,275 bilhão em 2007; de R$1,275 bilhão 
em 2007; de R$2,042 bilhão em 2009: de R$2,322 
bilhões em 2010; de R$2,492 bilhões em 2011; e de 
R$2,576 bilhões nos exercícios subseqüentes, quando 
estará anualizado.

Por fim, registra que o referido impacto reduzirá a 
margem líquida de expansão para despesas de cará-
ter continuado nos exercícios de 2007 e 2008 e que o 
montante apurado está compatível com a previsão de 
aumento da receita decorrente do crescimento real da 
economia, fundamentada na série histórica relativa à 
ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.

Brasília, 4 de julho de 2006, – Salvador Roque 
Batista Júnior, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.

PARECER DO RELATOR PROFERIDO NO  
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, Á MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 301, DE 2006, E EMENDAS.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT–RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Medida Provisória nº 301, por meio da criação e re-
estruturação de carreiras e da concessão de melhoria 
salarial, atinge cerca de 263 mil servidores públicos 
federais nas áreas que V. Exª acabou de citar.

O processo que culminou nessa medida provi-
sória é o mesmo das demais: amplo diálogo com o 
Governo, com as categorias dos servidores públicos 
e esforço muito grande para corrigir as históricas dis-
torções acumuladas nos diferentes órgãos e carreiras 
aqui contempladas.

É importante registrar que as reivindicações das 
várias categorias apresentadas esta Casa estão con-
substanciadas nas 122 emendas oferecidas a essa 
medida provisória. Muitas reivindicações são perfeita-
mente legítimas e visam a aprimorar a sua redação. No 
entanto, em virtude do acordo feito, não apreciaremos 
as referidas emendas, mas, conforme posição deste 
Relator, quanto á admissibilidade, constitucionalidade, 
juridicidade e adequação orçamentária e financeira 
votaremos, no mérito, pela aprovação da Medida Pro-
visória nº 301, na sua forma original, e pela rejeição 
das Emendas de nºs 1 a 122.

Destaco, nos termos do acordo firmado nesta 
Casa, que em havendo mudanças no Senado podere-
mos retomar a avaliação de mérito num período mais 
adequado do trabalho legislativo.

É o parecer. 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 302, DE 2006

Dispõe sobre a criação dos Planos 
Especiais de Cargos da Suframa e da Em-
bratur e da Gratificação Temporária dos 
Órgãos Centrais – GSISTE; a alteração de 
dispositivos da Lei nº 10.910, de 15 de ju-
lho de 2004, que dentre outras providências 
reestrutura a remuneração dos cargos das 
Carreiras de Auditoria da Receita Federal, 
de Auditoria-Fiscal da Previdência Social e 
de Auditoria-Fiscal do Trabalho, da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001, que dispõe sobre a criação, re-

estruturação e organização de carreiras, 
cargos e funções comissionadas técnicas 
no âmbito da Administração Pública Fe-
deral direta, autárquica e fundacional, e da 
Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002, que 
dispõe sobre a remuneração dos integran-
tes das Carreiras de Diplomata, Oficial de 
Chancelaria e Assistente de Chancelaria; 
a instituição da Gratificação Específica de 
Apoio Técnico e Administrativo ao Serviço 
Exterior Brasileiro – GEASEB; a instituição 
da Gratificação Especial de Função Militar 
– GEFM; e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:

Do Plano Especial de Cargos da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA

Art. 1º Fica criado, a partir de 1º de outubro de 
2006, o Plano Especial de Cargos da Suframa, com-
posto pelos cargos de provimento efetivo do Plano 
de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de 
planos correlatos das autarquias e fundações públi-
cas, não integrantes de Carreiras estruturadas, regi-
dos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Suframa, 
nele lotados em 31 de dezembro de 2005, ou que 
venham a ser para ele redistribuídos, desde que as 
respectivas redistribuições tenham sido requeridas 
até a referida data. 

§ 1º Os cargos do Plano Especial de Cargos de 
que trata o caput deste artigo estão organizados em 
classes e padrões, na forma do Anexo I desta Lei.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo de que trata o caput deste arti-
go serão enquadrados no Plano Especial de Cargos 
instituído neste artigo, de acordo com as respectivas 
atribuições, requisitos de formação profissional e po-
sição relativa na Tabela de Correlação, constante do 
Anexo II desta Lei.

§ 3º Os padrões de vencimento básico dos car-
gos do Plano Especial de Cargos de que trata o caput 
deste artigo são, a partir de 1º de outubro de 2006, os 
constantes do Anexo III desta Lei.

§ 4º O posicionamento dos aposentados e pen-
sionistas na tabela remuneratória terá como referência 
a situação em que o servidor se encontrava na data da 
aposentadoria ou em que se originou a pensão.

§ 5º Na aplicação do disposto neste artigo não 
poderá ocorrer mudança de nível.

§ 6º Serão extintos os cargos de nível auxiliar 
do Quadro de Pessoal da Suframa referidos no caput 
deste artigo que estiverem vagos na data da publica-
ção da Medida Provisória nº 302, de 29 de junho de 
2006, ou que vierem a vagar.

Art. 2º É vedada a aplicação do instituto da re-
distribuição de servidores da Suframa e para a Su-
frama.

Art. 3º O titular de cargo de provimento efetivo do 
Plano Especial de Cargos de que trata o art. 1º desta 
Lei não faz jus à percepção da Gratificação de Ativi-
dade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 
de agosto de 1992.

Parágrafo único. O titular de cargo integrante do 
Plano Especial de Cargos da Suframa faz jus à Grati-
ficação de Desempenho de Atividade Técnico-Admi-

nistrativa – GDATA, instituída por intermédio da Lei nº 
10.404, de 9 de janeiro de 2002.

Art. 4º Aplica-se aos servidores ocupantes dos 
cargos de que trata o art. 1º desta Lei a Vantagem Pe-
cuniária Individual instituída pela Lei nº 10.698, de 2 
de julho de 2003.

Art. 5º É instituída a Gratificação de Qualificação 
– GQ, a ser concedida aos ocupantes dos cargos de 
nível superior do Plano Especial de Cargos da Suframa, 
em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-
funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários 
ao desempenho das atividades da Autarquia, quando 
em efetivo exercício do cargo, em percentual de 10% 
(dez por cento), ou 20% (vinte por cento), do maior 
vencimento básico do cargo, na forma estabelecida 
em regulamento.

§ 1º Os requisitou técnico-funcionais, acadêmi-
cos e organizacionais necessários à percepção da 
GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor 
possua em relação ao:

I – conhecimento das políticas, diretrizes e estra-
tégias setoriais e globais da Autarquia;

II – conhecimento dos serviços que lhe são afetos, 
na sua operacionalizaçio e na sua gestão; e

III – nível de formação acadêmica obtida, median-
te participação, com aproveitamento, nas seguintes 
modalidades de cursos:

a) doutorado;
b) mestrado; ou
c) pós-graduação em sentido amplo, com 

carga horária mínima de 360 (trezentas e ses-
senta), horas-aula.

§ 2º A adequação da formação acadêmica às 
atividades desempenhadas pelo servidor na Suframa 
será objeto de avaliação do Comitê Especial para a 
concessão da GQ, a ser instituído no âmbito da Au-
tarquia, em ato de seu dirigente máximo.

§ 3º Os cursos de especialização com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-
aula, em área de interesse da Autarquia, poderão ser 
equiparados a cursos de pós-graduação em sentido 
amplo, mediante avaliação do Comitê a que se refere 
o § 2º deste artigo.

§ 4º Ao servidor com o nível de qualificação 
funcional previsto no § 1º deste artigo será concedi-
da a GQ na forma estabelecida em ato do dirigente 
máximo da Suframa, observados os parâmetros e 
limites de:

I – 20% (vinte por cento), do maior vencimento 
básico do cargo ocupado pelo servidor, até o limite 
de 15% (quinze por cento), dos cargos providos de 
cada nível; e
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II – 10% (dez por cento), do maior vencimento 
básico do cargo ocupado pelo servidor, até o limite de 
30% (trinta por cento), dos cargos providos de cada 
nível.

§ 5º A fixação das vagas colocadas em concor-
rência e os critérios de distribuição, homologação, 
classificação e concessão da GQ serão estabelecidos 
em regulamento específico.

§ 6º Os quantitativos previstos no § 4º deste 
artigo serão fixados, semestralmente, considerado o 
total de cargos efetivos de nível superior de que trata 
o art. 1º desta Lei, providos em 30 de junho e 31 de 
dezembro.

Art. 6º Ressalvado o atendimento de situações 
previstas em leis especificas, fica vedada a cessão 
de servidores da Suframa para outros órgãos ou en-
tidades da Administração Pública Federal, de Esta-
dos, do Distrito Federal e de Municípios, exceto nos 
seguintes casos:

I – para os servidores do Quadro de Pessoal da 
Suframa: pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da 
data de publicação da Medida Provisória nº 302, de 
29 de junho de 2006; e

II – para servidores que vierem a ingressar no 
Quadro de Pessoal da Suframa: durante os primeiros 
5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Art. 7º São requisitos para ingresso nos cargos 
do Plano Especial de Cargos da Suframa:

I – curso de graduação em nível superior e ha-
bilitação legal específica, se for o caso, conforme de-
finido no edital do concurso, para os cargos de nível 
superior; e

II – certificado de conclusão de ensino médio 
ou equivalente e habilitação legal específica, se for o 
caso, conforme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível intermediário.

Do Plano Especial de Cargos do Instituto Brasileiro 
de Turismo – EMBRATUR

Art. 8º Fica criado, a partir de 1º de outubro de 
2006, o Plano Especial de Cargos da Embratur, com-
posto pelos cargos de provimento efetivo do Plano de 
Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos 
das autarquias e fundações públicas, não integrantes 
de Carreiras estruturadas, regidos pela Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da Embratur, nele lotados em 31 de dezembro 
de 2005, ou que venham a ser para ele redistribuídos, 
desde que as respectivas redistribuições tenham sido 
requeridas até a referida data.

§ 1º Os cargos do Plano Especial de Cargos 
de que trata o caput deste artigo estão organiza-
dos em classes e padrões, na forma do Anexo IV 
desta Lei.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo de que trata o caput deste arti-
go serão enquadrados no Plano Especial de Cargos 
instituído neste artigo, de acordo com as respectivas 
atribuições, requisitos de formação profissional e po-
sição relativa na Tabela de Correlação, constante do 
Anexo V desta Lei.

§ 3º Os padrões de vencimento básico dos car-
gos do Plano Especial de Cargos de que trata o caput 
deste artigo são, a partir de 1º de outubro de 2006, os 
constantes do Anexo VI desta Lei.

§ 4º O posicionamento dos aposentados e pen-
sionistas na tabela remuneratória terá como referência 
a situação em que o servidor se encontrava na data da 
aposentadoria ou em que se originou a pensão.

§ 5º Na aplicação do disposto neste artigo não 
poderá ocorrer mudança de nível.

§ 6º Serão extintos os cargos de nível auxiliar do 
Quadro de Pessoal da Embratur referidos no caput 
deste artigo que estiverem vagos na data da publica-
ção da Medida Provisória nº 302, de 29 de junho de 
2006, ou que vierem a vagar.

Art. 9º É vedada a aplicação do instituto da redistri-
buição de servidores da Embratur e para a Embratur.

Art. 10. O titular de cargo de provimento efetivo 
do Plano Especial de Cargos de que trata o art. 8º 
desta Lei não faz jus à percepção da Gratificação de 
Atividade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, 
de 27 de agosto de 1992.

Parágrafo único. O titular de cargo integrante do 
Plano Especial de Cargos da Embratur faz jus à Gra-
tificação de Desempenho de Atividade Técnico-Admi-
nistrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404, de 9 
de janeiro de 2002.

Art. 11. Aplica-se aos servidores ocupantes dos 
cargos de que trata o art. 8º desta Lei a vantagem pe-
cuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, de 2 
de julho de 2003.

Art. 12. É instituída a Gratificação de Qualificação 
– GQ, a ser concedida aos ocupantes dos cargos de 
nível superior do Plano Especial de Cargos da Em-
bratur, em retribuição ao cumprimento de requisitos 
técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais ne-
cessários ao desempenho das atividades da Autarquia, 
quando em efetivo exercício do cargo, em percentual 
de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) do 
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maior vencimento básico do cargo, na forma estabe-
lecida em regulamento.

§ 1º Os requisitos técnico-funcionais, acadêmi-
cos e organizacionais necessários à percepção da 
GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor 
possua em relação ao:

I – conhecimento das políticas, diretrizes e estra-
tégias setoriais e globais da Autarquia;

II – conhecimento dos serviços que lhe são afetos, 
na sua operacionalização e na sua gestão; e

III – nível de formação acadêmica obtida, median-
te participação, com aproveitamento, nas seguintes 
modalidades de cursos:

a) doutorado;
b) mestrado; ou
c) pós-graduação em sentido amplo, com 

carga horária mínima de 360 (trezentas e ses-
senta) horas-aula.

§ 2º A adequação da formação acadêmica às 
atividades desempenhadas pelo servidor na Embra-
tur será objeto de avaliação do Comitê Especial para 
a concessão da GQ, a ser instituído no âmbito da Au-
tarquia, em ato de seu dirigente máximo.

§ 3º Os cursos de especialização com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-
aula, em área de interesse da Autarquia, poderão ser 
equiparados a cursos de pós-graduação em sentido 
amplo, mediante avaliação do Comitê a que se refere 
o § 2º deste artigo.

§ 4º Ao servidor com o nível de qualificação 
funcional previsto no § 1º deste artigo será concedi-
da a GQ na forma estabelecida em ato do dirigente 
máximo da Embratur, observados os parâmetros e 
limites de:

I – 20% (vinte por cento) do maior vencimento 
básico do cargo ocupado pelo servidor, até o limite 
de 15% (quinze por cento) dos cargos providos de 
cada nível; e

II – 10% (dez por cento) do maior vencimento 
básico do cargo ocupado pelo servidor, até o limite 
de 30% (trinta por cento) dos cargos providos de 
cada nível.

§ 5º A fixação das vagas colocadas em concor-
rência e os critérios de distribuição, homologação, 
classificação e concessão da GQ serão estabelecidos 
em regulamento específico.

§ 6º Os quantitativos previstos no § 4º deste 
artigo serão fixados semestralmente, considerado o 
total de cargos efetivos de nível superior de que trata 
o art. 8º desta Lei, providos em 30 de junho e 31 de 
dezembro.

Art. 13. Ressalvado o atendimento de situações 
previstas em leis específicas, fica vedada a cessão 
de servidores da Embratur para outros órgãos ou en-
tidades da Administração Pública Federal, de Esta-
dos, do Distrito Federal e de Municípios, exceto nos 
seguintes casos:

I – para os servidores do Quadro de Pessoal da 
Embratur: pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da 
data de publicação da Medida Provisória nº 302, de 
29 de junho de 2006; e

II – para servidores que vierem a ingressar no 
Quadro de Pessoal da Embratur: durante os primeiros 
5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Art. 14. São requisitos para ingresso nos cargos 
do Plano Especial de Cargos da Embratur:

I – curso de graduação em nível superior e ha-
bilitação legal específica, se for o caso, conforme de-
finido no edital do concurso, para os cargos de nível 
superior; e

II – certificado de conclusão de ensino médio 
ou equivalente e habilitação legal específica, se for o 
caso, conforme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível intermediário.

Da Gratificação Temporária dos Órgãos Centrais 
– GSISTE

Art. 15. Fica instituída a Gratificação Temporária 
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores 
da Administração Pública Federal – GSISTE, devida 
aos titulares de cargos de provimento efetivo, regidos 
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em 
efetivo exercício nas unidades gestoras centrais dos 
seguintes sistemas estruturados a partir do disposto 
no Decreto-Lei nº  200, de 25 de fevereiro de 1967, 
enquanto permanecerem nesta condição:

I – de Planejamento e de Orçamento Federal;
II – de Administração Financeira Federal;
III – de Contabilidade Federal;
IV – de Controle Interno do Poder Executivo Fe-

deral;
V – de Informações organizacionais do Governo 

Federal – SIORG;
VI – de Gestão de Documentos de Arquivo – 

SIGA;
VII – de Pessoal Civil da Administração Federal 

– SIPEC;
VIII – de Administração dos Recursos de Infor-

mação e Informática – SISP; e
IX – de Serviços Gerais – SISG.
§ 1º Satisfeitas as condições estabelecidas no 

caput deste artigo, a concessão da GSISTE observa-
rá o quantitativo máximo de servidores beneficiários 
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desta gratificação, independentemente do número de 
servidores em exercício em cada unidade gestora, 
conforme disposto no Anexo VII desta Lei.

§ 2º Respeitado o limite global estabelecido 
no Anexo VII desta Lei, poderá haver alteração dos 
quantitativos fixados por unidade organizacional, 
mediante ato do Ministro de Estado ao qual esteja 
vinculado cada sistema referido no caput deste ar-
tigo, desde que haja compensação numérica do que 
estabelece um inciso para o que estabelece outro 
inciso do caput deste artigo e não acarrete aumen-
to de despesa.

§ 3º Os servidores que fizerem jus à GSISTE que 
cumprirem jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) 
horas semanais perceberão a gratificação proporcional 
à sua jornada de trabalho.

Art. 16. Os valores máximos da GSISTE são os 
constantes do Anexo VIII desta Lei.

§ 1º O valor da GSISTE será ajustado para cada 
servidor que a ela fizer jus, de modo que a soma da 
GSISTE com a remuneração total do servidor de que 
trata o caput do art. 15 desta Lei, excluídas as van-
tagens pessoais e a retribuição devida pelo exercício 
de cargo ou função comissionada, não seja superior 
ao valor estabelecido no Anexo IX desta Lei.

§ 2º A GSISTE produzirá efeitos financeiros a 
partir de 1º de julho de 2006.

§ 3º A gratificação a que se refere o caput deste 
artigo será paga em conjunto com a remuneração de-
vida pelo exercício de cargo ou função comissionada e 
não servirá de base de cálculo para quaisquer outros 
benefícios ou vantagens.

§ 4º A GSISTE não integrara os proventos da 
aposentadoria e as pensões.

Art. 17. Os arts. 3º, 4º e 10 da Lei nº 10.910, de 
15 de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º 
de julho de 2006:

“Art. 3º A Gratificação de Desempenho 
de Atividade Tributária – GDAT de que trata o 
art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 
2002, devida aos integrantes das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fis-
cal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal 
do Trabalho, é transformada em Gratificação 
de Atividade Tributária – GAT, em valor equi-
valente a 75% (setenta e cinco por cento) do 
vencimento básico do servidor.

I – (Revogado).
II – (Revogado).

Parágrafo único. Aplica-se a GAT às apo-
sentadorias e pensões.”(NR)

“Art. 4º Fica criada a Gratificação de In-
cremento da Fiscalização e da Arrecadação 
– GIFA, devida aos ocupantes dos cargos efe-
tivos das carreiras de Auditoria da Receita Fe-
deral, Auditoria-Fiscal da Previdência Social 
e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a 
Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no 
percentual de até 95% (noventa e cinco por 
cento), incidente sobre o maior vencimento 
básico de cada cargo das Carreiras.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 10.  ................................................
§ 1º Às aposentadorias e às pensões 

que vierem a ocorrer antes de transcorrido o 
período a que se refere a parte final do caput 
deste artigo aplica-se a GIFA no percentual 
de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor 
máximo a que o servidor faria jus se estives-
se em atividade.

 ..................................................... “(NR)

Art. 18. A Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:

“Art. 14-A. Excepcionalmente, com re-
ferência ao mês de junho de 2006, a parcela 
da GIFA vinculada à avaliação institucional 
das unidades da Secretaria da Receita Fe-
deral e da Secretaria da Receita Previden-
ciária será paga com base nos percentuais 
fixados para o mês de dezembro de 2005, 
conforme os respectivos regulamentos es-
pecíficos.

§ 1º Relativamente aos meses de julho 
e agosto de 2006, a parcela da GIFA corres-
pondente à avaliação individual será paga con-
forme a pontuação do servidor, e poderão ser 
antecipados até 50% (cinqüenta por cento) do 
valor máximo da parcela da GIFA vinculada à 
avaliação institucional, observando-se, quanto 
àquela antecipação:

I – a existência da disponibilidade or-
çamentária e financeira para a realização da 
despesa; e

II – a compensação da antecipação con-
cedida nos pagamentos das referidas gratifi-
cações dentro do mesmo exercício financeiro, 
com base na pontuação efetivamente obtida 
nos termos do ato que fixar as respectivas 
metas para aqueles meses.
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§ 2º Na impossibilidade da compensação 
integral da antecipação concedida na forma 
do inciso II do § 1º deste artigo, o saldo rema-
nescente deverá ser compensado nos valores 
devidos em cada mês no exercício financeiro 
seguinte, até a quitação do resíduo.”

Art. 19. Os Anexos VII-A e VIII-A da Medida Provi-
sória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e o Anexo 
IV da Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 2005, passam 
a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos X, XI 
e XII desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir 
das datas neles especificadas.

Art. 20. O valor de cada ponto da Gratificação de 
Desempenho da Atividade de Apoio Técnico-Adminis-
trativo da Comissão de Valores Mobiliários – GDACVM, 
instituída pelo art. 8º da Lei nº 11.094, de 13 de janeiro 
de 2005, corresponderá a:

I – R$19,20 (dezenove reais e vinte cen-
tavos), a partir de 1º de julho de 2006;

II – R$19,97 (dezenove reais e noventa 
e sete centavos), a partir de 1º de julho de 
2007;

III – R$20,77 (vinte reais e setenta e sete 
centavos), a partir de 1º de julho de 2008; e

IV – R$21,60 (vinte e uma reais e sessen-
ta centavos), a partir de 1º de julho de 2009.

Art. 21. A Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 
de setembro de 2001, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 60-B:

“Art. 60-B. A partir de 1º de julho de 2006, 
as gratificações a que se referem os arts. 8º, 
13 e 19 desta Medida Provisória aplicam-se às 
aposentadorias e às pensões concedidas ou 
instituídas até 29 de junho de 2000, no valor 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) 
do percentual máximo aplicado ao padrão da 
classe em que o servidor que lhes deu origem 
estivesse posicionado.

§ 1º A hipótese prevista no caput deste 
artigo aplica-se igualmente às aposentadorias 
e pensões concedidas ou instituídas antes que 
o servidor que lhes deu origem tenha comple-
tado 60 (sessenta) meses de percepção das 
gratificações.

§ 2º As gratificações referidas no caput 
deste artigo aplicam-se às aposentadorias e 
pensões concedidas ou instituidas após 29 de 
junho de 2000 e serão calculadas conforme o 
disposto no inciso II do caput do art. 59 desta 
Medida Provisória, desde que transcorridos 

pelo menos 60 (sessenta) meses de percep-
ção das gratificações.” (NR)

Art. 22. Os valores constantes dos Anexos I, II e 
III da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002, passo a 
ser os fixados, respectivamente, nos Anexos XIII, XIV 
e XV desta Lei, com efeitos financeiros a partir de 1º 
de julho de 2006.

Da instituição da Gratificação Específica de Apoio 
Técnico e Administrativo ao Serviço Exterior Bra-
sileiro – GEASEB

Art. 23. Fica instituída a Gratificação Específica 
de Apoio Técnico e Administrativo ao Serviço Exterior 
Brasileiro – GEASEB, devida aos integrantes da Car-
reira de Assistente de Chancelaria, conforme valores 
estabelecidos no Anexo XVI desta Lei.

Da Gratificação Especial de Função Militar – 
GEFM

Art. 24. Fica instituída a Gratificação Especial 
de Função Militar – GEFM, a ser paga mensal e re-
gularmente, a partir de 1º de julho de 2006, em cará-
ter privativo, aos militares da ativa da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar dos antigos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima e do antigo 
Distrito Federal, conforme valores estabelecidos no 
Anexo XVII desta Lei.

Parágrafo único. A GEFM integrará os proventos 
da inatividade e as pensões.

Art. 25. A ocupação dos cargos dos Planos Es-
peciais de Cargos criados por esta Lei não representa, 
para qualquer efeito legal, uma descontinuidade em 
relação aos cargos e às atribuições atuais desenvol-
vidas pelos servidores ocupantes de cargos efetivos 
transpostos para os respectivos Planos Especiais de 
Cargos.

Art. 26. Cabe à Suframa e à Embratur imple-
mentar programa permanente de capacitação, trei-
namento e desenvolvimento, destinado a assegurar 
a profissionalização dos ocupantes dos cargos de 
seus Quadros de Pessoal ou daqueles que neles te-
nham exercício.

Parágrafo único. O programa permanente de 
capacitação será implementado no prazo de até 1 
(um) ano a contar da data de publicação da Medida 
provisória nº 302, de 29 de junho de 2006.

Art. 27. Os ocupantes dos cargos efetivos dos 
Planos Especiais de Cargos de que tratam os arts. 
1º e 8º desta Lei seria submetida, periodicamente, 
às avaliações de desempenho, conforme disposto 
na legislação em vigor aplicável aos servidores pú-
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blicos federais e em normas específicas a serem 
estabelecidas em ato dos dirigentes máximos da 
Suframa e da Embratur, respectivamente, que per-
mitam avaliar a atuação do servidor no exercício do 
cargo e no âmbito de sua área de responsabilidade 
ou especialidade.

Art. 28. É de 40 (quarenta) horas semanais a 
jornada de trabalho dos integrantes dos Planos Es-
peciais de Cargos de que tratam os arts. 1º e 8º desta 
Lei, ressalvadas as hipóteses amparadas em legisla-
ção específica.

Art. 29. Os titulares de cargos de provimento efe-
tivo dos Planos Especiais de Cargos de que tratam os 
arts. 1º e 8º desta Lei ficam obrigados a ressarcir ao 
erário os custos decorrentes da participação em cur-
sos ou estágios de capacitação realizados no Brasil 
ou no exterior, quando pagos pela Suframa ou pela 
Embratur, nas hipóteses de exoneração a pedido ou 
declaração de vacância antes de decorrido período 
igual ao de duração do afastamento.

Parágrafo único. Atos dos dirigentes máximos das 
Autarquias, no âmbito de suas respectivas competên-
cias, fixarão os valores das indenizações referidas no 
caput deste artigo, respeitado o limite de despesas 
realizadas pelo poder público.

Art. 30. É vedada a acumulação das vantagens 
pecuniárias devidas aos ocupantes dos cargos dos 
Planos Especiais de Cargos de que trata esta Lei, 
com outras vantagens de qualquer natureza a que o 
servidor ou empregado faça jus em virtude de outros 
Planos de Carreira ou de classificação de cargos ou 
legislação específica que o contemple.

Art. 31. Sobre os valores fixados em reais nos 
Anexos desta Lei incidirá o índice que vier a ser con-
cedido a título de revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos federais.

Art. 32. O desenvolvimento do servidor nos cargos 
de provimento efetivo dos Planos Especiais de Cargos 
criados por esta Lei ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção.

§ 1º Para fins desta Lei, progressão funcional é a 
passagem do servidor de um padrão para outro ime-
diatamente superior, dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do último padrão 
de uma classe para o padrão inicial da classe imedia-
tamente superior.

§ 2º São pré-requisitos mínimos para promo-
ção e progressão dos cargos dos Planos Especiais 
de Cargos criados por esta Lei, observado o disposto 
em regulamento:

I – interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada 
progressão;

II – experiência mínima no campo de atuação 
de cada cargo, fixada para promoção a cada classe 
subseqüente à inicial;

III – avaliação de desempenho;
IV – possuir certificação em eventos de capacita-

ção no campo de atuação do cargo, em carga horária 
mínima e complexidade compatíveis com o respectivo 
nível e classe; e

V – qualificação profissional no campo de atua-
ção de cada cargo.

§ 3º Até que sejam regulamentadas, as progres-
sões funcionais e as promoções dos servidores per-
tencentes aos Planos Especiais de Cargos criados 
por esta Lei serão concedidas observando-se, no que 
couber, as normas aplicáveis aos planos de cargos e 
às Carreiras de origem dos servidores.

§ 4º Na contagem do interstício necessário à pro-
gressão funcional e à promoção, será aproveitado o 
tempo computado até a data em que tiver sido feito o 
enquadramento decorrente da aplicação do disposto 
nesta Lei.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º deste artigo, 
não será considerado como progressão funcional ou 
promoção o enquadramento decorrente da aplicação 
desta Lei.

Art. 33. Aplica-se o disposto nesta Lei aos apo-
sentados e pensionistas, respeitada a respectiva situ-
ação na tabela remuneratória no momento da aposen-
tadoria ou da instituição da pensão.

Art. 34. A aplicação do disposto nesta Lei aos 
servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não 
poderá implicar redução de remuneração de proven-
tos e de pensões.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, 
de provento ou de pensão, em decorrência da apli-
cação do disposto nesta Lei, a diferença será paga 
a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identifi-
cada – VPNI, a ser absorvida por ocasião do desen-
volvimento no cargo, da implementação de tabelas e 
de reorganização ou da reestruturação das Carreiras, 
conforme o caso.

§ 2º A Vantagem Pessoal Nominalmente Iden-
tificada estará sujeita exclusivamente à atualização 
decorrente de revisão geral de remuneração dos ser-
vidores públicos federais.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2006. 
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MENSAGEM Nº 492, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 302, de 29 de junho de 2006, 
que “dispõe sobre a criação dos Planos Especiais de 
Cargos da Suframa e da Embratur, e da Gratificação 
Temporária dos Órgãos Centrais – GSISTE; a altera-
ção de dispositivos da Lei nº 10.910, de 15 de julho 
de 2004, que dentre outras providências reestrutura 
a remuneração dos cargos das carreiras de Auditoria 
da Receita Federal, de Auditoria-Fiscal da Previdência 
Social e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, que 
dispõe sobre a criação, reestruturação e organização 
de carreiras, cargos e fuções comissionadas técnicas 
no âmbito da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, e da Lei nº 10.479, de 28 
de junho de 2002, que dispõe sobre a remuneração 
dos integrantes das carreiras de Diplomata, Oficial de 
Chancelaria e Assistente de Chancelaria; a instituição 
da Gratificação Específica de Apoio Técnico e Admi-
nistrativo ao Serviço Exterior Brasileiro – GEASEB; a 
instituição da Gratificação Especial de Função Militar 
– GEFM; e dá outras providências”.

Brasília, 29 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

E.M.I. Nº 113-MP/C. CIVIL

Em 29 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à consideração de Vossa Ex-

celência a anexa proposta de Medida Provisória, que 
dispõe sobre:

I – a criação do Plano Especial de Cargos da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SU-
FRAMA;

II – a criação do Plano Especial de Cargos do 
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR;

III – a instituição da Gratificação Temporária das 
Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da 
Administração Pública Federal – GSISTE;

IV – a alteração de dispositivos da Lei nº 10.910, 
de 15 de julho de 2004, que dispõe, entre outros as-
suntos, sobre a reestruturação da remuneração dos 
cargos das carreiras de Auditoria da Receita Federal, 

Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fis-
cal do Trabalho;

V – a alteração dos Anexos VII-A e VIII-A da 
Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001, bem como do Anexo IV da Lei nº 11.094, de 13 
de janeiro de 2005, que fixam os valores do vencimento 
básico de cargos de nível superior e intermediário do 
Ciclo de Gestão, da CVM e da SUSEP e do cargo de 
nível intermediário de Auxiliar de Serviços Gerais da 
CVM; e a alteração do valor do ponto da Gratificação 
de Desempenho da Atividade de Apoio Técnico-Admi-
nistrativo da Comissão de Valores Mobiliários – GDA-
CVM, devida aos ocupantes dos cargos de Auxiliar de 
Serviços Gerais da CVM;

VI – a alteração de dispositivo da Lei nº 10.479, 
de 28 de junho de 2002, que dispõe sobre a remune-
ração dos integrantes das Carreiras de Diplomacia, 
Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria e 
dá outras providências, e a instituição da Gratificação 
Específica de Apoio Técnico e Administrativo ao Ser-
viço Exterior Brasileiro – GEASEB;

VII – A instituição da Gratificação Especial de 
Função Militar – GEFM, devida aos militares da ativa 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos 
antigos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima e do antigo Distrito Federal.

2. A proposta é parte de um conjunto de medidas 
que vêm sendo implementadas pelo governo federal, 
em continuidade à política de melhoria salarial, com 
vistas à redução das distorções atualmente existen-
tes, no que se refere ao equilíbrio interno e externo 
das tabelas de remuneração do Poder Executivo Fe-
deral, com o objetivo de atrair e reter profissionais de 
alto nível de qualificação, compatível com a natureza 
e o grau de complexidade das atribuições dos cargos 
e das carreiras objeto da proposta, em consonância 
com os parâmetros estabelecidos no art. 39, § 1º, da 
Constituição Federal.

3. Em relação à criação do Plano Especial de 
Cargos da Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus – SUFRAMA e do Plano Especial de Cargos do 
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, a pro-
posta tem por objetivo fortalecer seus Quadros de 
Pessoal de modo a propiciar a recomposição de sua 
força de trabalho, com vistas a garantir a capacidade 
operacional destas autarquias, à vista das demandas 
que lhes são impostas.
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4. A Suframa, autarquia, criada pelo Decreto-lei 
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, tem como finalidade promover o desenvolvi-
mento socioeconômico, de forma sustentável, na sua 
área de atuação, mediante geração, atração e consoli-
dação de investimentos, apoiado em capacitação tec-
nológica, visando à inserção internacional competitiva, 
por meio de ações de (a) identificação de oportunida-
des com vistas à atração de empreendimentos para a 
região; (b) identificação e estímulo aos investimentos 
públicos e privados em infra-estrutura; (c) estímulo e 
fortalecimento dos investimentos na formação de ca-
pital intelectual e em ciência, tecnologia e inovação 
pelos setores público e privado; (d) intensificação do 
processo de articulação e de parceria com órgãos e 
entidades públicas e privadas; (e) estímulo às ações 
de comércio exterior; e (f) administração e concessão 
de incentivos fiscais.

5. A Embratur, autarquia especial vinculada ao 
Ministério do Turismo, é responsável pela promoção 
do Brasil no exterior. O turismo tem uma importância 
estratégica para esse governo dada à contribuição que 
pode trazer enquanto fonte de geração de divisas e 
empregos para a economia nacional.

6. O modelo do plano especial de cargos adota-
do para estas duas autarquias é o aplicado a outras 
unidades organizacionais no âmbito da Administração 
Pública Federal, com as adaptações necessárias para 
atender às suas especificidades.

7. A implementação do Plano Especial de Cargos 
da Suframa, a partir de 1º de outubro de 2006, alcança 
em seus efeitos 416 servidores ativos, aposentados 
e instituidores de pensão, com impacto da ordem de 
R$4,11 milhões em 2006 e de R$13,4 milhões nos exer-
cícios de 2007 e 2008, quando estará anualizado.

8. Quanto ao Plano Especial de Cargos da Em-
bratur, a partir de 1º de outubro de 2006, alcança em 
seus efeitos 262 servidores ativos, aposentados e insti-
tuidores de pensão, com impacto da ordem de R$2,24 
milhões em 2006 e de R$7,29 milhões em cada um 
dos dois exercícios subseqüentes.

9. A instituição da Gratificação Temporária das 
Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da 
Administração Pública Federal – GSISTE objetiva pro-
piciar a formação e a consolidação de um corpo téc-
nico especializado nos órgãos centrais dos sistemas 

estruturadores da Administração Pública federal. A 
proposta irá produzir efeitos mais especificamente 
nos sistemas que não dispõem de quadros ou carrei-
ras específicas vinculados aos órgãos centrais para o 
desenvolvimento de suas ações, como é o caso dos 
Sistemas de Informações Organizacionais do Governo 
Federal – SIORG, de Gestão de Documentos e Arqui-
vo – SIGA, de Pessoal Civil da Administração Federal 
– SIPEC, de Administração dos Recursos de Informa-
ção e Informática – SISP e de Serviços Gerais – SISG. 
Cabe registrar que, dada a sua natureza específica e 
temporária, a gratificação só é devida aos servidores 
em atividade e não é incorporada aos proventos da 
aposentadoria e às pensões.

10. Os quadros atuais desses órgãos centrais 
encontram-se com elevado déficit de pessoal, o que 
compromete a capacidade operacional dos sistemas. 
A busca de profissionais especializados por parte dos 
órgãos setoriais e seccionais desses sistemas, aliado 
à falta de incentivos para a assunção de atividades de 
elevado nível de responsabilidade e abrangência têm 
sido fatores decisivos para o crescente agravamento 
da atual situação.

11. Assim, a proposta visa, precipuamente, ao 
fortalecimento dos órgãos centrais desses sistemas, 
por meio da criação de incentivo que propicie atra-
tividade compatível com o nível de qualificação e 
especialização exigido desses profissionais, cuja 
atuação envolve, além da execução e trabalhos es-
pecializados, a implementação contínua de novas 
ações e a orientação às demais unidades que com-
põem os sistemas.

12. A implementação dessa proposta, a partir de 
1º de julho de 2006, alcança em seus efeitos 687 ser-
vidores que se encontram em atividade, com impacto 
da ordem de R$7,7 milhões em 2006 e de R$14,4 mi-
lhões nos exercícios de 2007 e 2008, quando estará 
anualizado.

13. Para as carreiras de Auditoria da Receita 
Federal, Auditoria Fiscal da Previdência Social e Au-
ditoria Fiscal do Trabalho propõe-se alteração da atual 
sistemática de cálculo da Gratificação de Atividade Tri-
butária – GAT. Com a implementação dessa proposta, 
a GAT, cujo valor atual é composto pelo somatório de 
um percentual incidente sobre o vencimento básico 
do servidor e um percentual incidente sobre o maior 
vencimento básico do cargo, passará a corresponder 
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a um percentual do vencimento básico do servidor. 
Além disso, a proposta promove alteração dos níveis 
remuneratórios atuais, com majoração dos percentuais 
da GAT e da Gratificação de Incremento da Fiscaliza-
ção e da Arrecadação – GIFA, bem como aumento do 
percentual da GIFA devida aos aposentados e pensio-
nistas nos casos em que o servidor tenha percebido a 
referida gratificação quando se encontrava em atividade 
por período inferior a 60 meses.

14. A implementação dessa medida,, a partir de 
12 de julho de 2006, alcança 52.408 servidores ativos, 
aposentados e beneficiários de pensão, com impacto 
de 1,25 bilhão em 2006 e de 2,32 bilhões em cada um 
dos dois exercícios subseqüentes.

15. Para os servidores integrantes dos cargos 
das Carreiras de Finanças e Controle, Planejamento e 
Orçamento, Especialista em Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental e Analista de Comércio Exterior; 
dos cargos de Técnico de Planejamento e Pesquisa 
e demais cargos de nível superior e intermediário do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo P-1500, 
Inspetor e Analista da Comissão de Valores Mobiliá-
rios – CVM, Analista Técnico da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP; dos cargos efetivos de 
nível intermediário de Agente Executivo da CVM e da 
Susep, demais cargos de nível intermediário da Susep 
e do cargo de nível intermediário de Auxiliar de Servi-
ços Gerais da CVM, a proposta consiste em alteração 
do nível remuneratório, mediante aumento do venci-
mento básico, a ser implementado de forma gradual, 
em quatro parcelas, a partir de julho de 2006. Para o 
Auxiliar de Serviços Gerais da CVM propõe-se, ainda, 
a elevação do valor do ponto da Gratificação de Desem-
penho da Atividade de Apoio Técnico-Administrativo 
da Comissão de Valores Mobiliários – GDACVM. Para 
os aposentados e pensionistas das referidas carreiras 
e cargos propõe-se, de forma similar ao tratamento 
dado àqueles pertencentes às carreiras de auditoria, 
aumento do percentual da respectiva gratificação de 
desempenho nos casos em que o servidor tenha per-
cebido a referida gratificação quando se encontrava 
em atividade por período inferior a 60 meses.

16. Para o Ciclo de Gestão, a implementação des-
sa proposta, a partir de 1º de julho de 2006, alcança 
em seus efeitos, 8.831 servidores ativos, aposentados 
e instituidores de pensão com impacto da ordem de 

R$111,05 milhões em 2006; R$230,41 milhões em 
2007; R$275,91 milhões em 2008, R$323,23 milhões 
em 2009 e R$345,49 milhões em 2010, quando a des-
pesa estará anualizada.

17. Para os servidores pertencentes aos quadros 
de pessoal da Susep e da CVM, a implementação dessa 
proposta, a partir de 1º de julho de 2006, alcança em seus 
efeitos 1.177 servidores ativos, aposentados e instituidores 
de pensão com impacto da ordem de R$13,29 milhões 
em 2006; R$27,5 milhões em 2007; R$32,84 milhões em 
2008, R$38,37 milhões em 2009 e R$40,98 milhões em 
2010, quando a despesa estará anualizada.

18. Em relação às Carreiras do Serviço Exterior 
Brasileiro, a proposta promove majoração do venci-
mento básico das Carreiras de Diplomacia, Oficial de 
Chancelaria e Assistente de Chancelaria e institui a 
Gratificação Específica de Apoio Técnico e Administra-
tivo ao Serviço Exterior Brasileiro – GEASEB, para os 
integrantes da Carreira de Assistente de Chancelaria, 
igualmente a ser implementado de forma gradual, em 
quatro parcelas, a partir de julho de 2006.

19. A implementação dessa medida, a partir de 
1º de julho de 2006, alcança 3.917 servidores ativos, 
aposentados e beneficiários de pensão, com impacto 
de R$29,26 milhões em 2006, de R$59,38 milhões em 
2007, R$68,82 milhões em 2008, R$78,67 milhões em 
2009 e R$83,29 milhões em 2010, quando a despesa 
estará anualizada.

20. Para os militares da ativa da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar dos antigos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima e do antigo 
Distrito Federal, propõe-se promover melhoria remu-
neratória com a instituição da Gratificação Especial de 
Função Militar – GEFM.

21. A implementação dessa medida, a partir de 1º 
de julho de 2006, alcança 15.282 militares da ativa, da 
reserva e pensionistas. O acréscimo da despesa será 
da ordem de R$67,27 milhões no exercício de 2006 e 
de R$172,51 milhões em cada um dos dois exercícios 
subseqüentes.

22. Considerando-se o atraso na tramitação do 
Orçamento no âmbito do Congresso Nacional, cuja Lei 
foi sancionada apenas no mês de maio deste exercí-
cio, e, ainda, dispositivo da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, que estabelece como nulo de pleno direito o 
ato que resulte em aumento da despesa com pessoal 
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expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder, não haverá 
tempo hábil para a tramitação e aprovação de leis que 
garantam concessão de melhoria remuneratória para os 
referidos cargos e carreiras do Poder Executivo, ainda 
este ano, conforme compromisso firmado pelo Governo. 
Neste sentido, faz-se necessária a edição de medida 
provisória que promova as reestruturações e alterações 
das estruturas e composições salariais dos cargos e das 
carreiras do Poder Executivo Federal constantes dessa 
proposta, sob pena de causar sérios prejuízos aos ser-
vidores e à administração pública federal, no tocante à 
manutenção e recomposição da força de trabalho em 
áreas de interesse estratégico para o Estado.

23. O impacto orçamentário-financeiro total das 
medidas ora propostas é de R$1,48 bilhão em 2006; de 
R$2,84 bilhões em 2007; de R$2,90 bilhões em 2008; 
de R$2,96 bilhões em 2009; e de R$2,99 bilhões em 
2010 e nos exercícios subseqüentes, quando a des-
pesa estará anualizada.

24. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, pode ser considerado 
plenamente atendido, uma vez que a Lei Orçamentária 
Anual de 2006 contempla reserva alocada no Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em pro-
gramação específica.

25. O referido impacto reduzirá a margem líquida 
de expansão para despesas de caráter continuado nos 
exercícios de 2007 e 2008. Entretanto, o montante apu-
rado está compatível com a previsão de aumento da 
receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

26. Finalmente, convém registrar que a presen-
te proposta foi elaborada com estrita observância aos 
princípios constitucionais e à legislação que rege as 
atividades da administração pública, dentre os quais 
se destacam: (a) o ingresso em cargos públicos me-
diante aprovação em concurso público; (b) os valores 
das remunerações não superiores ao limite estipulado 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; (c) a fi-
xação dos vencimentos de acordo com a natureza, o 
grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes das carreiras; (d) a irredutibilidade da 
remuneração; e (e) a não vinculação ou equiparação 

de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de 
remuneração.

27. Essas, Senhor Presidente, são as razões que 
justificam o encaminhamento da anexa proposta de 
Medida Provisória, que ora submetemos à deliberação 
de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Paulo Bernardo – Dilma  
Rousseff.

Of. nº 1.671/06/SGM/P

Brasilia, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 302/06, do Poder Executivo, apro-
vada na sessão plenária do dia 4-9-05, que “Dispõe 
sobre a criação dos Planos Especiais de Cargos da 
Suframa e da Embratur e da Gratificação Temporária 
dos Órgãos Centrais – GSISTE; a alteração de dispo-
sitivos da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, que 
dentre outras providências reestrutura a remuneração 
dos cargos das Carreiras de Auditoria da Receita Fe-
deral, de Auditoria Fiscal da Previdência Social e de 
Auditoria Fiscal do Trabalho, da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, que dispõe sobre 
a criação, reestruturação e organização de carreiras, 
cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito 
da administração pública fedéral direta, autárquica e 
fundacional, e da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 
2002, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes 
das Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e 
Assistente de Chancelaria; a instituição da Gratifica-
ção Específica de Apoio Técnico e Administrativo ao 
Serviço Exterior Brasileiro – GEASEB; a instituição 
da Gratificação Especial de Função Militar – GEFM; e 
dá outras providências”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.
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NOTA TÉCNICA S/Nº/2006

Brasília, 5 de julho de 2006

Assunto: Adequação financeira e orçamentária da Me-
dida Provisória nº 302/2006, que dispõe sobre a criação 
de planos especiais de cargos e criação, reestrutura-
ção e organização de carreiras, cargos e funções no 
âmbito da Administração Federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências.

Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória.

I – Introdução

A presente nota técnica destina-se a fornecer 
subsídios à análise, no que toca à adequação finan-
ceira e orçamentária, da Medida Provisória nº 302, 
de 29 de junho de 2006, que dispõe sobre a criação 
dos Planos Especiais de Cargos da Suframa e da 
Embratur, e da Gratificação Temporária dos Órgãos 
Centrais – GSISTE; a alteração de dispositivos da 
Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, que dentre 
outras providências reestrutura a remuneração dos 
cargos das carreiras de Auditoria da Receita Fe-
deral, de Auditoria-Fiscal da Previdência Social e 
de Auditoria-Fiscal do Trabalho, da Medida Provi-
sória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, que 
dispõe sobre a criação, reestruturação e organiza-
ção de carreiras, cargos e funções comissionadas 
técnicas no âmbito da Administração Pública Fe-
deral direta, autárquica e fundacional, e da Lei nº 
10.479, de 28 de junho de 2002, que dispõe sobre 
a remuneração dos integrantes das carreiras de 
Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de 
Chancelaria; a instituição da Gratificação Especí-
fica de Apoio Técnico e Administrativo ao Serviço 
Exterior Brasileiro – GEASEB; a instituição da Gra-
tificação Especial de Função Militar – GEFM; e dá 
outras providências.

A Exposição de Motivos nº 111, de 29 de junho 
do corrente, que acompanha a Mensagem Presiden-
cial, dá conta de que o objeto da MP ora em análise 
é parte de um conjunto de medidas que vêm sendo 
implementadas pelo governo federal, em continuidade 
à política de melhoria salarial, com vistas à redução 
das distorções atualmente existentes, no que se refere 
ao equilíbrio interno e externo das tabelas de remune-
ração do Poder Executivo Federal, com o objetivo de 
atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação, 
compatível com a natureza e o grau de complexidade 
das atribuições dos cargos e das carreiras objeto da 
proposta.

Em relação à criação do Plano Especial de Car-
gos da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
– SUFRAMA e do Plano Especial de Cargos do Insti-

tuto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, a proposta 
tem por objetivo fortalecer seus Quadros de Pessoal 
de modo a propiciar a recomposição de sua força de 
trabalho, com vistas a garantir a capacidade operacio-
nal destas autarquias.

A instituição da Gratificação Temporária das Uni-
dades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Ad-
ministração Pública Federal – GSISTE tem por fina-
lidade propiciar a formação e a consolidação de um 
corpo técnico especializado nos órgãos centrais dos 
sistemas estruturadores da Administração Pública Fe-
deral. A gratificação só será devida aos servidores em 
atividade, pois não será incorporada aos proventos de 
aposentadoria e às pensões.

Para as carreiras de Auditoria da Receita Fede-
ral, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Audito-
ria-Fiscal do Trabalho propõe-se alteração da atual 
sistemática de cálculo da Gratificação de Atividade 
Tributária – GAT, que passará a corresponder a um 
percentual do vencimento básico do servidor. Além 
disso, a proposta promove alteração dos níveis re-
muneratórios atuais, com majoração dos percentuais 
da GAT e da Gratificação de Incremento da Fiscali-
zação e da Arrecadação – GIFA, bem como aumen-
to do percentual da Gifa devida aos aposentados e 
pensionistas.

Para os servidores das Carreiras de Finanças 
e Controle, Planejamento e Orçamento, Especialis-
ta em Políticas Públicas e Gestão Governamental e 
Analista de Comércio Exterior; dos cargos de Técni-
co de Planejamento e Pesquisa e demais cargos de 
nível superior e intermediário do Ipea, CVM e Susep 
a proposta consiste, mormente em aumento do ven-
cimento básico, a ser implementado de forma gradu-
al. Para os aposentados e pensionistas das referidas 
carreiras e cargos propõe-se aumento do percentual 
da respectiva gratificação de desempenho, nos casos 
em que o servidor tenha percebido a referida gratifi-
cação quando se encontrava em atividade por período 
inferior a 60 meses.

Em relação às Carreiras do Serviço Exterior 
Brasileiro, a proposta promove majoração do venci-
mento básico das Carreiras de Diplomacia, Oficial 
de Chancelaria e Assistente de Chancelaria e ins-
titui a Gratificação Específica de Apoio Técnico e 
Administrativo ao Serviço Exterior Brasileiro – GE-
ASEB para os integrantes da Carreira de Assistente 
de Chancelaria, igualmente a ser implementado de 
forma gradual.

Para os militares da ativa da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar dos antigos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima e do antigo 
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Distrito Federal, propõe-se a instituição da Gratificação 
Especial de Função Militar – GEFM.

O impacto orçamentário-financeiro total das me-
didas ora propostas é de R$1,48 bilhões em 2006; 
R$2,84 bilhões em 2007; R$2,90 bilhões em 2008; 
R$2,96 bilhões em 2009 e R$2,99 bilhões a partir 
de 2010, quando a despesa estará totalmente im-
plementada.

II – Análise

Não é objeto desta Nota a análise de mérito da 
MP nº 302/2006. O exame da compatibilidade e ade-
quação financeira e orçamentária abrange, consoante 
o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002 
– CN, “a análise da repercussão sobre a receita ou a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras 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”.

Registra-se que resumo com o total das despe-
sas em apreço consta de anexo a esta Nota, as quais 
estão detalhadas por exercício, em valores totais e 
médios por servidor e por grupo de servidores bene-
ficiários da medida.

Dispõe o art. 169 da Constituição Federal que a 
concessão de qualquer vantagem ou aumento de re-
muneração somente poderá ser efetivada se1:

a) atender aos limites estabelecidos na 
Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF);

b) houver autorização específica na lei 
de diretrizes orçamentárias;

c) existir prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções da des-
pesa.

¹CF/88 
     “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da união, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder 
os limites estabelecidos em lei complementar.
     § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remu-
neração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administra-
ção direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas:
       I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
     II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orça-
mentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista.
     ........................................................................................

A LRF estabelece que o limite de gastos com pes-
soal do Poder Executivo não poderá exceder a 37,9% 
da receita corrente líquida do período de apuração. De 
acordo com dados mais recentes (período de MAI/2005 a 
ABR/2006), colhidos na página do Ministério da Fazenda, 
a despesa com pessoal do Executivo atinge o percen-
tual de apenas 21%. Como os gastos previstos na MP 
em análise correspondem, no corrente ano, a menos de 
0,5% da receita corrente líquida, o dispêndio pretendido 
está dentro da margem estabelecida pela LRF.

Quanto às disposições da LDO/2006 (Lei nº 
11.178, de 20-9-2005), o art. 89 dessa lei autoriza a 
realização de despesas tais quais as previstas na MP 
em apreço, desde que constantes de anexo à LOA/2006 
(Lei nº 11.306, de 16-5-2006).

A LOA/2006, por seu turno, contém programa-
ção específica, para abrigar as despesas pretendidas, 
alocada no Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, no Programa 1054 – Gestão de Recursos 
Humanos e Democratização das Relações de Traba-
lho no Setor Público, na Ação 0707 – Reestruturação 
de Cargos e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo, 
com dotação de R$341,3 milhões, e na Ação 09IY 
– Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos 
Federais Civis e dos Militares das Forças Armadas, 
com dotação de R$5,1 bilhões. E no anexo V dessa 
lei, nos item 4 do tópico II e no subitem 4.2 do item 4 
do tópico III, constam autorizações específicas para a 
realização dos gastos previstos na MP ora analisada. 
Ressalta-se que, embora não esteja claramente identi-
ficada em ação específica e no Anexo V da LOA/2006, 
em virtude do modo como os dados foram incluídos, 
a instituição da gratificação especial aos militares dos 
Territórios Federais e do antigo Distrito Federal está 
também abrigada orçamentariamente.

Dessa forma, conclui-se que a Medida Provisória 
nº 302, de 2006, atende às exigências do art. 169 da 
Constituição Federal e da LDO/2006.

Quanto às exigências da LRF, a MP em tela – em-
bora não apresente informações minuciosas tais como 
exige o § 2º do art. 16 da LRF, o que em verdade não vem 
sendo cumprido por nenhum outro projeto ou medida de 
concessão de aumento de salários – atende as disposi-
ções dos arts. 16, 17, 20 e 21, pois que apresenta na EM 
nº 111/2006, os valores das despesas para o exercício 
corrente e para os dois subseqüentes e esclarece que 
o acréscimo no gasto será compensado pelo aumento 
da receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentado na série histórica relativa à ampliação da 
base de arrecadação nos últimos anos, e pela redução da 
margem líquida de expansão para despesas de caráter 
continuado nos exercícios de 2007 e 2008.
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Ademais, os gastos previstos na MP nº 302/2006 
estão compatíveis com o PPA nº 2004/2007 (Lei nº 
10.933, de 11-8-2004).

III – Conclusão

Diante do exposto, considera-se que a Medida 
Provisória nº 302, de 2006, analisada em conjunto 
com a Exposição de Motivos nº 111/2006, apresen-

ta os elementos que atestam sua compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária, especialmente 
o atendimento das exigências do art. 169, caput e § 
1º, da Constituição Federal e dos arts. 15, 16, 17, 20 
e 21 da LRF, que disciplinam o aumento de despesas 
com pessoal e encargos sociais. 

– José de Ribamar Pereira da Silva, Consultor 
de Orçamentos.

PARECER DO RELATOR PROFERIDO NO  
PLENÁRIO DA CAMÂRA DOS DEPUTADOS  EM 
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, À MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 302, DE 2006, E EMENDAS

O Sr. Luciano castro (PL–RR. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, através 
dessa medida provisória são criadas gratificações e 
instituídos planos especiais de cargos para os órgãos 
do Executivo. Pela medida provisória são instituidos 
dois planos de cargos, um para a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, órgão ligado ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, e outro para o Instituto Brasileiro de Turis-
mo – EMBRATUR. É criada também uma gratificação 
temporária para os servidores que trabalham nas uni-
dades que gerenciam os sistemas estruturadores da 
administração pública federal. São, em geral, funções 
de nível técnico, que não possuem quadro próprio de 
pessoal.

As carreiras de Auditor Fiscal da Receita, Audi-
tor Fiscal da Previdência e Auditor Fiscal do Trabalho 
também são contempladas com novas gratificações. 

Ressalto que, mantendo o entendimento do acordo, 
manterei a aprovação do texto original no que tange 
aos Auditores da Receita Federal, embora faça a ob-
servação de que, no caso específico dos auditores, o 
Governo deveria repensar a questão do estabelecimen-
to das metas, objetivando a gratificação e incorporá-la 
ao salário, evitando-se as metas.

De qualquer forma, para atender ao acordo, man-
teremos o texto original, ressalvando também a supres-
são que deve ser feita no fosso salarial, que cria dois 
tipos de carreira dentro da carreira de Auditor Fiscal.

Faço essas observações para que no futuro a 
Receita Federal corrija essas distorções. Manterei o 
texto da medida provisória.

Assim sendo, feitas essas considerações, nosso 
voto é pela admissibilidade, constitucionalidade, juridi-
cidade, boa técnica legislativa e adequação financeira 
da Medida Provisória nº 302, de 2006, e, no mérito, 
pela sua aprovação, conforme o texto original enviado 
pelo Poder Executivo.

É o parecer.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 303, DE 2006

Dispõe sobre parcelamento de débitos 
com a Secretaria da Receita Federal, com 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e com o Instituto Nacional do Seguro So-
cial nas condições que especifica e altera 
a legislação tributária federal.

O Congresso Nacional decreta:

Parcelamento de débitos
Art. 1º Os débitos de pessoas jurídicas com a 

Socretaria da Receita Federal – SRF, com a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e com 
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com 
vencimento até 29 de fevereiro de 2003, poderão ser, 
excepcionalmente, parcelados em até 130 (cento e 
trinta) prestações mensais e sucessivas, na forma e 
condições previstas nesta Lei.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade 
dos débitos da pessoa jurídica, ressalvado exclusi-
vamente o disposto no inciso II do § 3º deste artigo, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da União ou do INSS, mesmo que discutidos judicial-
mente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em 
fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive aos débi-
tos que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados de forma irretratável e irrevogável.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – aplica-se, também, à totalidade dos débitos 

apurados segundo o Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, inclusive 
os tributos e contribuições administrados por outros 
órgãos federais, entidades ou arrecadados mediante 
convênios;
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II – somente alcançará débitos que se encontra-
rem com exigibilidade suspensa por força dos incisos 
III a V do caput do art. 151 da Lei n0 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN, 
no caso de o sujeito passivo desistir expressamente 
e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso 
interposto, ou da ação judicial proposta, e cumulati-
vamente renunciar a quaisquer alegações de direito 
sobre as quais se fundam os referidos processos ad-
ministrativos e ações judiciais;

III – a inclusão dos débitos para os quais se en-
contrem presentes as hipóteses dos incisos IV ou V 
do caput do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outu-
bro de 1966 – Codigo Tributário Nacional – CTN fica 
condicionada à comprovação de que a pessoa jurídica 
protocolou requerimento de extinção do processo com 
julgamento do mérito, nos termos do inciso V do caput 
do art. 269 da Lei n0 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil – CPC.

§ 4º Havendo ação judicial proposta pela pessoa 
jurídica, o valor da verba de sucumbência, decorren-
te da extinção do processo para fins de inclusão dos 
respectivos débitos no parcelamento previsto no caput 
deste artigo, será de 1% (um por cento) do valor do 
débito consolidado, desde que o juízo não estabeleça 
outro montante.

§ 5º O parcelainento da verba de sucumbência 
de que trata o § 4º deste artigo deverá ser requerido 
pela pessoa jurídica perante a PGFN ou a Secretaria 
da Receita Previdenciária – SRP, conforme o caso, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que 
transitar em julgado a sentença de extinção do pro-
cesso, podendo ser concedido em até 60 (sessenta) 
prestações mensais e sucessivas acrescidas de juros 
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP, a partir da data do deferimen-
to até o mês do pagamento, observado o valor mínimo 
de R$50,00 (cinqüenta reais) por parcela.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este 
artigo importa confissão de dívida irrevogável e irretratá-
vel da totalidade dos débitos existentes em nome da 
pessoa jurídica na condição de contribuinte ou respon-
sável, configura confissão extrajudicial nos termos dos 
arts. 348, 353 e 354 da Lei n0 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil – CPC e sujeita 
a pessoa jurídica à aceitação plena e irretratável de 
todas as condições estabelecidas nesta Lei.

Vedações ao parcelamento
Art. 2º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 

Lei não se aplica a débitos:
I – relativos a impostos e contribuições retidos na 

fonte ou descontados de terceiros e não recolhidos à 
Fazenda Nacional ou ao INSS;

II – de valores recebidos pelos agentes arrecada-
dores não recolhidos aos cofres públicos; e

III – relativos ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR.

Parágrafo único. Os débitos de que trata este 
artigo deverão ser pagos no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de opção ou, havendo decisão ju-
dicial suspendendo sua exigibilidade, da data em que 
transitar em julgado a decisão que a reformar.

Requerimento do parcelamento e consolidação 
dos débitos

Art. 3º O parcelamento dos débitos de que trata o 
art. 1º desta lei deverá ser requerido até 15 de setem-
bro de 2006 na forma definida pela SRF e pela PGFN, 
conjuntamente, ou pela SRP.

§ 1º Os débitos incluídos no parcelamento serão 
objeto de consolidação no mês do requerimento:

I – pela SRF e PGFN de forma conjunta; e
II – pela SRP relativamente aos débitos com o 

INSS, inclusive os inscritos em dívida ativa.
§ 2º O valor mínimo de cada prestação, em rela-

ção aos débitos consolidados na forma dos incisos do 
§ 1º deste artigo, não poderá ser inferior a:

I – R$200,00 (duzentos reais), para optantes 
pelo SIMPLES; e

II – R$2.000,00 (dois mil reais), para as demais 
pessoas jurídicas.

§ 3º O valor de cada prestação, inclusive aque-
le de que trata o § 2º deste artigo, será acrescido de 
juros correspondentes à variação mensal da TJLP, a 
partir do mês subseqüente ao da consolidação, até o 
mês do pagamento.

§ 4º O parcelamento requerido nas condições de 
que trata este artigo:

I – reger-se-á, subsidiariamente, relativamente 
aos débitos com:

a) a SRF e a PGFN, pelas disposições da 
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e

b) o INSS, pelas disposições da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991;

II – independerá de apresentação de garantia ou 
de arrolamento de bens, mantidos aqueles decorren-
tes de débitos transferidos de outras modalidades de 
parcelamento ou de execução fiscal;

III – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa 
da União ou do INSS, abrangerá inclusive os encar-
gos legais devidos;

IV – fica condicionado ao pagamento da primeira 
prestação até o último dia útil do mês do requerimento 
do parcelamento.
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§ 5º Não produzirá efeitos o requerimento de par-
celamento formulado sem o correspondente pagamento 
tempestivo da primeira prestação.

§ 6º Até a disponibilização das informações so-
bre a consolidação dos débitos objeto de pedido de 
parcelamento, o devedor fica obrigado a pagar, a cada 
mes, prestação em valor não inferior ao estipulado nos 
§§ 2º e 3º deste artigo.

§ 7º Para fins da consolidação referida no § 1º 
deste artigo, os valores correspondentes à multa, de 
mora ou de ofício, serão reduzidos em 50% (cinqüen-
ta por cento).

§ 8º A redução prevista no § 7º deste artigo não 
será cumulativa com qualquer outra redução admitida 
em lei e será aplicada somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 9º Na hipótese de anterior concessão de redu-
ção de multa em percentual diverso de 50% (cinqüenta 
por cento), prevalecerá o percentual referido no § 7º 
deste artigo, aplicado sobre o valor original da multa.

Parcelamentos anteriormente concedidos
Art. 4º Os débitos incluídos no Programa de Recu-

peração Fiscal – REFIS, de que trata a Lei nº 9.964, de 
10 de abril de 2000; no Parcelamento Especial – PAES, 
de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; 
e nos parcelamentos de que tratam os arts. 10 a 15 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, o art. 2º da 
Medida Provisória nº 75, de 24 de outubro de 2002, 
e o art. 10 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
poderão, a critério da pessoa jurídica, ser parcelados 
nas condições previstas no art. 1º desta lei, admitida a 
transferência dos débitos remanescentes dos impos-
tos, contribuições e outras exações.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, 
a pessoa jurídica deverá requerer ao órgão competen-
te a desistência irrevogável e irretratável dos parcela-
mentos concedidos.

§ 2º A desistência dos parcelamentos anteriormen-
te concedidos, inclusive aqueles referidos no caput 
deste artigo, implicará:

I – sua imediata rescisão, considerando-se a pes-
soa jurídica optante como notificada da extinção dos 
referidos parcelamentos, dispensada qualquer outra 
formalidade, inclusive o disposto no caput do art. 5º 
da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no art. 12 da 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004;

II – restabelecimento, em relação ao montante 
do crédito confessado e ainda não pago, dos acrésci-
mos legais na forma da legislação aplicável à época 
da ocorrência dos respectivos fatos geradores;

III – exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago e automática execução 
da garantia prestada, quando existente, no caso em 
que o débito não for pago ou incluído nos parcelamen-
tos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei.

§ 3º A transferência de débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá observar o disposto no art. 
2º desta Lei.

Art. 5º A inclusão nos parcelamentos previstos 
nos arts. 1º e 8º desta Lei de débitos que caracterizam 
causa de exclusão no âmbito do Refis ou do PAES não 
obsta a instalação de procedimento de exclusão fun-
damentado na existência desses débitos.

§ 1º A exclusão de pessoa jurídica do Refis 
ou do PAES, ocorrida após findo o prazo para ade-
são aos parcelamentos previstos nesta Lei, impede 
a transferência dos débitos consolidados naqueles 
parcelamentos para a consolidação de que trata o 
art. 1º desta Lei.

§ 2º Não incidem na hipótese prevista no caput 
e no § 1º deste artigo as pessoas jurídicas que reque-
rerem a desistência dos parcelamentos anteriormente 
concedidos na forma do art. 4º desta Lei.

Art. 6º A pessoa jurídica que possui ação judi-
cial em curso, requerendo o restabelecimento de sua 
opçao ou a sua reinclusão no Refis ou no PAES, para 
fazer jus à inclusão dos débitos abrangidos pelos re-
feridos parcelamentos nos parcelamentos de que trata 
esta Lei, deverá desistir da respectiva ação judicial e 
renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual 
se funda a referida ação, protocolando requerimento de 
extinção do processo com julgamento do mérito, nos 
termos do inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil – CPC, 
até 16 de outubro de 2006.

Rescisão do Parcelamento
Art. 7º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 

Lei será rescindido quando:
I – verificada a inadimplência do sujeito passivo 

por 2 (dois) meses consecutivos ou alternados, rela-
tivamente às prestações mensais ou a quaisquer dos 
impostos, contribuições ou exações de competência 
dos órgãos referidos no caput do art. 3º desta Lei, in-
clusive os com vencimento posterior a 28 de fevereiro 
de 2003;

II – constatada a existência de débitos mantidos 
pelo sujeito passivo sob discussão administrativa ou 
judicial, ressalvadas as hipóteses do inciso II do § 3º 
do art. 1º desta Lei;
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III – verificado o descumprimento do disposto no 
parágrafo único do art. 2º desta Lei;

IV – (Revogado pela Medida Provisória nº 315, 
de 3 de agosto de 2006).

§ 1º A rescisão referida no caput deste artigo 
implicará a remessa do débito para a inscriçâo em 
dívida ativa ou o prosseguimento da execução, con-
forme o caso.

§ 2º A rescisão do parcelamento independerá de 
notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da 
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e 
automática execução da garantia prestada, quando 
existente, restabelecendo-se, em relação ao montante 
não pago, os acréscimos legais na forma da legisla-
ção aplicável à época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

§ 3º A ocorrência das hipóteses de rescisão de 
que trata este artigo não exclui a aplicação do dispos-
to no § 2º do art. 13 da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002.

§ 4º Será dada ciência ao sujeito passivo do ato 
que rescindir o parcelamento de que trata o art. 1º 
desta Lei mediante publicação no Diário Oficial da 
União – DOU.

§ 5º Fica dispensada a publicação de que trata 
o § 4º deste artigo nos casos em que for dada ciência 
ao sujeito passivo nos termos do art. 23 do Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 113 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 8º Os débitos de pessoas jurídicas com ven-

cimento entre 1º de março de 2003 e 31 de dezembro 
de 2005 poderão ser, excepcionalmente, parcelados 
em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e su-
cessivas, observando-se, relativamente aos débitos 
com:

I – a SRF ou a PGFN, o disposto nos arts. 10 a 
14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; 

II – o INSS, o disposto no art. 38 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991.

§ 1º O parcelamento dos débitos de que trata 
o caput deste artigo deverá ser requerido até 15 de 
setembro de 2006, na forma definida pela SRF, pela 
PGFN ou pela SRP, no âmbito de suas respectivas 
competências.

§ 2º Ao parcelamento de que trata este artigo 
aplica-se o disposto no inciso I do § 3º do art. 1º e no 
art. 4º desta Lei.

Art. 9º Alternativamente ao parcelamento de que 
trata o art. 1º desta Lei, os débitos de pessoas jurídicas 

com a SRF, a PGFN ou o INSS com vencimento até 
28 de fevereiro de 2003 poderão ser pagos ou parce-
lados, excepcionalmente, no âmbito de cada órgão, na 
forma e condições previstas neste artigo.

§ 1º O pagamento à vista ou a opção pelo parcela-
mento deverá ser efetuado até 15 de setembro de 2006, 
com as seguintes reduções:

I – 30% (trinta por cento) sobre o valor consoli-
dado dos juros de mora incorrido até o mês do paga-
mento integral ou da primeira parcela; e

II – 80% (oitenta por cento) sobre o valor das 
multas de mora e de ofício.

§ 2º O débito consolidado, com as reduções de 
que trata o § 1º deste artigo, poderá ser parcelado em 
até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sendo 
que o valor de cada prestação será acrescido de juros 
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia – SELIC, para títulos fede-
rais até o mês anterior ao do pagamento.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – deverá ser requerido na forma definida pela 

SRF, pela PGFN ou pela SRP, no âmbito de suas res-
pectivas competências; e

II – reger-se-á, relativamente aos débitos com:

a) a SRF ou a PGFN, pelo disposto nos 
arts. 10 a 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002; e

b) o INSS, pelo disposto no art. 38 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 4º As reduções de que trata este artigo não 
são cumulativas com outras reduções previstas em 
lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 5º Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa e de juros de mora em percentuais 
diversos dos estabelecidos neste artigo, prevalecerão 
os percentuais referidos no § 1º deste artigo, aplicados 
sobre os respectivos valores originais.

§ 6º Ao pagamento e ao parcelamento de que 
trata este artigo aplica-se, no que couber, o dispos-
to nos §§ 1º a 6º do art. 1º e nos arts. 4º e 6º desta 
Lei.

§ 7º Para fazer jus aos benefícios previstos neste 
artigo, a pessoa jurídica optante pelo Refis ou Paes, de 
que tratam a Lei nº 9.964, 10 de abril de 2000, e a Lei 
nº 10.684, de 30 de maio de 2003, deverá requerer o 
desligamento dos respectivos parcelamentos.

Art. 10. Aos parcelamentos de que trata esta Lei 
não se aplica o disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, no § 1º do art. 3º 
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da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, no parágrafo 
único do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002, e no § 10 do art. 1º e no art. 11 da Lei nº 10.684, 
de 30 de maio de 2003.

Art. 11. No caso da existência de parcelamentos 
simultâneos, a exclusão ou a rescisão em qualquer um 
deles constitui hipótese de exclusão ou rescisão dos 
demais parcelamentos concedidos à pessoa jurídica, 
inclusive dos parcelamentos de que trata esta Lei.

Art. 12. A pessoa jurídica que tenha débitos ins-
critos em Dívida Ativa da União ou do INSS cuja exigibili-
dade não esteja suspensa não será excluída do Simples 
durante o prazo para requerer os parcelamentos a que 
se refere esta Lei, salvo se incorrer em pelo menos uma 
das outras situações excludentes constantes do art. 9º 
da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não impede a exclusão de ofício do Simples motivada 
por débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS 
decorrente da rescisão de parcelamento concedido na 
forma desta Lei.

Art. 13. Os depósitos existentes vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos desta Lei se-
rão automaticamente convertidos em renda da União 
ou da seguridade Social ou do INSS, conforme o caso, 
concedendo-se o parcelamento sobre o saldo rema-
nescente.

Art. 14. As pessoas jurídicas que optarem pelos 
parcelamentos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei 
não poderão, enquanto vinculados a esses, parcelar 
quaisquer outros débitos junto com a SRF, a PGFN 
ou o INSS.

Parágrafo único. Após o desligamento da pessoa 
jurídica dos parcelamentos de que trata esta Lei, po-
derão os débitos excluídos desses parcelamentos ser 
reparcelados, conforme o disposto no § 2º do art. 13 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 15. A SRF, a PGFN, a SRP e o Comitê Ges-
tor do Refis expedirão, no âmbito de suas respectivas 
competências, os atos necessários à execução desta 
Lei, inclusive quanto à forma e prazo para confissão 
dos débitos a serem parcelados.

Art. 16. A inclusão de débitos nos parcelamentos 
de que trata esta Lei não implica novação de dívida.

Alterações na legislação tributária federal
Art. 17. O parágrafo único do art. 9º da Lei nº  

9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................

Parágrafo único. O imposto a que se re-
fere este artigo será recolhido até o último dia 
útil do 1º (primeiro) decêndio do mês subse-
qüente ao de apuração dos referidos juros e 
comissões. ” (NR)

Art. 18. O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezem-
bro 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofí-
cio, serão aplicadas as seguintes multas:

I – de 75% (setenta e cinco por cento) 
sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos 
casos de falta de pagamento ou recolhimento, 
de falta de declaração e nos de declaração 
inexata;

II –  de 50% (cinqüenta por cento), exigi-
da isoladamente, sobre o valor do pagamento 
mensal:

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, que deixar de ser 
efetuado, ainda que não tenha sido apurado 
imposto a pagar na declaração de ajuste, no 
caso de pessoa física;

b) na forma do art. 2º desta Lei, que 
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido 
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo ne-
gativa para a contribuição social sobre o lucro 
líquido, no ano-calendário correspondente, no 
caso de pessoa jurídica.

§ 1º  O percentual de multa de que trata 
o inciso I do caput deste artigo será duplica-
do nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
independentemente de outras penalidades 
administrativas ou mcriminais cabíveis.

§ 2º Os percentuais de multa a que se 
referem o inciso I do caput e o § 1º deste ar-
tigo serão aumentados de metade, nos casos 
de não atendimento pelo sujeito passivo, no 
prazo marcado, de intimação para:

I – prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas 

de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei nº 8.218, 
de 29 de agosto de 1991;

III – apresentar a documentação técnica 
de que trata o art. 38 desta Lei.

 .....................................................  (NR)
Art. 19. O art. 80 da Lei nº 4.502, de 30 de no-

vembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
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“Art. 80. A falta de lançamento do valor, 
total ou parcial, do Imposto sobre Produtos 
Industrializados na respectiva nota fiscal ou 
a falta de recolhimento do imposto lançado 
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 
75% (setenta e cinco por cento) do valor do 
imposto que deixou de ser lançado ou reco-
lhido.

§ 1º No mesmo percentual de multa in-
correm:

 ..............................................................
§ 6º O percentual de multa a que se re-

fere o caput deste artigo, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis, será:

I – aumentado de metade, ocorrendo 
apenas uma circunstância agravante, exceto 
a reincidência específica;

II – duplicado, ocorrendo reincidência es-
pecífica ou mais de uma circunstância agravan-
te, e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 
desta Lei.

§ 7º Os percentuais de multa a que se 
referem o caput e o § 6º deste artigo serão 
aumentados de metade, nos casos de não 
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo 
marcado, de intimação para prestar esclare-
cimentos.

§ 8º A multa de que trata este artigo 
será exigida:

I –  juntamente com o imposto, quando 
esse não houver sido lançado nem recolhi-
do;

II – isoladamente, nos demais casos.
§ 9º Aplica-se à multa de que trata este 

artigo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 44 da 
Lei nº  9.430, de 27 de dezembro de 1996.” 
(NR)

Art. 20. O art. 41 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, re-
vogando-se os §§ 2º e 3º:

“Art. 41. Ficam incluídos no campo de in-
cidência do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI, tributados à alíquota de 30% (trin-
ta por cento), os produtos relacionados na 
subposição 2401.20 da Tipi.

 ..............................................................
§ 2º (Revogado.)
§ 3º (Revogado.)

Art. 21. O art. 12 da Lei nº 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12. Não se considera industrializa-
ção a operação de que resultem os produtos 
relacionados na subposição 2401.20 da Tipi, 
quando exercida por produtor rural pessoa 
física.”(NR)

Art. 22. O art. 3º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º Nas operações realizadas no 
mercado interno, o tabaco em folha total ou 
parcialmente destalado somente poderá ser 
remetido a estabelecimento industrial de cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, 
picado, migado, em pó, em rolo ou em corda, 
admitida, ainda, a sua comercialização entre 
estabelecimentos que exerçam a atividade 
de beneficiamento e acondicionamento por 
enfardamento.” (NR)

Art. 23. A competência para cobrar, fiscalizar e 
efetuar o lançamento do crédito tributário, no período 
de 1º de abril a 14 de junho de 2005, relativo à Taxa 
de Fiscalização e Controle da Previdência Comple-
mentar – TAFIC, instituída pela Medida Provisória nº 
233, de 30 de dezembro de 2004, é da Secretaria 
de Previdência Complementar do Ministério da Pre-
vidência Social.

Parágrafo único. O lançamento do crédito tributário 
relativo à Tafic será de competência do Auditor Fiscal 
da Previdência Social em exercício na Secretaria de 
Previdência Complementar.

Art. 24. A Fazenda Nacional poderá celebrar con-
vênios com entidades públicas e privadas para a divul-
gação de informaçôes previstas nos incisos II e III do 
§ 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 – Código Tributário Nacional – CTN.

Art. 25. Compete aos Procuradores da Fazenda 
Nacional a representação judicial na cobrança de cré-
ditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa 
da União.

Disposições Finais
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicaçao.
Art. 27. Ficam revogados o art. 69 da Lei nº 4.502, 

de 30 de novembro de 1964, e os arts. 45 e 46 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
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* MEDIDA PROVISÓRIA Nº 303, DE 2006 – ORIGINAL
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MENSAGEM Nº 493, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho 
de 2006, que “Dispõe sobre parcelamento de débitos 
junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social nas condições que especifica e altera 
a legislação tributária federal”.

Brasília, 29 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 76/MF/MPS

Brasília, 29 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à apreciação de Vos-

sa Excelência a proposta de Medida Provisória que 
“Dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secre-
taria da Receita Federal – SRF, à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional – PGFN, e ao Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, nas condições que especi-
fica, e altera a legislação tributária federal”.

2. A presente proposta tem relação com os vetos 
presidenciais feitos à Lei nº 11.311, de 13 de junho de 
2006, e objetiva alcançar um ponto de equilíbrio entre 
as possibilidades financeiras do Estado e as pretensões 
de diversas entidades representativas dos contribuintes, 
e garantir que os contribuintes a serem contemplados 
pela nova modalidade de parcelamento não tenham 
maiores benefícios nem melhores condições de parce-
lamento em relação àqueles que buscaram regularizar 
sua situação fiscal quando da abertura do Programa 
de Recuperação Fiscal – REFIS, no ano de 2000, e do 
Parcelamento Especial – PAES, no ano de 2003.

3. Assim, a nova modalidade proposta para parce-
lamento de débitos de pessoas jurídicas junto à SRF, à 
PGFN e ao INSS tem por base o Parcelamento Especial 
– PAES, porém, em condições menos vantajosas que 
aquelas previstas em 2003. Com tal medida se pretende 
não prejudicar aquelas pessoas jurídicas que vêm pa-
gando corretamente o Refis ou o Paes, além de não se 
incentivar a inadimplência, pois é certo que a concessão 
reiterada de parcelamentos especiais e em condições 
benéficas é uma injustiça para com os contribuintes que 
cumprem com suas obrigações e um prêmio aos que 
descumprem a lei, podendo estimular os contribuintes a 
atrasar o pagamento de tributos na esperança de obter 
melhores condições no futuro, passando-se uma falsa e te-
merária idéia de que “vale a pena não pagar impostos”.

4. O parcelamento proposto será requerido no 
âmbito de cada órgão e efetuado em até 130 presta-

ções mensais, abrangendo os débitos junto à SRF, à 
PGFN e ao INSS com vencimento até 28 de fevereiro 
de 2003, período este igual ao abrangido pelo Paes. 
O valor da prestação a ser paga mensalmente será 
apurado unicamente pela divisão do valor do débito 
consolidado pelo número de prestações. Além disso, 
até a disponibilização das informações pelos órgãos 
sobre a consolidação dos débitos objeto de pedido 
de parcelamento, o devedor ficará obrigado a pagar, 
a cada mês, prestação em valor não inferior aos mí-
nimos fixados para as prestações. Tais valores míni-
mos são de R$200,00 (duzentos reais) para optantes 
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, e de R$2.000,00 (dois mil 
reais) para as demais pessoas jurídicas.

5. Entre os débitos a serem parcelados será per-
mitida a inclusão da totalidade dos débitos apurados 
segundo o Simples. Será vedado, entre outros, o parce-
lamento de débitos relativos a tributos e contribuições 
retidos na fonte ou descontados de terceiros e não 
recolhidos ao Tesouro Nacional ou ao INSS.

6. A taxa de juros incidente sobre o parcelamento 
posteriormente à consolidação dos débitos será a Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP, menos onerosa que 
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia – SELIC.

7. Será concedido, à semelhança do Paes, aos con-
tribuintes que requererem o parcelamento, redução de 
multas, de ofício ou de mora, em cinqüenta por cento.

8. A proposta admite, em seu art. 4º e a critério 
da pessoa jurídica, a transferência dos débitos rema-
nescentes dos tributos, contribuições e outras exações 
anteriormente parcelados em outras modalidades, 
inclusive o Refis e o Paes, para a nova modalidade 
proposta, permitindo que o contribuinte regularize e 
reúna sob a nova modalidade de parcelamento todos 
os seus débitos. Em contrapartida, aqueles contribuin-
tes que estão pagando corretamente seus débitos em 
outras modalidades de parcelamento, inclusive perante 
o Refis e o Paes, poderão manter tais parcelamentos 
e, se for necessário, requerer o novo parcelamento 
proposto para regularizar eventuais débitos ainda não 
parcelados, na medida em que as atuais vedações à 
coexistência de mais de um parcelamento não serão 
aplicadas, por força do art. 7º, aos parcelamentos de 
que trata esta proposta de Medida Provisória.

9. O art. 8º, por sua vez, permite que os débitos 
de pessoas jurídicas, inclusive os apurados segundo 
o Simples, com vencimento entre 1º de março de 2003 
e 31 de dezembro de 2005, sejam, excepcionalmen-
te, parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações 
mensais e sucessivas, observando-se as demais con-
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dições já aplicáveis aos parcelamentos regularmente 
concedidos, sem qualquer benefício adicional. Desse 
modo, à exceção do prazo para parcelamento, de 120 
meses ao invés de 60 meses, os débitos relativos a 
esse período serão parcelados em iguais condições 
por todas as pessoas jurídicas. Conclui-se, portanto, 
que aquelas pessoas jurídicas que permaneceram 
inadimplentes desde o ano de 2003, relativamente aos 
débitos que não foram abrangidos pelo Paes, não se 
beneficiarão de qualquer tipo de redução de multas ou 
de incidência de taxa de juros menos onerosa. Esse 
tratamento homenageia o contribuinte que regular-
mente pagou referidos débitos nos respectivos prazos 
e evita o incentivo ao círculo vicioso da inadimplência 
vinculada a uma suposta esperança de abertura de 
novo parcelamento que reduza os encargos incidentes 
sobre o débito parcelado.

10. O art. 9º, alternativamente, estabelece que 
os débitos de pessoas jurídicas poderão ser pagos 
ou parcelados, excepcionalmente, com redução de 
juros e multas de mora ou de ofício nas condições 
nele previstas.

11. Os arts. 10 a 16 estabelecem condições para 
os parcelamentos de que tratam esta medida provisória, 
enquanto o disposto no art. 14 impede que seja conce-
dido qualquer outro parcelamento à pessoa jurídica.

12. O art. 17 dilata o prazo para apuração e pa-
gamento do Imposto sobre a Renda retido na fonte no 
caso que especifica. Com esse mesmo intuito foram 
promovidas diversas alterações na legislação tributá-
ria, que se encontram inseridas nos arts. 70 a 75 da 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Entretanto, 
o caso específico de que trata a alteração ora proposta 
não foi contemplado na referida Lei, apesar de não ha-
ver justificativa que impeça a adoção do mesmo trata-
mento atribuído a outras hipóteses em que a apuração 
do Imposto sobre a Renda retido na fonte era efetuada 
semanalmente e passou a ser efetuada mensalmente.

13. O art. 18 dá nova redação ao art. 44 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com o objetivo de 
reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isola-
damente, nas hipóteses de falta de pagamento men-
sal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou 
pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como 
retira a hipótese de incidência da multa de ofício no 
caso de pagamento do tributo após o vencimento do 
prazo, sem o acréscimo da multa de mora.

14. O art. 19 altera a redação do art. 80 da Lei nº 
4.502, de 30 de novembro de 1964, com o intuito de 
retirar a hipótese de incidência da multa de ofício no 
caso de pagamento do tributo após o vencimento do 
prazo, sem o acréscimo da multa de mora.

15. Os arts. 20, 21 e 22 promovem alterações da 
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados 
determinando que apenas os produtos do fumo, já pre-
viamente beneficiados, e passíveis de sofrerem pro-
cesso adicional de industrialização fiquem no campo 
de incidência do imposto. Restabelece, ainda, a pos-
sibilidade de remessa com suspensão para industria-
lização por encomenda, o que era vedado de acordo 
com a redação original. Exclui a exigência de registro 
especial de pessoa jurídica que exerce a atividade de 
beneficiamento e acondicionamento por enfardamento 
do tabaco em folha.

16. O art. 23 atribui competência à Secretaria de 
Previdência Complementar do Ministério da Previdên-
cia Social para exigir a Taxa de Fiscalização e Controle 
da Previdência Complementar – TAFIC, instituída pela 
Medida Provisória nº 233, de 30 de dezembro de 2004, 
incidente no período de sua vigência.

17. O art. 24 permite à Fazenda Nacional celebrar 
convênios com entidades públicas e privadas para a 
divulgação de informações previstas nos incisos II e 
III do § 3º do art. 198 do CTN.

18. A alteração legislativa promovida pelo art. 25 
legitima a atuação em juízo da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, na execução da Dívida 
Ativa da União de natureza não tributária.

19. As medidas adotadas no âmbito desta medida 
provisória estão em consonância com a Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, mesmo na hipótese do art. 9º, tendo 
em vista que o benefício de redução de penalidade só 
ocorrerá se houver antecipação de receitas.

20. Por fim, justifica-se a relevância das medidas 
ora propostas em razão de demandas reitegradas por 
uma solução que permita a regularização da situação 
fiscal de pessoas jurídicas perante a Secretaria da 
Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e o Instituto Nacional do Seguro Social, me-
diante o parcelamento de débitos, com a cautela de 
se evitar a concessão de benefícios que produzam o 
efeito indesejado de incentivar a inadimplência, bem 
assim a necessidade de se promover ajustes inadiá-
veis na legislação com vistas ao aperfeiçoamento da 
administração tributária. A urgência justifica-se pela 
necessidade de se apresentar rápida solução para 
estes problemas, inclusive em decorrência dos vetos 
à reabertura do Refis feitos à Lei nº 11.311, de 13 de 
junho de 2006.

Essas, Senhor Presidente, são as razões pelas 
quais submeto a Vossa Excelência a presente proposta 
de medida provisória.

Respeitosamente, Guido Mantega e Nelson 
Machado.
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Of. nº 1.662/6/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: Envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetida à consideração do Senado Federal, a inclu-
sa Medida Provisória nº 303/06, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Dis-
põe sobre parcelamento de débitos com a Secretaria 
da Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fa-

zenda Nacional e com o Instituto Nacional do Seguro 
Social nas condições que específica e altera a legis-
lação tributária federal.”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.
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NOTA TÉCNICA Nº , DE 2006

Subsídios acerca da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória 
nº 303, de 29 de junho de 2006.

 
I – Introdução

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional, por intermédio da Men-
sagem nº 493 (na origem), de 29 de junho de 2004, a 
Medida Provisória nº 303, da mesma data, que “Dis-
põe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria 
da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social nas 
condições que especifica e altera a legislação tribu-
tária federal”.

A presente Nota Técnica atende a determinação 
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, o qual estabelece: “O 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 da Medida Adotada

A Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 
2006, segundo a Exposição de Motivos nº 76, de 29 
de junho de 2006, submetida pelos Ministros de Es-
tado da Fazenda e da Previdência Social, “... objetiva 
alcançar um ponto de equilíbrio entre as possibili-
dades financeiras do Estado e as pretensões de di-
versas entidades representativas dos contribuintes, 
e garantir que os contribuintes a serem contempla-
dos pela nova modalidade de parcelamento não te-
nham maiores benefícios nem melhores condições 
de parcelamento em relação àqueles que buscaram 
regularizar sua situação fiscal quando da abertura 
do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, no 
ano de 2000, e do Parcelamento Especial – PAES, 
no ano de 2003”.

A proposta se insere em uma seqüência prati-
camente anual de medidas que têm sido adotadas 
na década atual, dando oportunidade aos devedores 

do Erário federal, especialmente pessoas jurídicas, 
para regularizarem seus débitos junto aos vários ór-
gãos responsáveis pela cobrança administrativa ou 
judicial de tributos e contribuições da União, de que 
são exemplos a Lei nº 9.964, de 2000, instituidora do 
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, e a Lei nº 
10.684, de 2003, que criou o Parcelamento Especial 
– PAES, além dos parcelamentos previstos nos arts. 
10 a 15 da Lei nº 10.522, de 2002, e no art. 10 da Lei 
nº 10.925, de 2004.

A finalidade precípua da Medida Provisória é 
a mesma que tem sido almejada pelas leis mencio-
nadas: aumentar a arrecadação, sem instituir novos 
tributos e contribuições ou majorar os já existentes, 
dando margem, inclusive, à sua eventual redução, 
como já ocorrido no passado recente, e sem exigir 
ampliação da estrutura dos órgãos e instituições 
federais encarregados de sua cobrança adminis-
trativa ou judicial. Cuidado especial, no entanto, 
deve ser observado para não incentivar a inadim-
plência, cautela que, segundo afirma a Exposição 
de Motivos, tem sido tomada, basicamente, com 
a concessão de parcelamentos que não se mos-
tram sucessivamente menos restritivos ou mais 
vantajosos para o contribuinte, estratégia também 
adotada na presente Medida ao regular, nos seus 
primeiros 16 artigos, as três modalidades de par-
celamento que institui nos arts. 1º, 8º e 9º. De fato, 
a única modalidade com maior desconto do que os 
concedidos anteriormente, previsto no art. 9º, não 
configura-se mais vantajosa, por admitir um menor 
número de parcelas para quitação da dívida tribu-
tária consolidada.

Os demais dispositivos da MP estabelecem hi-
póteses de incidência de multas e adotam medidas 
de administração tributária, a menos dos arts. 20 a 
22, que alteram hipóteses de incidência e não inci-
dência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, para produtos do fumo. Todos os dispositivos da 
Medida passaram a produzir efeitos a partir da data 
de sua publicação.

 
III – Compatibilidade e  

Adequação Orçamentária e Financeira

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Na-
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cional, das medidas provisórias a que se refere o 
art. 62 da Constituição Federal, e dá outras provi-
dências”, estabelece a abrangência do exame de 
adequação orçamentária e financeira nos seguin-
tes termos:

“O exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira das medidas 
provisórias abrange a análise da repercus-
são sobre a receita ou a despesa pública da 
União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vi-
gentes, em especial a conformidade com a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a lei do Plano Plurianual, a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
da União.”

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, (Lei Com-
plementar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, estabelece 
que é considerada adequada com a Lei Orçamentária 
Anual a despesa que seja objeto de dotação especí-
fica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito 
genérico, de forma que somadas todas as despesas 
da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas 
no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercício, ao passo que 
compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias, é a despesa que se conforme com 
as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos 
nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições.

A presente Medida Provisória não prevê qualquer 
despesa nova a ser suportada pelos cofres públicos. 
Ao contrário, a adoção de medidas dessa natureza 
evita a criação de despesas decorrentes da ampliação 
dos órgãos públicos que seria necessária à cobrança 
administrativa e judicial de toda a crescente dívida tri-
butária acumulada, cuja decadência e prescrição só 
podem ser evitadas com a tempestiva atuação da ad-
ministração pública. Assim, não há falar-se em inade-
quação ou incompatibilidade de despesas decorrentes 
da medida adotada.

Por seu turno, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2004 (Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003), em 
seu art. 90, condiciona a aprovação de lei que conceda 
ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributá-
ria, acarretando renúncia de receita, ao cumprimen-
to do disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, que exige estar a proposição acompa-

nhada de estimativa do impacto orçamentário-finan-
ceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, assim como sua compatibilidade 
com o cumprimento das metas fiscais estabelecidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o atendimento 
de pelo menos uma de duas condições alternativas. 
Uma condição é que o proponente demonstre que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
Lei Orçamentária e que não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Outra condição, alternativa, 
é que a proposição esteja acompanhada de medidas 
de compensação, no período mencionado, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição, o benefício só 
podendo entrar em vigor quando implementadas tais 
medidas.

Em relação à renúncia de receita, a Medida 
Provisória também mostra-se adequada e compatí-
vel, nos termos legais acima mencionados. De fato, 
as únicas dispensas de pagamento expressamente 
previstas são as constituídas pelas reduções de mul-
tas de mora ou de ofício e os juros de mora, tidos 
também estes últimos como penalidades pecuniá-
rias, de modo que não se tratam de concessões ou 
ampliações de incentivo ou benefício tributário, não 
configurando renúncia de receita tributária e esca-
pando, portanto, da incidência das exigências im-
postas pela LRF. Outrossim, as alterações efetuadas 
nas hipóteses de incidência do IPI sobre produtos 
do fumo podem ser equiparadas, em seus efeitos 
fiscais, a alterações de alíquota, não se sujeitando, 
portanto, às prescrições da LRF para a concessão 
de incentivos e benefícios tributários, por expressa 
previsão legal (art. 14, § 3º, II, LRF).

Questão mais sutil é aquela referente aos efeitos 
futuros sobre a inadimplência tributária, especialmen-
te por parte de devedores contumazes, da instituição 
de novos programas de parcelamento a cada ano. É 
questionável a eficácia arrecadatória de uma tal seqü-
ência virtualmente anual de parcelamentos, como se 
verificou nos primeiros anos dessa década, em razão 
de sinalizar sua possível continuidade nos anos se-
guintes, incentivando potencialmente a inadimplência 
como estratégia para “economia de impostos”, visto 
que a regularização da situação tributária do contri-
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buinte mais cedo ou mais tarde ocorreria. No entan-
to, isto só será verdadeiro caso as condições para 
admissão nos sucessivos programas se mantenham 
inalteradas ou ainda mais favoráveis a cada novo 
programa de parcelamento, no futuro. De qualquer 
forma, tal “incentivo implícito”, ainda que exista, não 
se submete às exigências da LRF, por não constituir 
incentivo ou beneficio tributário, ao menos no sentido 
formal que a lei utiliza, em razão da imprevisibilidade 
dos requisitos de admissão nos programas futuros, 
devendo sua análise ser efetuada quando da aprecia-
ção de seu mérito e escapando, portanto, ao escopo 
desses subsídios.

São esses os subsídios.
Brasília, 11 de julho de 2006. – Mauro Antonio 

Órrego da Costa e Silva, Consultor de Orçamento e 
Fiscalização Financeira.

 
PARECER DO RELATOR PROFERIDO NO  

PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM 
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, À MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 303, DE 2006, E EMENDAS 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras 
e Srs. Deputados, quanto à matéria primeira de cons-
truir um acordo sobre a Lei Geral, acolhemos todas as 
condições apresentadas à Mesa.

É evidente que matéria como a Lei Geral, que 
pretende beneficiar 98% de todas as empresas comer-
ciais, industriais e de prestação de serviços, que mexe 
com várias matérias de interesse do setor produtivo 
brasileiro e dos trabalhadores, sempre haverá uma ou 
outra matéria que precisa de acordo.

O Relator, Deputado Luiz Carlos Hauly, o Presi-
dente da Comissão, Deputado Carlos Melles, e este 
Parlamentar, que contribui nesta matéria, estamos 
abertos para ver, ainda, uma ou outra dúvida ou es-
clarecimento para fazer ajuste de texto. Portanto o 
texto final da Lei Geral está aberto para fins de com-
plementação.

Dito isso, reportar-me-ei agora à Medida Provi-
sória nº 303, que trata do Refis 3.

Nossa intenção, na fase de elaboração do pro-
jeto de conversão, era assegurar para o futuro, com a 
Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, a redução 

significativa da carga tributária, que traz uma carga 
média hoje de 35% sobre o faturamento das empre-
sas brasileiras para 4% na primeira fase e, neste pro-
jeto de conversão, tratar da dívida e das obrigações 
vencidas.

Nós tínhamos feito, no projeto de lei de conversão, 
toda uma mudança na medida provisória, que partia 
do princípio do Paes, que é a última renegociação, e, 
a partir dali, elaboramos toda uma proposta em que 
98% das pequenas e microempresas, das empresas 
existentes no Brasil que ali estão, teriam um trata-
mento bastante diferenciado do que veio na medida 
provisória.

Quero registrar que o Governo brasileiro, todos 
os ministérios, entidades e órgãos públicos haviam 
concordado com esta mudança, de maneira que 98% 
dos estabelecimentos brasileiros teriam um tratamento 
muito mais adequado do que o que está aqui.

Também realizamos toda uma discussão sobre 
a simplificação do processo. Ao invés de um parcela-
mento até 28 de fevereiro de 2003 e outro a partir de 
1º de março de 2003 até dezembro de 2005, propuse-
mos um único parcelamento, com data de 31 de de-
zembro de 2005 e prazo de 130 meses para resgate 
do restante do Paes.

No entanto, por conta do acordo firmado entre 
os líderes desta Casa, com a participação do Sr. Pre-
sidente desta instituição, estou apresentando parecer 
em que o projeto de conversão vai como sugestão ao 
Senado Federal. E concluo pela admissibilidade da 
Medida Provisória n0 303, considerando atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência, bem como 
satisfeita a adequação financeira e orçamentária da 
proposição, e cumprida a exigência prevista no § 1º 
do art. 2º da Resolução n0 1, de 2002, do Congres-
so Nacional. Além disso, a matéria tratada no corpo 
da medida não encontra vedação constitucional e se 
inscreve na competência legislativa do Congresso 
Nacional.

No mérito, embora fosse favorável ao PLV acima 
apresentado, tendo em vista o acordo de liderança fir-
mado nesta data, com a participação do Sr. Presidente 
desta Casa, Deputado Aldo Rebelo, manifestamo-nos 
pela aprovação da Medida Provisória n0 303, de 2006, 
em sua redação original, rejeitando todas as emendas 
a ela apresentadas.

É o parecer.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 304, DE 2006

Dispõe sobre a criação do Plano Ge-
ral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, 
e do Plano Especial de Cargos do Ministé-
rio do Meio Ambiente e do Ibama; institui 
a Gratificação Específica de Docência dos 
servidores dos extintos Territórios Fede-
rais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima 
– GEDET; fixa o valor e estabelece critérios 
para a concessão da Gratificação de Serviço 
Voluntário, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, aos militares dos extintos 
Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima; autoriza a redistribuição, para os 

Quadros de Pessoal Específico das Agên-
cias Reguladoras, dos servidores ocupantes 
de cargos de provimento efetivo do Plano 
de Classificação de Cargos, instituído pela 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou 
planos correlatos das autarquias e funda-
ções públicas, cedidos àquelas autarquias, 
nas condições que especifica; cria Planos 
Especiais de Cargos, no âmbito das Agên-
cias Reguladoras referidas no Anexo I da 
Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; institui 
a Gratificação de Efetivo Desempenho em 
Regulação – GEDR, devida aos ocupantes 
dos cargos do Plano Especial de Cargos 
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da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA; cria as carreiras e o Plano Espe-
cial de Cargos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação – FNDE, e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira – INEP; aumenta o valor 
da Gratificação Específica de Publicação e 
Divulgação da Imprensa Nacional – GEPDIN, 
instituída pela Lei nº 11.090, de 7 de janeiro 
de 2005; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Plano Geral de Cargos  

do Poder Executivo – PGPE

Art. 1º Fica criado o Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo – PGPE, composto por cargos efeti-
vos de nível superior, intermediário e auxiliar não in-
tegrantes de carreiras específicas, Planos Especiais 
de Cargos ou Planos de Carreira instituídos por leis 
específicas, e voltados ao exercício de atividades téc-
nicas, técnico-administrativas e de suporte no âmbito 
dos órgãos e entidades da administração federal direta, 
autárquica e fundacional.

Parágrafo único. Integrarão o PGPE, nos termos 
desta Lei, os cargos de provimento efetivo, de nível 
superior, intermediário e auxiliar, do Plano de Classi-
ficação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, e dos planos correlatos das 
autarquias e fundações públicas, não integrantes de 
carreiras estruturadas, Planos de Carreira ou Planos 
Especiais de Cargos, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da administração pública federal.

Art. 2º Os cargos do PGPE estão organizados em 
classes e padrões, na forma do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. Os padrões de vencimento bá-
sico dos cargos PGPE são, a partir de 1º de julho de 
2006, os constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 3º Os servidores titulares de cargos de pro-
vimento efetivo de que trata o parágrafo único do art. 
1º desta Lei serão automaticamente enquadrados no 
PGPE, de acordo com as respectivas atribuições, os 
requisitos de formação profissional e a posição relativa 
na Tabela, conforme Anexo II desta Lei.

§ 1º Os cargos de nível superior, intermediário 
e auxiliar a que se refere o parágrafo único do art. 1º 
desta Lei que estejam vagos na data da publicação da 
Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, e 
os que vierem a vagar serão transpostos para o PGPE, 
de acordo com o respectivo nível e requisitos exigidos 
para ingresso, conforme disposto em regulamento.

§ 2º Ressalva-se do disposto no caput deste ar-
tigo os cargos destinados a concursos públicos que 
estejam em andamento na data de publicação da Me-
dida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, e os 
cargos integrantes de quadros de pessoal aos quais 
não se aplicam as disposições do PGPE conforme 
disposto no art. 9º desta Lei.

§ 3º O enquadramento de que trata o caput deste 
artigo dar-se-á automaticamente, salvo manifestação 
irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da vigência da Medida Pro-
visória nº 304, de 29 de junho de 2006, na forma do 
Termo de Opção constante do Anexo IV desta Lei, com 
efeitos financeiros a partir das datas de implementa-
ção das Tabelas de Vencimento Básico referidas no 
Anexo III desta Lei.

§  4º  Os servidores que formalizarem a opção 
referida no § 3º deste artigo permanecerão na situação 
em que se encontravam na data anterior à da entrada 
em vigor da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho 
de 2006, não fazendo jus aos vencimentos e às van-
tagens por ela estabelecidos.

§ 5º O prazo para exercer a opção referida no 
§ 3º deste artigo será contado a partir do término do 

afastamento nos casos previstos nos arts. 81 e 102 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e se 
estenderá até 1º de março de 2007 no caso dos ser-
vidores de que trata o art. 21 da Lei nº 11.095, de 13 
de janeiro de 2005.

§ 6º Ao servidor cedido para órgão ou entida-
de no âmbito do Poder Executivo Federal aplica-se, 
quanto ao prazo de opção, o disposto no § 3º deste 
artigo, podendo o servidor permanecer na condição 
de cedido.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos apo-
sentados e pensionistas.

Art. 4º São requisitos para ingresso nos cargos 
integrantes do PGPE:

I – curso de graduação em nível superior e habi-
litação legal específica, se for o caso, conforme de-
finido no edital do concurso para os cargos de nível 
superior;

II – certificado de conclusão de ensino médio 
ou equivalente e habilitação legal específica, se for o 
caso, conforme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível intermediário;

III – certificado de conclusão do ensino funda-
mental ou equivalente para os cargos de nível auxi-
liar.

§ 1º O ingresso nos cargos integrantes do PGPE 
far-se-á mediante prévia aprovação em concurso públi-
co de provas ou de provas e títulos no primeiro padrão 
de vencimento da classe inicial do respectivo cargo.
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§ 2º O concurso referido no § 1º deste artigo po-
derá ser realizado em 1 (uma) ou mais fases, incluin-
do curso de formação, quando julgado pertinente, 
conforme dispuser o edital do concurso e observada 
a legislação pertinente.

§ 3º Os concursos públicos para provimento dos 
cargos efetivos do PGPE poderão ser realizados por 
áreas de especialização referentes à área de formação 
do candidato, conforme dispuser o edital de abertura 
do certame.

§ 4º Ato do Poder Executivo disporá sobre as 
áreas de especialização em que se desdobrará cada 
cargo referido no § 3º deste artigo, quando couber.

Art. 5º O desenvolvimento do servidor do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo ocorrerá me-
diante progressão funcional e promoção, na forma do 
regulamento.

Art. 6º O desenvolvimento do servidor nos cargos 
do PGPE, mediante promoção e progressão, observa-
rá, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos 
em regulamento, os seguintes:

I – interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada 
progressão;

II – experiência mínima no campo de atuação 
de cada cargo, fixada para promoção a cada classe 
subseqüente à inicial;

III – avaliação de desempenho;
IV – possuir certificação em eventos de capacita-

ção no campo de atuação do cargo, em carga horária 
mínima e complexidade compatíveis com o respectivo 
nível e classe; e

V –  qualificação profissional no campo de atua-
ção de cada cargo.

Art. 7º Fica instituída a Gratificação de Desem-
penho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte 
– GDPGTAS, devida aos titulares dos cargos do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados 
e em exercício das atividades inerentes às atribuições 
do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da admi-
nistração pública federal, em função do desempenho 
individual do servidor e do alcance de metas de de-
sempenho institucional, tendo como valores máximos 
os constantes do Anexo V desta Lei.

§ 1º A GDPGTAS será paga com observância 
dos seguintes percentuais e limites:

I – até 40% (quarenta por cento) do valor máxi-
mo da gratificação, conforme estabelecido no Anexo 
V desta Lei, considerando o desempenho do servidor 
no exercício das atríbuições do cargo, com foco na sua 
contribuição individual para o alcance dos objetivos 
organizacionais; e

II – até 60% (sessenta por cento) do valor máxi-
mo da gratificação, conforme estabelecido no Anexo 

V desta Lei, em função do atingimento de metas ins-
titucionais.

§ 2º A GDPGTAS será paga em conjunto, de for-
ma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade 
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer 
outros benefícios ou vantagens.

§ 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os cri-
térios gerais a serem observados para a realização das 
avaliações de desempenho individual e institucional, 
para fins de atribuição da Gratificação de Desempenho 
de que trata o caput deste artigo.

§ 4º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e institucional e 
de atribuição da Gratificação de Desempenho referida 
no caput deste artigo serão estabelecidos em atos dos 
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, obser-
vada a legislação vigente.

§ 5º O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do primeiro período 
de avaliação, devendo ser compensadas eventuais 
diferenças pagas a maior ou a menor.

§ 6º A data de publicação no Diário Oficial da 
União do ato de fixação das metas de desempenho 
institucional constitui o marco temporal para o início 
do período de avaliação.

§ 7º Até que seja regulamentada a Gratificação 
de Desempenho referida no caput deste artigo e pro-
cessados os resultados da primeira avaliação individual 
e institucional, os servidores que integrarem o PGPE 
perceberão a GDPGTAS em valor correspondente a 
80% (oitenta por cento) de seu valor máximo, obser-
vada a classe e o padrão do servidor, conforme esta-
belecido no Anexo V desta Lei.

§ 8º O disposto no § 7º deste artigo aplica-se 
aos ocupantes de cargos comissionados que fazem 
jus à GDPGTAS.

Art. 8º Os vencimentos dos integrantes do PGPE 
terão a seguinte composição:

I – vencimento básico;
II – Gratificação de Atividade Executiva – GAE, 

de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992;

III – vantagem pecuniária individual, de que trata 
a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003; e

IV – Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa e de Suporte – GDPGTAS.

§ 1º Os valores a que se refere o Anexo IX da 
Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, continuarão 
a ser pagos aos servidores titulares dos cargos que 
a eles fazem jus.

§ 2º Os integrantes do PGPE não fazem jus 
à percepção da Gratificação de Desempenho de 
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Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, de que 
trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002, ou 
de quaisquer outras gratificações que tenham como 
fundamento o desempenho profissional, individual, 
coletivo ou institucional ou a produção ou supera-
ção de metas.

Art. 9º As disposições relativas ao PGPE cons-
tantes desta Lei não se aplicam aos servidores ori-
ginários do Plano de Classificação de Cargos insti-
tuído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
e dos planos correlatos das autarquias e fundações 
públicas que:

I – sejam titulares de cargos organizados em car-
reiras estruturadas ou integrem Planos de Carreiras, 
Planos Especiais de Cargos ou Planos de Cargos e 
Carreiras instituídos por leis específicas;

II – tenham sido abrangidos pelas seguintes dis-
posições:

a) incisos V e VI do caput do art. 1º da 
Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de se-
tembro de 2001;

b) art. 2º da Lei nº 10.551, de 13 de no-
vembro de 2002;

c) § 2º do art. 9º da Lei nº 10.593, de 6 
de dezembro de 2002;

d) art. 1º da Lei nº 10.907, de 15 de ju-
lho de 2004;

e) art. 32 da Lei nº 11.090, de 7 de ja-
neiro de 2005;

f) art. 6º da Lei nº 11.094, de 13 de ja-
neiro de 2005; e

g) art. 9º da Lei nº 11.156, de 29 de ju-
lho de 2005;

III – não fazem jus à GDATA, de que trata a Lei 
nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002, ressalvadas as 
situações em que possam optar por voltar a perce-
bê-la;

IV – tenham optado por não ser enquadrados no 
PGPE conforme disposto no art. 3º desta Lei.

Art. 10. Os concursos públicos realizados ou em 
andamento, na data anterior à da publicação da Me-
dida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, para 
os cargos a que se refere o § 1º do art. 3º desta Lei 
são válidos para ingresso no PGPE, nos cargos que 
guardem correlação com as atribuições, grau de es-
colaridade e habilitações legais específicas inerentes 
aos cargos para os quais Se deu a seleção.

Art. 11. A restrição de que trata o § 1º do art. 58 
da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001, não se aplica aos servidores integrantes do 
PGPE.

CAPÍTULO II 
Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio 

Ambiente e do Instituto  
Brasileiro do Meio Ambiente e dos  

Recursos Naturais Renováveis – Ibama

Art. 12. Fica criado, a partir de 1º de agosto de 
2006, o Plano Especial de Cargos do Ministério do 
Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
– PECMA composto pelos cargos de provimento efe-
tivo do Plano de Classificação de Cargos, instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de 
Planos correlatos das autarquias e fundações públi-
cas não integrantes de Carreiras estruturadas, Planos 
de Carreiras ou Planos Especiais de Cargos, regidos 
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, perten-
centes aos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio 
Ambiente e do Ibama, neles lotados em 1º de outubro 
de 2004 ou que vieram a ser para eles redistribuídos, 
desde que as respectivas redistribuições tenham sido 
requeridas até 30 de setembro de 2004.

§ 1º Os cargos do Plano Especial de Cargos de 
que trata o caput deste artigo estão organizados em 
classes e padrões, na forma do Anexo VI desta lei.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de provi-
mento efetivo de que trata o caput deste artigo seria 
enquadrados no Plano Especial de Cargos instituído 
por este artigo, de acordo com as respectivas atribui-
ções, os requisitos de formação profissional e a posição 
relativa na tabela, conforme Anexo VII desta lei.

§ 3º Os padrões de vencimento básico dos car-
gos do Plano Especial de Cargos de que trata o caput 
deste artigo são, a partir de 1º de agosto de 2006, os 
constantes do Anexo VIII desta lei.

Art. 13. Os cargos de nível superior, intermediário 
e auxiliar, a que se refere o caput do art. 12 desta lei, 
dos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Am-
biente e do Ibama que esteja vagos na data da publi-
cação da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 
2006, e os que vierem a vagar serão transformadas em 
cargos do Pecma, de acordo com o respectivo nível e 
requisitos exigidos para ingresso, mantida a respectiva 
denominação e atribuições.

Art. 14. O enquadramento dos servidores titula-
res dos cargos de que trata o art. 12 desta lei no Pe-
cma dar-se-á mediante opção irretratável do servidor 
ativo a ser formalizada no prazo de até 90 (noventa) 
dias após a publicação da Medida Provisória nº 304, 
de 29 de junho de 2006, na forma do termo de opção, 
constante do Anexo IX desta lei.

§ 1º Os servidores de que trata o caput do art. 
12 desta lei que não formalizarem a opção referida 
no caput deste artigo permanecerão na situação em 
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que se encontravam na data anterior à da entrada em 
vigor da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 
2006, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens 
por ela estabelecidos.

§ 2º A opção pelo Pecma implica renúncia às 
parcelas de valores incorporados à remuneração por 
decisão administrativa ou judicial, que vencerem após 
o inicio dos efeitos financeiros referidos no § 3º do art. 
12 desta lei.

§ 3º A renúncia de que trata o § 2º deste artigo 
fica limitada à diferença entre os valores de remunera-
ção vigentes no mês de julho de 2006 e os valores de 
remuneração fixados para o mês de agosto de 2006, 
conforme disposto no Anexo VIII desta lei.

§ 4º Os valores incorporados à remuneração, 
objeto da renúncia a que se refere o § 2º deste artigo, 
que forem pagos aos servidores ativos, aos aposen-
tados e aos pensionistas, por decisão administrativa 
ou judicial, no mês de julho de 2006, sofrerão redução 
proporcional à implantação da tabela de vencimento 
básico de que trata o § 3º do art. 12 desta lei, e os 
valores excedentes serão convertidos em diferença 
pessoal nominalmente identificada, sujeita apenas ao 
índice de reajuste aplicável as Tabelas de Vencimentos 
dos servidores públicos federais, a título de revisão 
geral das remunerações e subsídios.

§ 5º A opção de que trata o caput deste artigo 
sujeita as ações judiciais em curso, cujas decisões 
sejam prolatadas após a vigência das Tabelas de que 
trata o Anexo VIII desta lei, aos critérios estabelecidos 
neste artigo, por ocasião da execução.

§ 6º O prazo para exercer a opção referida no ca-
put deste artigo será contado a partir do término do 
afastamento nos casos previstos nos arts. 81 e 102 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos apo-
sentados e pensionistas.

Art. 15. É vedada a aplicação do instituto da re-
distribuição de servidores dos Quadros de Pessoal 
do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama e para os 
Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente 
e do Ibama.

Parágrafo único. São ressalvadas do disposto no 
caput deste artigo as redistribuições dos integrantes do 
Plano Especial de Cargos, de que trata o art. 12 desta 
lei, do Ministério do Meio Ambiente para o Ibama e do 
Ibama para o Ministério do Meio Ambiente.

Art. 16. O desenvolvimento do servidor nos cargos 
do Pecma, mediante progressão e promoção, observa-
rá, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos 
em regulamento, os seguintes:

I – interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada 
progressão;

II – experiência mínima no campo de atuação 
de cada cargo, fixada para promoção a cada classe 
subseqüente à inicial;

III – avaliação de desempenho;
IV –  possuir certificação em eventos de capacita-

ção no campo de atuação do cargo, em carga horária 
mínima e complexidade compatíveis com o respectivo 
nível e classe; e

V – qualificação profissional no campo de atua-
ção de cada cargo.

Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Desem-
penho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte 
do Meio Ambiente – GTEMA, devida aos titulares dos 
cargos do Pecma, de que trata o art. 12 desta lei, quan-
do lotados e em exercício das atividades inerentes às 
atribuições do respectivo cargo no Ministério do Meio 
Ambiente ou no Ibama, em função do alcance de metas 
de desempenho institucional e do efetivo desempenho 
individual do servidor.

§ 1º A GTEMA será paga com observância dos 
seguintes percentuais e limites:

I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo, 10 (dez) pontos por servidor, cor-

respondendo cada ponto ao valor estabelecido no 
Anexo X desta lei.

§ 2º O limite global de pontuação mensal por n±-
vel de que dispõem o Ministério do Meio Ambiente e o 
Ibama para ser atribuído aos servidores corresponderá 
a 80 (oitenta) vezes o número de servidores ativos por 
nível, que fazem jus à GTEMA, em exercício no Ministé-
rio do Meio Ambiente e no Ibama, respectivamente.

§ 3º Considerando o disposto nos §§ 1º e 2º des-
te artigo, a pontuação referente à GTEMA está assim 
distribuída:

I – até 57 (cinqüenta e sete) pontos percentu-
ais de seu limite máximo serão atribuídos em função 
dos resultados obtidos na avaliação de desempenho 
individual; e

II – até 43 (quarenta e três) pontos percentuais 
de seu limite máximo serão atribuídos em função dos 
resultados obtidos na avaliação de desempenho ins-
titucional.

§ 4º Ato do Poder Executivo disporá sobre os cri-
térios gerais a serem observados para a realização das 
avaliações de desempenho individual e institucional, 
para fins de atribuição da Gratificação de Desempenho 
de que trata o caput deste artigo.

§ 5º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e institucional e 
de atribuição da Gratificação de Desempenho refe-
rida no caput deste artigo serão estabelecidos em 
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atos dos dirigentes máximos do Ministério do Meio 
Ambiente o do Ibama, respectivamente, observada a 
legislação vigente.

§ 6º O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do primeiro período 
de avaliação, devendo ser compensadas eventuais 
diferenças pagas a maior ou a menor.

§ 7º A data de publicação no Diário Oficial da 
União do ato de fixação das metas de desempenho 
institucional constitui o marco temporal para o início 
do período de avaliação.

§ 8º Até que seja regulamentada a Gratificação 
de Desempenho referida no caput deste artigo e pro-
cessados os resultados da primeira avaliação individual 
e institucional, os servidores que integrarem o Pec-
ma perceberão a GTEMA em valor correspondente a 
75% (setenta e cinco por cento) de seu valor máximo, 
observada a classe e o padrão do servidor, conforme 
estabelecido no Anexo X desta lei.

§ 9º O disposto no § 8º deste artigo aplica-se 
aos ocupantes de cargos comissionados que fazem 
jus à GTEMA.

Art. 18. Os vencimentos dos integrantes do Pec-
ma terão a seguinte composição:

I – vencimento básico;
II – vantagem pecuniária individual, de que trata 

a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003; e
III – Gratificação de Desempenho de Atividade 

Técnico-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente 
– GTEMA.

Art. 19. Os integrantes do Pecma não fazem jus 
à percepção das seguintes gratificações:

I – Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Especialista Ambiental – GDAEM, de que trata o art. 
1º da Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005;

II – Gratificação de Desempenho da Atividade 
Técnico-Administrativa do Meio Ambiente – GDAMB, 
de que trata o art. 9º da Lei nº 11.156, de 29 de julho 
de 2005;

III – Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa – GDATA, de que trata a Lei nº 
10.404, de 9 de janeiro de 2002;

IV – Gratificação de Atividade – GAE, a que 
se refere a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 
1992.

Parágrafo único. Os integrantes do Pecma não 
fazem jus à percepção de quaisquer outras gratifica-
ções que tenham como fundamento o desempenho 
profissional, individual, coletivo ou institucional ou a 
produção ou superação de metas.

Art. 20. O art. 6º da Lei nº 10.410, de 11 de ja-
neiro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 6º ... ...............................................
Parágrafo único. O exercício das ativida-

des de fiscalização pelos titulares dos cargos 
de Técnico Ambiental deverá ser precedido 
de ato de designação próprio da autoridade 
ambiental à qual estejas vinculados e dar-se-
á na forma de regulamento a ser baixado pelo 
Ibama.”(NR)

CAPITULO III 
Dos Docentes e Militares dos Ex-Territórios

Art. 21. Fica instituída a Gratificação Específica 
de Docência dos servidores dos extintos Territórios Fe-
derais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima – GEDET, 
devida, exclusivamente, aos servidores titulares de 
cargo efetivo da Carreira Magistério do 1º e 2º Graus, 
oriundos dos extintos Territórios, de que tratam as Leis 
nºs 6.550, de 5 de julho de 1978, 7.596, de 10 de abril 
de 1987, nº 9.270, de 17 de dezembro de 1991, que 
não recebam gratificação de mesma natureza.

§ 1º A Gedet integrará os proventos das aposenta-
dorias e as pensões.

§ 2º A Gedet será paga de acordo com os valores 
constantes do Anexo XI desta lei, com efeitos finan-
ceiros a partir de 1º de julho de 2006, e não servirá 
de base de cálculo para quaisquer outras parcelas 
remuneratórias ou vantagens devidas aos servidores 
referidos no caput deste artigo.

Art. 22. A percepção da Gedet pelos servidores 
públicos federais dos extintos Territórios, ativos, inativos 
e pensionistas, que a ela fizerem jus dar-se-á mediante 
opção irretratável, a ser formalizada no prazo de 90 (no-
venta) dias, a contar da vigência da Medida Provisória 
nº 304, de 29 de junho de 2006, na forma do Termo de 
Opção constante do Anexo XII desta lei.

§ 1º O prazo para exercer a opção referida no ca-
put deste artigo será contado a partir do término do 
afastamento nos casos previstos nos arts. 81 e 102 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 2º A opção pela Gedet implica renúncia às par-
celas de valores incorporados a remuneração, proven-
tos ou pensão, por decisão judicial, referente à Gra-
tificação de Incentivo à Docência – GID, de que trata 
o art. 1º da Lei nº 10.187, de 12 de fevereiro de 2001, 
ou à Gratificação Específica de Atividade Docente do 
Ensino Fundamental, Médio e Tecnológico – GRAD, de 
que trata o art. 11 da Lei nº 10.971, de 25 de novem-
bro de 2004, que vencerem após o início dos efeitos 
financeiros referidos no § 2º do art. 21 desta lei.

§ 3º  A opção de que trata o caput deste artigo 
sujeita as ações judiciais em curso cujas decisões 
sejas prolatadas após o inicio da implementação da 
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Gedet aos critérios estabelecidos nesta lei, por oca-
sião da execução.

Art. 23. A Gratificação de Serviço Voluntário, 
prevista na alínea c do inciso III do art. 3º e no inciso 
VIII do caput do art. V da Lei nº 10.486, de 4 de julho 
de 2002, devida aos militares dos extintos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima será paga 
juntamente com a remuneração do mês subseqüente 
em que ocorrer a prestação do serviço, em conformi-
dade com as disposições contidas nesta lei.

Art. 24. Fará jus à Gratificação de Serviço Vo-
luntário o militar da ativa que, na conveniência e necessi-
dade dos serviços, mediante aceitação voluntária, du-
rante seu período de folga, desempenhar atividades 
típicas de cada uma das Corporações.

Art. 25. O valor da Gratificação de Serviço Vo-
luntário é fixado em R$300,50 (trezentos reais e cin-
qüenta centavos)

§ 1º O valor fixado no caput deste artigo será 
devido aos militares que desempenharem 40 (quaren-
ta) horas de serviço voluntário no mês de referência, 
conforme estabelecido previamente pelo Comando de 
cada Corporação, de acordo com os limites de gastos 
a serem estabelecidos na forma do art. 26 desta lei.

§ 2º A Gratificação de que trata o caput des-
te artigo será devida nos casos em que a atividade 
desenvolvida tenha duração não inferior a 8 (oito) ho-
ras por dia.

§ 3º A fração de hora trabalhada igual ou supe-
rior a 30 (trinta) minutos será computada como sendo 
de 1 (uma) hora.

Art. 26. O montante destinado ao pagamento da 
Gratificação será fixado em ato conjunto dos Ministé-
rios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, de acordo com as disponibilidades orçamentárias 
e financeiras constantes da Lei Orçamentária Anual 
– LOA, bem como dos Decretos de Programação Or-
çamentária e Financeira.

Parágrafo único. Caberá às Gerências Regionais 
de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados 
do Amapá, Rondônia e Roraima dar prévia autorização 
para a realização do gasto e receber a comprovação 
para que seja feito o lançamento dos valores devidos 
na Folha de Pagamento do mês subseqüente ao do 
serviço prestado, respeitados os limites orçamentários 
e de carga horária de Serviço Voluntário preestabele-
cidos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
em suas respectivas jurisdições.

Art. 27. Ato do Poder Executivo fixará as normas 
complementares necessárias à aplicação do disposto 
nos arts. 23 a 26 desta lei.

CAPÍTULO IV 
Dos quadros de pessoal especifico e dos planos 
especiais de cargos das agencias reguladoras

Art. 28. Fica autorizada a redistribuição para os 
Quadros de Pessoal Específico das Agências Regulado-
ras dos servidores ocupantes de cargos de provimento 
efetivo do Plano do Classificação de Cargos instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou pla-
nos correlatos das autarquias e fundações públicas, 
não integrantes de Carreiras estruturadas, ou ocupan-
tes de cargos efetivos da Carreira de que trata a Lei 
nº 10.433, de 3 de julho de 2002, regidos pela Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro 1990, cujas atribuições sejam 
compatíveis com as dos cargos integrantes daqueles 
Quadros de Pessoal Específico, cedidos às Agências 
Reguladoras ou por elas requisitados até 20 de maio 
de 2004, e que tenham permanecido nessa condição 
ininterruptamente até 27 de abril de 2006.

§ 1º Os cargos redistribuídos na forma do dispos-
to no caput deste artigo passarão a constituir o Qua-
dro de Pessoal Específico da respectiva Agência Re-
guladora, suprindo, para todos os efeitos, o requisito 
do disposto no art. 19 da Lei nº 9.996, de 18 de julho 
de 2000, nos casos em que não tenha sido criado por 
meio de previsão legal específica.

§ 2º O somatório dos cargos efetivos providos no 
Quadro de Pessoal Efetivo de cada Agência Reguladora 
com os cargos efetivos do respectivo Quadro de Pesso-
al Específico, decorrente da aplicação do disposto no 
inciso II do art. 15 da Lei nº 11.292, de 26 de abril de 
2006, nos termos do caput deste artigo, não poderá ser 
superior aos quantitativos totais de cargos do Quadro 
de Pessoal Efetivo até 27 de abril do 2006.

§ 3º Excepcionalmente, para efeito da aplicação 
do disposto no § 2º  deste artigo, no caso da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, serão con-
siderados apenas os cargos efetivos de nível superior 
integrantes do Quadro de Pessoal Específico de que 
trata o caput deste artigo.

Art. 29. O caput do art. 1º da Lei nº 10.882, de 
9 de junho do 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 1º Fica criado o Plano Especial de 
Cargos da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária – ANVISA, composto pelos cargos de 
provimento efetivo do Plano de Classificação 
de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
do dezembro de 1970, ou planos correlatos 
das autarquias e fundações públicas, não in-
tegrantes de carreiras estruturadas, ou ocu-
pantes de cargos efetivos da Carreira de que 
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, 
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regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, redistribuídos para aquela Agência 
mediante autorização legal específica e inte-
grantes do Quadro de Pessoal Especifico da 
Anvisa, de que trata o art. 28 da Lei nº 9.986, 
de 16 de julho de 2000.

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

Art. 30. A redistribuição de que trata o art. 29 des-
ta lei dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, 
na forma do Termo de Opção constante do Anexo XIII 
desta lei, cujos efeitos financeiros passam a vigorar a 
partir da data do enquadramento no respectivo Plano 
Especial de Cargos, na forma do art. 31 desta lei.

§ 1º A opção referida no caput deste artigo im-
plica renúncia às parcelas de valores incorporados à 
remuneração por decisão administrativa ou judicial, em 
especial as referentes ao adiantamento pecuniário de 
que trata o art. 8º da Lei nº 7.686, de 2 de dezembro 
de 1988, que vencerem após o início dos efeitos finan-
ceiros referidos no caput deste artigo.

§ 2º A renúncia de que trata o § 1º deste artigo 
fica limitada à diferença entre os valores de remunera-
ção vigentes no mês de julho de 2006 e os valores de 
remuneração fixados para o mês de agosto de 2006, 
conforme fixado no Anexo XIV desta lei.

§ 3º Os ocupantes dos cargos referidos no art. 
28 desta lei que não formalizarem a opção referida no 
caput deste artigo permanecerão na situação em que 
se encontravam na data anterior à da entrada em vigor 
da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho do 2006, 
não fazendo jus ao vencimento básico estabelecido 
no Anexo XIV desta lei.

§ 4º Os valores incorporados à remuneração, 
objeto da renúncia a que se referem os §§ 1º e 2º 
deste artigo, que forem pagos aos servidores ativos 
por decisão administrativa ou judicial, no mês de julho 
de 2006, sofrerão redução proporcional à implantação 
da Tabela de Vencimento Básico de que trata o art. 32 
desta lei, e os valores excedentes serão convertidos 
em diferença pessoal nominalmente identificada, de 
natureza provisória, redutível na mesma proporção 
acima referida, sujeita apenas ao índice de reajuste 
aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores 
públicos federais, a título de revisão geral das remunera-
ções e subsídios.

§ 5º O prazo para exercer a opção referida no ca-
put deste artigo será de 60 (sessenta) dias, contados 
da data de publicação da Medida Provisória nº 304, de 
29 de junho de 2006, retroagindo os efeitos financeiros 
a 10 de agosto de 2006.

Art. 31. Ficam criados, a partir de 1º de agosto 
de 2006, respectivamente, no âmbito das Agências 
Reguladoras referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, 

de 20 de maio de 2004, Planos Especiais de Cargos 
compostos pelos cargos efetivos integrantes de seus 
Quadros de Pessoal Específicos, aplicando-se a eles, 
no que couber, o disposto na Lei nº 10.882, de 9 de 
junho de 2004.

Parágrafo único. O disposto no caput deste ar-
tigo não se aplica à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA.

Art. 32. Os vencimentos dos cargos que compõem 
os Planos Especiais de Cargos de que trata o art. 31 
desta lei constituem-se de:

I – vencimento básico, conforme Anexo XIV des-
ta lei, com efeitos financeiros a partir da data nele 
especificada; e

II – Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei 
nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002.

§ 1º Aplica-se aos servidores ocupantes dos 
cargos de que trata o caput deste artigo a vantagem 
pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, de 
2 de julho de 2003.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de 
que trata o caput deste artigo deixam de fazer jus à 
Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada 
nº 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 33. Fica instituída, a partir de 1º de setembro 
de 2006, a Gratificação de Efetivo Desempenho em Re-
gulação – GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do 
Plano Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – ANVISA, quando em exercício de atividades 
inerentes às atribuições do respectivo cargo na Anvisa, 
observando-se a seguinte composição e limites:

I – até 35% (trinta e cinco por cento), incidentes 
sobre o vencimento básico do servidor, em decor-
rência dos resultados da avaliação de desempenho 
individual; e

II – até 40% (quarenta por cento), incidentes sobre 
o maior vencimento básico do cargo, em decorrência 
dos resultados da avaliação institucional.

§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre os 
critérios gerais a serem observados para a realização 
das avaliações de desempenho individual e institucio-
nal da GEDR.

§ 2º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e institucional e 
de atribuição da GEDR serão estabelecidos em ato es-
pecífico da Diretoria Colegiada da Anvisa, observada 
a legislação vigente.

§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a 
aferir o desempenho do servidor, no exercício das atribui-
ções do cargo ou função, com foco na sua contribuição 
individual para o alcance das metas institucionais.
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§ 4º A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho no alcance das metas ins-
titucionais, podendo considerar projetos e atividades 
prioritárias e condições especiais de trabalho, além 
de outras características específicas de cada uma 
das entidades.

§ 5º Caberá à Diretoria Colegiada da Anvisa defi-
nir, na forma de regulamento específico, no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias a partir da definição dos critéri-
os a que se refere o § 1º deste artigo, o seguinte:

I – as normas, os procedimentos, os critérios es-
pecíficos, os mecanismos de avaliação e os controles 
necessários à implementação da gratificação de que 
trata o caput deste artigo; e

II – as metas, sua quantificação e revisão a cada 
ano civil.

Art. 34. o titular de cargo efetivo do Plano Es-
pecial de Cargos a que se refere o art. 33 desta lei, 
em exercício na Anvisa, quando investido em cargo 
em comissão ou função de confiança fará jus à GEDR, 
nas seguintes condições:

I – ocupantes de cargos comissionados CCT I, II, III 
e IV, CGE IV, CÃS I e II e CA III, ou cargos equivalentes, 
terão como avaliação individual e institucional o percentual 
atribuído a título de avaliação institucional à Anvisa, que 
incidirá sobre o valor máximo de cada parcela; e

II – ocupantes de cargos comissionados CCT V, 
CGE I, II e III, CA I e II e CD I e II, ou cargos equivalentes, 
perceberão a GEDR calculada no seu valor máximo.

Art. 35. O titular de cargo efetivo do Plano Especial 
de Cargos a que se refere o art. 33 desta lei, que não 
se encontre em exercício na Anvisa, excepcionalmente, 
fará jus à GEDR nas seguintes situações:

I – quando requisitado pela Presidência ou Vice-
Presidência da República, perceberá a GEDR calcu-
lada com base nas regras aplicáveis no caso previsto 
no inciso I do caput do art. 34 desta lei; e

II – quando cedido para órgãos ou entidades do 
Governo Federal distintos dos indicados no caput e 
no inciso I deste artigo, da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo em co-
missão de Natureza Especial, DAS–6, DAS–5, 
ou equivalentes, perceberá a GEDR em valor 
calculado com base no seu valor máximo; e

b) o servidor investido em cargo em co-
missão DAS–4, ou equivalente, perceberá a 
GEDR no valor de 75% (setenta e cinco por 
cento) do seu valor máximo.

Art. 36. Enquanto não forem editados os atos re-
feridos nos §§ 1º e 2º do art. 33 desta lei, e até que 
sejam processados os resultados da avaliação de de-
sempenho, a GEDR corresponderá a 63% (sessenta 

e três por cento) incidentes sobre o vencimento bási-
co do servidor.

§ 1º O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do período de avalia-
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças 
pagas a maior ou a menor.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos ocu-
pantes de cargos comissionados que fazem jus à 
GEDR.

Art. 37. A partir de 1º de setembro de 2006, os 
servidores do Plano Especial de Cargos da Anvisa não 
farão jus à Gratificação do Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa, instituída por intermédio da Lei 
nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002.

Art. 38. O art. 6º da Lei nº 10.882, 9 de junho de 
2004, passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º Fica instituída a Gratificação Tem-
porária de Agências Reguladoras – GTAR, de-
vida aos servidores dos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, cedidos às Agências Regulado-
ras de que trata o Anexo I da Lei nº 10.871, de 
20 de maio de 2004, enquanto permanecerem 
nesta condição, conforme valores máximos es-
tabelecidos no Anexo V desta lei, observado 
o disposto no § 3º deste artigo.

... ...........................................................
§ 3º O valor da GTAR será ajustado, para 

cada servidor que a ela fizer jus, de modo que 
a soma da GTAR com a remuneração total do 
servidor de que trata o caput deste artigo, ex-
cluídas as vantagens pessoais e devidas pela 
natureza ou local de trabalho, não seja superior 
ao valor estabelecido no Anexo VI desta lei.

§ 4º O quantitativo total de GTAR será 
reduzido à medida que os servidores de que 
trata o caput deste artigo, cedidos à Agência 
Reguladora na data da entrada em vigor do 
respectivo Plano Especial de Cargos, deixa-
rem a condição de cedidos para a respectiva 
Agência.”(NR)

Art. 39. A Lei nº 10.882, de 9 de junho de 2004, 
passa a vigorar acrescida do Anexo VI, na forma do 
Anexo XV desta lei.

CAPÍTULO V 
Carreiras e Plano Especial de Cargos  

do Fundo Nacional de Desenvolvimento  
da Educação – FNDE

Art. 40. Ficam criadas, para exercício exclusivo 
no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, as Carreiras de:
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I – Financiamento e Execução de Programas e 
Projetou Educacionais, composta de cargos de Espe-
cialista em Financiamento e Execução de Programas 
e Projetos Educacionais, de nível superior, com atribui-
ções voltadas às atividades de elaboração de normas, 
procedimentos e critérios de captação de recursos e 
assistência financeira a Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, estabelecimentos de ensino e entidades par-
ticulares; descentralização de recursos educacionais; 
financiamento de programas e projetos educacionais; 
coordenação, acompanhamento e controle da execu-
ção de programas e projetos financiados com recursos 
do FNDE; análise de desempenho institucional e de 
resultados dos programas e projetos financiados com 
recursos alocados no orçamento do FNDE; e execução 
direta e indireta de programas educacionais;

II – Suporte Técnico ao Financiamento e Execu-
ção de Programas e Projetos Educacionais, composta 
de cargos de Técnico em Financiamento e Execução 
de Programas e Projetos Educacionais, de nível in-
termediário, com atribuições voltadas ao suporte e ao 
apoio técnico especializado às atividades de elabora-
ção de normas, procedimentos e critérios de captação 
de recursos e assistência financeira a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, estabelecimentos de ensino e 
entidades particulares; descentralização de recursos 
educacionais; financiamento de programas e projetos 
educacionais; coordenação, acompanhamento e con-
trole da execução de programas e projetos financia-
dos com recursos do FNDE; análise de desempenho 
institucional e de resultados dos programas e proje-
tos financiados com recursos alocados no orçamento 
do FNDE; e execução direta e indireta de programas 
educacionais.

§ 1º Os cargos das Carreiras de que trata o caput 
deste artigo estão organizados em classes e padrões, 
na forma do Anexo XVI desta Lei.

§ 2º Os padrões de vencimento básico dos cargos 
das Carreiras de que trata o caput deste artigo são os 
constantes do Anexo XVII desta Lei.

Art. 41. São criados 250 (duzentos e cinqüenta) 
cargos de Especialista em Financiamento e Execução 
de Programas e Projetos Educacionais e 200 (duzen-
tos) cargos de Técnico em Financiamento e Execução 
de Programas e Projetos Educacionais, no Quadro de 
Pessoal do FNDE.

Art. 42. Fica criado, a partir de 1º de outubro de 
2006, o Plano Especial de Cargos do FNDE – PECFN-
DE, composto pelos cargos de provimento efetivo do 
Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de Planos 
correlatos das autarquias e fundações públicas, não 
integrantes de carreiras estruturadas, regidos pela 

Lei nº 8.112. de 11 de dezembro de 1990, pertencen-
tes ao Quadro de Pessoal do FNDE, nele lotados em 
31 de dezembro de 2005, ou que venham a ser para 
ele redistribuídos, desde que as respectivas redistri-
buições tenham sido requeridas até 31 de dezembro 
de 2005.

§ 1º Os cargos do Plano Especial de Cargos 
de que trata o caput deste artigo estão organizados 
em classes e padrões, na forma do Anexo XVIII des-
ta Lei.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo de que trata o caput deste artigo 
serão enquadrados no PECFNDE de acordo com as 
respectivas atribuições, requisitos de formação profis-
sional e posição relativa na Tabela, conforme Anexo 
XIX desta Lei.

§ 3º Os padrões de vencimento básico dos car-
gos do Plano Especial de Cargos de que trata o caput 
deste artigo são, a partir de 1º de outubro de 2006, os 
constantes do Anexo XX desta Lei.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se aos apo-
sentados e pensionistas.

Art. 43. Os cargos de nível superior e intermediário 
do Quadro de Pessoal do FNDE referidos no art. 42 
desta Lei que estavam vagos na data da publicação 
da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, 
e os que vierem a vagar serão transformados em car-
gos de Especialista em Financiamento e Execução do 
Projetos Educacionais, de nível superior, ou Técnico 
em Financiamento o Execução de Projetos Educacio-
nais, de nível intermediário, do Quadro de Pessoal do 
FNDE, mantidos os respectivos níveis.

Parágrafo único. Serão extintos os cargos de ní-
vel auxiliar do Quadro de Pessoal do FNDE, referidos 
no art. 42 desta Lei, que estavam vagos na data da 
publicação da Medida Provisória nº 304, de 29 de ju-
nho de 2006, ou que vierem a vagar.

Art. 44. É vedada a aplicação do instituto da re-
distribuição de servidores do FNDE e para o FNDE, 
ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei.

Art. 45. Aplica-se aos servidores ocupantes dos 
cargos de que tratam os arts. 40 e 42 desta Lei a vanta-
gem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, 
de 2 de julho de 2003.

Art. 46. São requisitos para ingresso nos cargos 
de que trata o art. 40 desta Lei, integrantes das Car-
reiras e cargos do Quadro de Pessoal do FNDE:

I – curso de graduação em nível superior e habi-
litação legal específica, se for o caso, conforme defi-
nido no edital do concurso, para os cargos de nível 
superior; e

II – certificado de conclusão de ensino médio 
ou equivalente e habilitação legal específica, se for o 
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caso, conforme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível intermediário.

Art. 47. São pré-requisitos mínimos para promo-
ção e progressão dos cargos das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do FNDE, observado o disposto 
em regulamento:

I – interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada 
progressão;

II – experiência mínima no campo de atuação 
de cada cargo, fixada para promoção a cada classe 
subseqüente à inicial;

III – avaliação do desempenho;
IV – possuir certificação em eventos de capacita-

çâão no campo de atuação do cargo, em carga horária 
mínima e complexidade compatíveis com o respectivo 
nível e classe; e

V – qualificação profissional no campo de atua-
ção de cada cargo.

Art. 48. Fica instituída a Gratificação de Desem-
penho de Atividades de Financiamento e Gestão de 
Programas e Projetos Educacionais – GDAFE, devida 
aos ocupantes dos cargos das Carreiras referidas nos 
incisos I e II do caput do art. 40 desta Lei.

§ 1º A Gratificação criada no caput deste artigo 
somente será devida quando o servidor estiver em 
exercício de atividades inerentes às atribuições do 
respectivo cargo no FNDE.

§ 2º A GDAFE será paga com observância dos 
seguintes percentuais e limites:

I – até 20% (vinte por cento), incidente sobre o 
vencimento básico do servidor, em decorrência dos 
resultados da avaliação de desempenho individual; e

II – até 15% (quinze por cento), incidente sobre 
o maior vencimento básico do cargo, em decorrência 
dos resultados da avaliação institucional.

§ 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os cri-
térios gerais a serem observados para a realização das 
avaliações de desempenho individual e institucional, 
para fins de atribuição da Gratificação do Desempenho 
de que trata o caput deste artigo.

§ 4º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e institucional e 
de atribuição da Gratificação de Desempenho referi-
da no caput deste artigo serão estabelecidos em ato 
do dirigente máximo do FNDE, observada a legisla-
ção vigente.

§ 5º O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do primeiro período 
de avaliação, devendo ser compensadas eventuais 
diferenças pagas a maior ou a menor.

§ 6º A data de publicação no Diário Oficial da 
União do ato de fixação das metas de desempenho 

institucional constitui o marco temporal para o início 
do período de avaliação.

§ 7º Até que seja regulamentada a Gratificação 
de Desempenho referida no caput deste artigo e pro-
cessados os resultados da primeira avaliação indivi-
dual e institucional, os servidores que a ela fazem jus 
perceberão a GDAFE em valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) de seu valor máximo, observada a 
classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido 
no Anexo XVII desta Lei.

§ 8º O disposto no § 7º deste artigo aplica-se 
aos ocupantes de cargos comissionados que fazem 
jus à GDAFE.

Art. 49. É instituída a Gratificação de Qualificação 
– GQ a ser concedida aos ocupantes dos cargos referi-
dos no inciso I do art. 40 desta Lei e dos cargos de 
nível superior do Plano Especial de Cargos do FNDE, 
referido no art. 42 desta Lei, em retribuição ao cumpri-
mento do requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e 
organizacionais necessários ao desempenho das ati-
vidades da autarquia, quando em efetivo exercício do 
cargo, em percentual de 10% (dez por cento) ou 20% 
(vinte por cento) do maior vencimento básico do cargo, 
na forma estabelecida em regulamento.

§ 1º Os requisitos técnico-funcionais, acadêmi-
cos o organizacionais necessários à percepção da 
GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor 
possua em relação:

I – ao conhecimento das políticas, diretrizes e 
estratégias setoriais e globais da organização;

II – ao conhecimento dos serviços que lhe são 
afetos, na sua operacionalização e na sua gestão; e

III – à formação acadêmica, obtida mediante par-
ticipação, com aproveitamento nas seguintes modali-
dades de cursos:

a) Doutorado;
b) Mestrado; ou
c) Pós-graduação em sentido amplo, com carga 

horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-
aula.

§ 2º A adequação da formação acadêmica às 
atividades desempenhadas pelo servidor no FNDE 
será objeto de avaliação do Comitê Especial para a 
Concessão de GQ a ser instituído no âmbito da au-
tarquia, em ato de seu Presidente.

§ 3º Os cursos de especialização com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-
aula, em área de interesse da autarquia, poderão ser 
equiparados a cursos de pós-graduação em sentido 
amplo, mediante avaliação do Comitê a que se refere 
o § 2º deste artigo.

§ 4º Ao servidor com o nível de qualificação fun-
cional previsto no § 1º deste artigo será concedida a 
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Gratificação de Qualificação, na forma estabelecida em 
regulamento, observados os parâmetros e limites de:

I – 20% (vinte por cento) do maior vencimento bá-
sico do cargo ocupado pelo servidor, até o limite de 20% 
(vinte por cento) dos cargos providos de cada nível;

II – 10% (dez por cento) do maior vencimento bá-
sico do cargo ocupado pelo servidor, até o limite de 30% 
(trinta por cento) dos cargos providos de cada nível.

§ 5º A fixação das vagas colocadas em concorrên-
cia e os critérios de distribuição, homologação, classifi-
cação e concessão da GQ serão estabelecidos em 
regulamento específico.

§ 6º Os quantitativos previstos no § 4º deste ar-
tigo serão fixados, semestralmente, considerado o to-
tal de cargos efetivos, de que tratam os incisos I e III 
do art. 40 desta Lei, e de cargos de nível superior de 
que trata o art. 42 desta Lei, providos em 30 de junho 
e 31. de dezembro.

Art. 50. O titular de cargo de provimento efetivo 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargo do FNDE 
de que tratam, respectivamente, os arts. 40 e 42 desta 
Lei não faz jus à percepção da Gratificação de Ativi-
dade – GAE de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 
de agosto de 1992.

Parâgrafo único. O titular de cargo integrante do 
Plano Especial de Cargos do FNDE faz jus à Gratifi-
cação de Desempenho de Atividade Técnico–Admi-
nistrativa – GDATA, instituída por intermédio da Lei nº 
10.404, de 9 de janeiro de 2002.

Art. 51. Fica vedada a cessão para outros órgãos 
ou entidades da administração pública federal, de Es-
tados, do Distrito Federal e de Municípios, ressalvadas 
as cessões para cargo em comissão de Natureza Espe-
cial, DAS–6, DAS–5, DAS–4 ou equivalentes e para o 
atendimento de situações previstas em leis específicas, 
de servidores do FNDE, nos seguintes casos:

I – durante os primeiros 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no FNDE, a partir do ingresso em cargo das 
Carreiras de que trata o art. 40 desta Lei; ou

II – pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da pu-
blicação da Medida Provisória nº 304, de 29 do junho de 
2006, para os servidores do Plano Especial de Cargos 
do FNDE, instituído pelo art. 42 desta Lei.

Art. 52. Os titulares de cargo de provimento efetivo 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, 
de que tratam os arts. 40 e 42 desta Lei, respectiva-
mente, ficam obrigados a ressarcir ao erário os custos 
decorrentes da participação em cursos ou estágios de 
capacitação realizados no Brasil ou no exterior, quando 
pagos pela autarquia, nas hipóteses de exoneração a 
pedido ou declaração de vacância antes de decorrido 
período igual ao de duração do afastamento.

Parágrafo único. Ato do Presidente do FNDE fi-
xará os valores das indenizações referidas no caput 
deste artigo, respeitado o limite de despesas realiza-
das pelo poder público.

CAPÍTULO VI

Carreiras e Plano Especial  de Cargos 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP

Art. 53. Ficas criadas, para exercício, exclusivo 
no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira – INEP, as Carreiras de:

I – Pesquisa e Desenvolvimento de Informações 
e Avaliações Educacionais, composta de cargos de 
PesquisadorTecnologista em Informações e Avaliações 
Educacionais, de nível superior, com atribuições volta-
das às atividades especializadas de produção, análise 
e disseminação de dados e informações de natureza 
estatística, bem como ao planejamento, supervisão, 
orientação, coordenação e desenvolvimento de estudos 
e pesquisas educacionais em todos os níveis e moda-
lidades de ensino e do desenvolvimento de sistemas 
e projetos de avaliações educacionais, bem como de 
sistemas de informação e documentação que abranjam 
todos os níveis e modalidades de ensino;

II – Suporte Técnico em Informações Educacio-
nais, composta de cargos de Técnico em Informações 
Educacionais, de nível intermediário, com atribuições 
voltadas ao suporte, produção e apoio técnico espe-
cializado às atividades de planejamento, orientação e 
coordenação do desenvolvimento de sistemas e proje-
tos de avaliações educacionais, bem como de sistemas 
de informação e documentação que abranjam a produ-
ção, análise e disseminação de dados e informações 
de natureza estatística e pesquisas educacionais em 
todos os níveis e modalidades de ensino.

§ 1º Os cargos das Carreiras de que trata o caput 
deste artigo estão organizados em classes e padrões, 
na forma do Anexo XXI desta Lei.

§ 2º Os padrões de vencimento básico dos cargos 
das Carreiras de que trata o caput deste artigo são os 
constantes do Anexo XXII desta Lei.

Art. 54. São criados 260 (duzentos e sessenta) 
cargos de Pesquisador–Tecnologista em Informações 
e Avaliações Educacionais, e 70 (setenta) cargos de 
Técnico em Informações Educacionais, no Quadro de 
Pessoal do Inep.

Art. 55. Fica criado, a partir de 1º de outubro de 
2006, o Plano Especial de Cargos do Inep – Pecinep, 
composto pelos cargos de provimento efetivo do Plano 
de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos 
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das autarquias e fundações públicas, não integrantes 
de carreiras estruturadas, regidos pela Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, pertencentes ao Quadro 
de Pessoal do Inep, nele lotados em 31 de dezembro 
de 2005, ou que venham a ser para ele redistribuídos, 
desde que as respectivas redistribuições tenham sido 
requeridas até 31 de dezembro de 2005.

§ 1º Os cargos do Plano Especial de Cargos 
de que trata o caput deste artigo estão organizados 
em classes o padrões, na forma do Anexo XXIII des-
ta Lei.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos de provi-
mento efetivo de que trata o caput deste artigo serão 
enquadrados no Pecinep de acordo com as respec-
tivas atribuições, requisitos de formação profissional 
e posição relativa na tabela, conforme Anexo XXIV 
desta Lei.

§ 3º Os padrões de vencimento básico dos car-
gos do Plano Especial de Cargos de que trata o caput 
deste artigo são, a partir de 1º de outubro de 2006, os 
constantes do Anexo XXV desta Lei.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se aos apo-
sentados e pensionistas.

§ 5º Os concursos públicos realizados ou em 
andamento, na data anterior à da publicação da Me-
dida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, para 
os cargos de provimento etetivo do Plano de Classi-
ficação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro do 1970, são válidos para ingresso no 
Plano Especial de Cargos de que trata o caput deste 
artigo, nos cargos que guardem correlação com as 
atribuições, grau de escolaridade e habilitações le-
gais específicas inerentes aos cargos para os quais 
se deu a seleção.

Art. 56. Os cargos de nível superior e interme-
diário do Quadro de Pessoal do Inep referidos no art. 
55 desta Lei que estavam vagos na data da publicação 
da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, 
e os que vierem a vagar serão transformados em car-
gos da Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Informações e Avaliações Educacionais, de nível su-
perior, e da Carreira de Suporte Técnico em Informa-
ções Educacionais, de nível intermediário, do Quadro 
de Pessoal do Inep.

Parágrafo único. Serão extintos os cargos de ní-
vel auxiliar do Quadro de Pessoal do Inep, referidos 
no art. 55 desta Lei, que estavam vagos na data da 
publicação da Medida Provisória nº 304, de 29 de ju-
nho de 2006, e os que vierem a vagar.

Art. 57. É vedada a aplicação do instituto da 
redistribuição de servidores do Inep e para o Inep, 
ressalvado o disposto no art. 55 desta Lei.

Art. 58. Aplica-se aos servidores ocupantes dos 
cargos de que tratam os arts. 53 e 55 desta Lei a vanta-
gem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, 
de 2 de julho de 2003.

Art. 59. São pré-requisitos mínimos para ingresso 
na Classe inicial e promoção às classes subseqüentes 
da Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento de Infor-
mações e Avaliações Educacionais do Inep, observado 
o disposto em regulamento:

I – Classe Especial:

a) ter o título de Doutor e ter realizado, 
durante o período de pelo menos 5 (cinco) 
anos após a obtenção do título, atividades re-
levantes em sua área de atuação; ou

b) ter o título de Doutor e ter desempe-
nhado, ainda que antes de sua obtenção, por 
pelo menos 10 (dez) anos, atividades relevan-
tes em sua área de atuação;

II – Classe B:

a) ter o título de Doutor ou ter realizado, 
durante o período de pelo menos 3 (três) anos 
após a obtenção do grau de Mestre, atividade 
relevante em sua área de atuação; ou

b) ter o título de Mestre e ter desem-
penhado, durante o período de pelo menos 
6 (seis) anos, atividades relevantes em sua 
área de atuação;

III – Classe A: diploma de graduação em nível 
superior.

Art. 60. São pré-requisitos para ingresso na Classe 
inicial e promoção às Classes subseqüentes dos car-
gos de Técnico em Informações Educacionais:

I – Classes A e B: ter, pelo menos, 6 (seis) anos 
de experiência na execução de tarefas inerentes à 
Classe imediatamente anterior e possuir certificação 
em eventos de capacitação;

II – Classe Especial: certificado de conclusão de 
ensino médio ou equivalente.

Art. 61. São pré-requisitos mínimos para progres-
são e promoção às Classes do Plano Especial de 
Cargos do FNDE, observado o disposto em regula-
mento:

I – interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada 
progressão;

II – experiência mínima no campo de atuação 
de cada cargo, fixada para promoção a cada Classe 
subseqüente à inicial;

III – avaliação de desempenho;
IV – possuir certificação em eventos de capacita-

ção no campo do atuação do cargo, em carga horária 
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mínima e complexidade compatíveis com o respectivo 
nível e Classe; e

V – qualificação profissional no campo de atua-
ção de cada cargo.

Art. 62. Ficam instituídas a Gratificação de De-
sempenho de Atividades Especializadas e Técnicas 
de Informações e Avaliações Educacionais – GDIAE, 
devida aos ocupantes dos cargos das Carreiras refe-
ridas nos incisos I e II do caput do art. 53 desta Lei, e 
a Gratificação de Desempenho de Atividades de Estu-
dos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP, 
devida aos ocupantes de cargos do Plano Especial de 
Cargos de que trata o art. 55 desta Lei.

§ 1º As gratificações criadas no caput deste ar-
tigo somente serão devidas quando o servidor estiver 
em exercício de atividades inerentes às atribuições do 
respectivo cargo no Inep.

§ 2º A GDINEP serão pagas com observância 
dos seguintes percentuais e limites:

I – até 30% (trinta por cento), incidente sobre o 
vencimento básico do servidor, em decorrência dos 
resultados da avaliação de desempenho individual; e

II – até 20% (vinte por cento), incidente sobre o 
maior vencimento básico do cargo, em decorrência 
dos resultados da avaliação institucional.

§ 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os cri-
térios gerais a serem observados para a realização das 
avaliações de desempenho individual e institucional, 
para fins de atribuição das Gratificações de Desem-
penho de que trata o caput deste artigo.

§ 4º Os critérios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e institucional e 
de atribuição das Gratificações de Desempenho refe-
ridas no caput deste artigo serão estabelecidos em 
ato do dirigente máximo do Inep, observada a legis-
lação vigente.

§ 5º O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do primeiro período 
de avaliação, devendo ser conpensadas eventuais di-
ferenças pagas a maior ou a menor.

§ 6º A data de publicação no Diário Oficial da 
União do ato de fixação das metas de desempenho 
institucional constitui o marco temporal para o início 
do período de avaliação.

§ 7º Até que sejam regulamentadas as Gratifica-
ções de Desempenho referidas no caput deste artigo 
e processados os resultados da primeira avaliação in-
dividual e institucional, os servidores que a elas fazem 
jus perceberão a GDIAE e a GDINEP, respectivamen-
te, em valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
de seu valor máximo, observada a classe e o padrão 
do servidor, conforme estabelecido nos Anexos XXIII 
e XXIV desta Lei.

§ 8º O disposto no § 7º deste artigo aplica-se aos 
ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à 
GDIAE ou à GDINEP, respectivamente.

Art. 63. Os integrantes do Plano de Carreiras e do 
Plano Especial de Cargos do Inep, a que se referem 
os arts. 53 e 55 desta Lei, farão jus a um Adicional de 
Titulação – AT, nos seguintes percentuais incidentes 
sobre o vencimento básico do servidor:

I – ocupantes de cargos de nível superior, deten-
tores de títulos de Doutor, de Mestre e do Certificado 
de Aperfeiçoamento ou de Especialização: 105% (cento 
e cinco por cento), 52,5% (cinqüenta e dois inteiros e 
cinco décimos por cento) e 27% (vinte e sete por cen-
to), respectivamente;

II – ocupantes de cargos de nível intermediário, 
detentores de certificado de cursos de aperfeiçoamen-
to, totalizando no mínimo 180 (cento e oitenta) horas-
aula: 27% (vinte e sete por cento).

§  1º Os títulos de Doutor e de Mestre referidos 
neste artigo deverão ser compatíveis com as fina-
lidades do Inep e obtidos em cursos de relevância 
acadêmica, segundo padrões estabelecidos pela Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES.

§ 2º A adequação da formação acadêmica às 
atividades desempenhadas pelo servidor no Inep será 
objeto de avaliação do Comitê Especial para a Con-
cessão de AT a ser instituído no âmbito da autarquia, 
em ato de seu Presidente.

§ 3º Os cursos de especialização com carga horá-
ria mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, 
em área de interesse do Inep, poderão ser equipara-
dos a cursos de pós-graduação em sentido amplo, 
mediante avaliação do Comitê a que se refere o § 2º 
deste artigo.

§ 4º O Adicional de Titulação relativo aos títulos 
ou certificados que vierem a ser obtidos pelos servido-
res, a partir da data de publicação da Medida Provisória 
nº 304, de 29 de junho de 2006, depois de validados 
pelo Comitê a que se refere o § 2º deste artigo, será 
devido a partir da data de conclusão do curso, com-
provada por meio de diploma, certificado, atestado ou 
declaração emitida pela instituição responsável, com 
indicação de sua carga horária.

§ 5º Para fins de percepção do Adicional de Titu-
lação, não serão considerados certificados de freqü-
ência apenas.

§ 6º O Adicional de Titulação será considerado 
no cálculo dos proventos e das pertes somente se o 
título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente 
à data da inativação.

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



31708 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

§ 7º Em nenhuma hipótese, o servidor percebe-
rá cumulativamente mais de um percentual dentre os 
previstos neste artigo.

Art. 64. O titular de cargo de provimento efetivo 
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Inep 
de que tratam, respectivamente, os arts. 53 e 55 desta 
Lei não faz jus à percepção da Gratificação de Ativi-
dade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 
de agosto de 1992, ou de quaisquer outras gratifica-
ções que tenham como fundamento o desempenho 
profissional, individual, coletivo ou institucional ou a 
produção ou superação de metas.

Art. 65. Fica vedada a cessão para outros ór-
gãos ou entidades da administração pública fede-
ral, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios, 
ressalvadas as cessões para cargo em comissão de 
Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4 ou equiva-
lentes e para o atendimento de situações previstas 
em leis específicas, de servidores do Inep, nos se-
guintes casos:

I – durante os primeiros 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no Inep, a partir do ingresso em cargo das 
Carreiras de que trata o art. 53 desta Lei; ou

II – pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da pu-
blicação da Medida Provisória nº 304, de 29 de junho 
de 2006, para os servidores do Plano Especial de Car-
gos do Inep, instituído pelo art. 55 desta Lei.

Art. 66. Os titulares de cargo de provimento efe-
tivo das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do 
Inep, de que tratam os arts. 53 e 55 desta Lei, res-
pectivamente, ficam obrigados a ressarcir ao erário 
os custos decorrentes da participação em cursos ou 
estágios de capacitação realizados no Brasil ou no 
exterior, quando pagos pela autarguia, nas hipóteses 
de exoneração a pedido ou declaração de vacância 
antes de decorrido período igual ao de duração do 
afastamento.

Parágrafo único. Ato do Presidente do Inep fixará 
os valores das indenizações referidas no caput des-
te artigo, respeitado o limite de despesas realizadas 
pelo poder público.

CAPÍTULO VII 
Da Gratificação Específica de Publicação  

e Divulgação da Imprensa Nacional – Gepdin

Art. 67. O Anexo XII da Lei nº 11.090, de 7 de ja-
neiro de 2005, passa a vigorar, a partir de lº de agosto 
de 2006, na forma do Anexo XXVI desta Lei.

Art. 68. Os servidores ocupantes de cargos efeti-
vos, ativos, aposentados e pensionistas do Quadro de 
Pessoal da Imprensa Nacional que não formalizaram, 
no prazo fixado pelo art. 32 da Lei nº 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, a opção referida no § 1º do art. 32 da 

Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, poderão fazê-
lo, na forma do Termo de Opção constante do Anexo 
XXVII desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias a con-
tar da vigência da Medida Provisória nº 304, de 29 de 
junho de 2006.

§ 1º A formalização da opção de que trata o ca-
put deste artigo produzirá efeitos financeiros retroativos 
a 10 de março de 2005, cabendo ao órgão central do 
Sistema de Pessoal Civil – SIPEC promover o acerto 
de contas relativo a cada servidor ativo ou inativo, ou 
beneficiário de pensão, mediante:

I – a reposição ao erário, nos termos do art. 
46 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
podendo o valor da reposição ser parcelado em 
até 24 (vinte e quatro) prestações iguais, mensais 
e sucessivas;

II – o pagamento das diferenças apuradas, po-
dendo o valor devido ser parcelado em até 24 (vinte e 
quatro) prestações iguais, mensais e sucessivas.

§ 2º Sobre as parcelas referidas no § lº deste 
artigo não incidirá atualização monetária.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 69. No enquadramento dos cargos ocupados 
pelos servidores de que tratam os arts. 3º, 14, 40, 42 e 
55 desta Lei não poderá ocorrer mudança de nível.

Parágrafo único. O posicionamento dos aposen-
tados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias, 
constantes dos Anexos III, VIII, XX e XXV desta Lei, 
será referenciado à situação em que o servidor se 
encontrava na data da aposentadoria ou em que se 
originou a pensão.

Art. 70. São atribuições comuns aos cargos de 
que tratam os arts. 1º, 12, 40, 42, 53 e 55 desta Lei a 
implementação e execução de planos, programas e 
projetos no âmbito dos respectivos órgãos ou entida-
des da administração pública federal.

§ 1º As atribuições específicas dos cargos refe-
ridos nos arts. 1º, 12, 40, 42, 53 e 55 desta Lei serão 
definidas em ato do Poder Executivo.

§ 2º Os cargos de nível superior, intermediário 
e auxiliar de que tratam o parágrafo único do art. 1º e 
os arts. 12, 42 e 55 desta Lei terão as suas atribuições 
mantidas, na forma da legislação vigente, inclusive a 
respectiva classificação e codificação, até que sejam 
reestruturados ou reclassificados.

§ 3º O Poder Executivo promoverá, mediante 
decreto, a reclassificação dos cargos a que se re-
ferem o parágrafo único do art. 1º e os arts. 12, 42 
e 55 desta Lei, observados os seguintes critérios e 
requisitos:
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I – unificação, em cargos de mesma denomi-
nação e nível de escolaridade, dos cargos de deno-
minações distintas, oriundos do Plano de Classifi-
cação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, e de Planos correlatos das 
autarquias e fundações públicas cujas atribuições, 
requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação 
profissional ou especialização exigidos para ingresso 
sejam idênticos ou essencialmente iguais aos car-
gos de destino;

II – transposição aos respectivos cargos e in-
clusão dos servidores na nova situação, obedecida a 
correspondência, identidade e similaridade de atribui-
ções entre o seu cargo de origem e o cargo em que 
for enquadrado;

III – localização dos servidores ocupantes dos 
cargos reclassificados em referências, níveis ou pa-
drões das classes dos cargos de destino determinados 
mediante a aplicação dos critérios de enquadramento 
fixados nesta Lei.

Art. 71. A jornada de trabalho dos integrantes das 
Carreiras e dos Planos Especiais de Cargos de que 
tratam os arts. 1º, 12, 31, 40, 42, 53 e 55 desta Lei é 
de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as hi-
péteses amparadas em logislação específica.

§ 1º os integrantes das Carreiras e dos Planos 
Especiais de Cargos de que trata o caput deste ar-
tigo que cumprirem jornada de trabalho inferior a 40 
(quarenta) horas semanais, amparados por legislação 
específica, perceberão o seu vencimento básico pro-
porcional à sua jornada de trabalho.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo em relação 
ao vencimento básico proporcional não se aplica aos 
ocupantes do cargo de Médico e demais cargos da 
área de saúde dos Planos Especiais de Cargos de que 
tratam o parágrafo único do art. 1º e os arts. 12, 42 e 
55 desta Lei cuja jornada de trabalho diferenciada seja 
amparada por legislação específica.

Art. 72. O desenvolvimento do servidor nas Car-
reiras e nos Planos Especiais de Cargos de que tratam 
o parágrafo único do art. 1º e os arts. 12, 40, 42, 53 e 
55 desta Lei ocorrerá mediante progressão funcional 
e promoção.

§ 1º Para os fins desta Lei, progressão é a pas-
sagem do servidor para o padrão de vencimento ime-
diatamente superior, dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do último padrão 
de uma classe para o primeiro padrão da classe ime-
diatamente superior.

§ 2º A promoção e a progressão funcional obede-
cerão à sistemática da avaliação de desempenho, da 
capacitação e da qualificação e experiência profissio-
nal, conforme disposto em regulamento.

§ 3º O regulamento definirá os quantitativos 
de vagas por classe, observado o critério de que 
nenhuma classe terá mais de 40% (quarenta por 
cento) ou menos de 20% (vinte por cento) do total 
de vagas.

§ 4º Os limites estabelecidos no § 3º deste ar-
tigo poderão ser desconsiderados nos primeiros 8 
(oito) anos após a 1ª primeira nomeação, que venha 
a ocorrer a partir da publicação da Medida Provisó-
ria nº 304, de 29 de junho de 2006, para os cargos 
do Plano de Cargos e das Carreiras de que tratam, 
respectivamente, o parágrafo único do art. 1º e os 
arts. 40 e 53 desta Lei, visando a permitir maior 
alocação de vagas nas classes iniciais e a ajustar 
a distribuição atual aos limites estabelecidos no § 
3º deste artigo.

§ 5º Enquanto não forem regulamentadas, as 
progressões e promoções dos integrantes das Carrei-
ras e dos Planos de Cargos criados por esta Lei, as 
progressões funcionais e promoções dos titulares de 
cargos dos Planos de Cargos de que tratam o pará-
grafo único do art. 1º e os arts. 12, 42 e 55 desta Lei 
serão concedidas observando-se o disposto no De-
creto nº 84.669, de 29 de abril de 1980, ou alterações 
supervenientes.

§ 6º Na contagem do interstício necessário à 
promoçao e à progressão, será aproveitado o tempo 
computado da data da última promoção ou progressão 
até a data em que tiver sido feito o enquadramento 
decorrente da aplicação do disposto nos arts. 4º, 14, 
30, 42 e 55 desta Lei.

§ 7º Para os efeitos dos arts. 6º, 16, 47 e 59 des-
ta Lei, não se considera como experiência o tempo de 
afastamento do exercício do cargo do servidor para 
capacitação.

§ 8º A adequação dos eventos de capacitação 
ao campo específico de atuação, de cada cargo para 
fins de promoção será objeto de avaliação de Comitê 
Especial a ser instituído no âmbito de cada órgão ou 
entidade, em ato de seu dirigente máximo.

Art. 73. Cabe aos órgãos e entidades cujos Pla-
nos de Cargos ou Carreiras foram criados por esta lei 
implementar programa permanente de capacitação, 
treinamento e desenvolvimento destinado a assegu-
rar a profissionalização dos ocupantes dos cargos de 
seu Quadro de Pessoal ou daqueles que nele tenham 
exercido.

Parágrafo único. O programa permanente de 
capacitação será implementado no prazo de até 2 
(dois) anos a contar da data da conclusão do pri-
meiro concurso de ingresso regido pelo disposto 
nesta lei.
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Art. 74. O titular de cargos efetivos referidos nos 
arts. 1º, 12, 40, 42, 53 e 55 desta lei, em exercício nos 
órgãos ou entidades de lotação, quando investido em 
cargo em comissão ou função de confiança fará jus 
à Gratificação de Desempenho da respectiva Carrei-
ra ou Plano Especial de Cargos, observados o posi-
cionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo 
servidor, nas seguintes condições:

I – os ocupantes de cargos comissionados de 
Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, 
perceberão a respectiva Gratificação de Desempenho 
calculada no seu valor máximo; e

II – os ocupantes de cargos comissionados DAS-
1 a DAS-4 e de função de confiança, ou equivalentes, 
perceberão até 100% (cem por cento) do valor máxi-
mo da respectiva Gratificação de Desempenho, exclu-
sivamente em decorrência do resultado da avaliação 
institucional.

Art. 75. O titular de cargo efetivo referido nos 
arts. 1º, 12, 40, 42, 53 e 55 desta lei que não se en-
contre em exercício no seu órgão de lotação fará jus 
à Gratificação de Desempenho devida aos integrantes 
do respectivo Plano de Cargos, observados o posi-
cionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado pelo 
servidor, nas seguintes situações:

I – quando requisitado pela Presidência ou Vice-
Presidência da República, perceberá a respectiva 
Gratificação de Desempenho calculada com base nas 
regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exer-
cício no órgão de lotação;

II – quando cedido para órgãos ou entidades do 
Governo Federal, distintos dos indicados no inciso I 
deste artigo, da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo em co-
missão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, 
ou equivalentes, perceberá a respectiva Gra-
tificação de Desempenho em valor calculado 
com base no seu valor máximo; e

b) o servidor investido em cargo em co-
missão DAS-4, ou equivalente, perceberá a 
respectiva Gratificação de Desempenho no 
valor de 75% (setenta e cinco por cento) do 
seu valor máximo.

Art. 76. O servidor ativo beneficiário das Gratifi-
cações de Desempenho de que tratam os arts. 7º, 17, 
33, 48 e 62 que obtiver na avaliação pontuação infe-
rior a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor máximo 
em 2 (duas) avaliações individuais consecutivas será 
imediatamente submetido a processo de capacitação, 
sob a responsabilidade do seu órgão ou entidade de 
lotação.

Art. 77. Para fins de incorporação das Gratifica-
ções de Desempenho de que tratam os arts. 7º, 17, 
33 e 62 desta lei para os proventos de aposenta-
doria ou às pensões serão adotados ou seguintes 
critérios:

I – Para as aposentadorias e pensões instituídas 
até 19 de fevereiro de 2004:

a) as Gratificações de Desempenho de 
que tratam os arts. 7, 17 e 33 desta lei serão 
correspondentes a 30% (trinta por cento) do 
valor máximo do respectivo nível; e

b) as Gratificações de Desempenho de 
que trata o art. 62 desta lei serão correspon-
dentes a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
máximo do respectivo nível;

II – Para as aposentadorias e pensões instituídas 
após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando ao servidor que deu origem à 
aposentadoria ou à pensão se aplicar o dispos-
to nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 
3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de 
julho de 2005, aplicar-se-á, conforme o caso, 
o percentual constante nas alíneas a ou b do 
inciso I deste artigo;

b) aos demais, aplicar-se-á, para fins 
de cálculo das aposentadorias e pensões, o 
disposto na Lei nº 10.087, de 18 de junho de 
2004.

Art. 78. A aplicação do disposto nesta lei aos 
servidores ativos e inativos e às pensões não poderá 
implicar redução de remuneração, de proventos da 
aposentadoria e das pensões.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração de 
servidor decorrente da aplicação do disposto nesta lei, 
a diferença será paga a título de vantagem pessoal 
nominalmente identificada, a ser absorvida por oca-
sião da reorganização ou reestruturação de sua tabe-
la remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, 
gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou 
do desenvolvimento nos Planos Especiais de Cargos 
estruturados por esta lei.

§ 2º A Vantagem Pessoal Nominalmente Identifi-
cada referida no § 1º deste artigo estará sujeita exclu-
sivamente à atualização decorrente de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais.

Art. 79. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 80. Ficam revogados os §§ 1º, 2º e 3º do art. 
28 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e o art. 9º 
da Lei nº 10.882, de 9 de junho de 2004.
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MENSAGEM Nº 494, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006, que 
“Dispõe sobre a criação do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo – PGPE e do Plano Especial de Car-
gos do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama; institui 
a Gratificação Específica de Docência dos servidores 
dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima – GEDET; fixa o valor e estabelece 
critérios para a concessão da Gratificação de Serviço 
Voluntário, de que trata a Lei n0 10.486, de 4 de julho de 
2002, aos militares dos extintos Territórios Federais do 
Amapá, Rondônia e Roraima; autoriza a redistribuição, 
para os Quadros de Pessoal Específico das Agências 
Reguladoras, dos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo do Plano de Classificação de Car-
gos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, ou planos correlatos das autarquias e fundações 
públicas, cedidos àquelas autarquias, nas condições 
que especifica; cria Planos Especiais de Cargos, no 
âmbito das Agências Reguladoras referidas no Ane-
xo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; institui 
a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação 
– GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano 
Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA; cria as carreiras e o Plano Especial 
de Cargos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais – INEP; aumenta o valor da Gratificação 
Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa 
Nacional – GEPDIN, instituída pela Lei nº 11.090, de 7 
de janeiro de 2005, e dá outras providências”.

Brasília, 29 de junho 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 101 – MP/CCIVIL

Em 26 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à consideração de V. Exª a anexa 

proposta de edição de medida provisória, que “Dispõe 
sobre a criação do Plano Geral de Cargos do Poder Exe-
cutivo – PGPE e do Plano Especial de Cargos do Minis-
tério do Meio Ambiente e do Ibama; institui a Gratificação 
Específica de Docência dos servidores dos extintos Ter-
ritórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima 
– GEDET; fixa o valor e estabelece critérios para a con-
cessão da Gratificação de Serviço Voluntário, de que trata 
a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, aos militares dos 
extintos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Rorai-
ma; autoriza a redistribuição, para os Quadros de Pessoal 
Específico das Agências Reguladoras, dos servidores 

ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, ou planos correlatos das autar-
quias e fundações públicas, cedidos àquelas autarquias, 
nas condições que especifica; cria Planos Especiais de 
Cargos, no âmbito das Agências Reguladoras referidas 
no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; ins-
titui a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regula-
ção – GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano 
Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA; cria as carreiras e o Plano Especial 
de Cargos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais – INEP; aumenta o valor da Gratificação 
Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa Na-
cional – GEPDIN, instituída pela Lei nº 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, e dá outras providências”.

2. A proposta tem por objetivo dar continuidade 
à política de valorização dos servidores públicos ini-
ciada em 2003, intervindo na composição e estrutura 
dos quadros de pessoal e de suas tabelas remunera-
tórias tendo como diretriz os parâmetros estabelecidos 
no art. 39 § 1º, da Carta Magna.

3. Para tanto, várias medidas foram propostas 
para compor o presente projeto: primeiro, a estrutura-
ção de um plano geral de cargos para o Poder Exe-
cutivo em substituição ao Plano de Classificação de 
Cargos – PCC, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970; segundo, a criação de um plano 
especial de cargos para os servidores do Ministério do 
Meio Ambiente e do Ibama; terceiro, a criação de uma 
gratificação específica para os docentes dos extintos 
Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Ro-
raima, à semelhança do que já é pago aos docentes 
das instituições federais de ensino; quarto a fixação do 
valor e o estabelecimento de critérios para a conces-
são da Gratificação de Serviço Voluntário aos militares 
dos extintos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima; quinto, a criação de carreiras e planos espe-
ciais de cargos no âmbito do FNDE e do INEP; sexto, 
a elevação dos valores da Gratificação Específica de 
Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional – GE-
PDIN, devida aos servidores da Imprensa Nacional; e, 
finalmente, a criação de Planos Especiais de Cargos, no 
âmbito das Agências Reguladoras referidas no Anexo 
I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, contem-
plando os servidores de seus quadros de pessoal não 
integrantes das carreiras criadas pela mesma lei, e a 
criação da Gratificação de Efetivo Desempenho em 
Regulação – GEDR, devida aos ocupantes dos cargos 
do Plano Especial de Cargos da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA.

4. Importante ressaltar que este conjunto de medi-
das está inserido em um contexto de reestruturação dos 
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quadros de pessoal dos órgãos e entidades envolvidos, 
cada cargo em particular e as suas estruturas salariais, 
com vistas à redução das distorções atualmente exis-
tentes, no que se refere ao equilíbrio interno e externo 
das tabelas de remuneração do Poder Executivo Fe-
deral, com o objetivo de atrair e reter profissionais de 
alto nível de qualificação, compatível com a natureza 
e o grau de complexidade das atribuições dos cargos 
e das carreiras objeto da proposta.

5. Assim, em relação à proposta de criação dos 
Planos Especiais de Cargos e dos Planos de Carrei-
ras, buscou-se dotar os órgãos e entidades de quadros 
de pessoal às necessidades atuais, com maior flexi-
bilidade, de forma a atender a toda a Administração 
Pública Federal.

6. Complementarmente, propõe-se a reorgani-
zação dos cargos de provimento efetivo pertencentes 
ao Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído 
pela Lei nº 5.645, de 1970, e dos planos correlatos das 
autarquias e fundações públicas, ainda não integrantes 
de carreiras estruturadas, planos de carreiras ou de 
planos especiais de cargos, mediante a aplicação de 
critérios que, nos estritos limites legais, aqueles que 
se compatibilizem em qualificação, denominação nível 
de escolaridade, atribuições, requisitos de qualificação, 
habilitação profissional ou especialização exigidos para 
ingresso, poderão ser unificados.

7. Quanto à estrutura remuneratória dos Planos 
de Carreiras e Planos Especiais de Cargos criados por 
esta medida provisória, o que se propõe é que, a exem-
plo das demais carreiras e planos de cargos da Admi-
nistração Pública Federal, além do vencimento básico, 
seja constituída de uma parcela vinculada à avaliação 
de desempenho a ser paga em função dos resultados 
alcançados pelo órgão ou entidade e de outra parcela 
vinculada ao desempenho individual do servidor.

8. Conforme proposto nesta medida provisória, a 
gratificação de desempenho supramencionada é, em to-
dos os casos, extensível aos proventos da aposentadoria 
e às pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004 em 
valores correspondentes a um percentual previamente 
estabelecido, respeitado o nível do servidor; o mesmo 
percentual será pago após esta data quando ao servi-
dor que deu origem à aposentadoria ou a pensão forem 
aplicáveis as regras de aposentaria integral ou propor-
cional ou as de transição, de que tratam os arts. 3º e 6º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, e o art. 3º da Emenda nº 47, de 5 de julho de 2005, 
respectivamente; nos demais casos aplicar-se-á para fins 
de cálculo das aposentadorias e pensões o disposto na 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

9. Quanto aos atuais servidores, é importante 
ressaltar que a sua inclusão nos Planos Especiais de 
Cargos dos órgãos e entidades que possuem servido-

res nas condições expostas nos parágrafos anteriores, 
não será imposta, mas a eles estes servidores poderão 
aderir, mediante opção expressa pela nova situação.

10. No caso do MMA e do Ibama, a medida pro-
posta vem resolver pendência funcional decorrente do 
tratamento desigual dado aos servidores por ocasião 
da criação da Carreira de Especialista em Meio Am-
biente, em que parte dos servidores ativos e todos os 
aposentados foram excluídos da mencionada carreira, 
o que gerou um fator de insatisfação e desigualdade 
interna difícil de ser administrado.

11. Sobre a proposta de criação de gratificação 
específica para os Docentes de lº e 2º Graus dos ex-
tintos Territórios – Gratificação Específica de Docên-
cia – GEDET, ela se fundamenta na necessidade de 
adequação e correção de distorções existentes com 
relação a esse grupo de servidores, resolvendo antiga 
pendência gerada pela criação de gratificação seme-
lhante para os docentes das Instituições Federais de 
Ensino, sem extensão para os seus pares que atuam 
nos ex-Territórios na condição de cedidos.

12. Ainda em relação aos extintos Territórios, a 
proposta trata de viabilizar o pagamento da Gratificação 
de Serviço Voluntário, de que trata a Lei nº 10.486, de 
2002, aos servidores militares dos extintos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, ex-Terri-
tórios, que voluntariamente, durante seu período de 
folga, apresentar-se para o serviço de policiamento, 
prevenção de combate a incêndio e salvamento, atendi-
mento pré-hospitalar ou segurança pública de grandes 
eventos ou sinistros, com jornada não inferior a oito 
horas, observadas a conveniência e a necessidade 
da Administração, uma vez que a mencionada lei, ao 
instituir a gratificação em pauta, não fixou o seu valor, 
tornando necessária a publicação de outro ato legal, 
com a devida previsão.

13. Sobre as Agências Reguladoras, o que se 
está fazendo é atender à Lei nº 11.292, de 26 de abril 
de 2006, que determina ao Poder Executivo encami-
nhar ao Congresso Nacional proposição dispondo so-
bre a reestruturação da remuneração dos servidores 
públicos federais integrantes dos Quadros de Pessoal 
Específico das Agências Reguladoras e a inclusão nes-
ses Quadros, mediante redistribuição, dos servidores 
ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Pla-
no de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou planos 
correlatos das autarquias e fundações públicas, não 
integrantes de carreiras estruturadas ou ocupantes de 
cargos efetivos da Carreira de que trata a Lei nº 10.483, 
de 3 de julho de 2002, regidos pela Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e cujas atribuições sejam 
compatíveis com as dos cargos integrantes daqueles 
Quadros de Pessoal Específico cedidos às Agências 
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Reguladoras ou por elas requisitados até 20 de maio 
de 2004 e que tenham permanecido naquela condição 
até a data de publicação da lei.

14. Particularmente, em relação aos planos 
de carreiras do FNDE e do INEP, o que se objetiva 
é garantir a capacidade operacional destas autar-
quias, à vista das demandas que lhes são impostas 
e tornar seus quadros de pessoal compatíveis com 
a missão que lhes é conferida, em um cenário em 
que as entidades que dão suporte às ações da área 
de educação assumem importância estratégica. O 
modelo do plano de carreiras adotado para estas 
duas autarquias é o aplicado a outras unidades or-
ganizacionais do gênero no âmbito da Administração 
Pública Federal, com as adaptações necessárias 
para atender às suas especificidades.

15. Quanto à proposta para os servidores titulares 
de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Imprensa 
Nacional, propõe-se aumento do valor da Gratificação 
Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa 
Nacional – GEPDIN e a reabertura de prazo para opção 
pela percepção da GEPDIN, com renúncia às parcelas 
incorporadas à remuneração referentes a outras gratifi-
cações de desempenho ou produtividade, com o objetivo 
de restabelecer a lógica remuneratória interna e eliminar 
diferenças de remuneração hoje existentes.

16. Vale ressaltar que a presente medida alcança 
cerca de 290.422 servidores, integrantes dos Quadros 
de Pessoal de órgãos e entidades do Poder Executi-
vo, assim considerados: 4.175 servidores do MMA e 
Ibama; 10.048 Docentes de 1º e 2º Graus dos extin-
tos Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima; 
1.730 servidores das Agências Reguladoras; 760 ser-
vidores do FNDE; e 112 servidores do INEP. Poderá 
alcançar, ainda, até 2.660 servidores pertencentes 
aos Quadros de Pessoal ativo da Carreira de Policial 
Militar (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) 
dos extintos Territórios Federais do Amapá, Rondô-
nia e Roraima. No quadro de pessoal da Imprensa 
Nacional, e a implementação da medida, a partir de 
lº de julho de 2006, alcança 2.051 servidores ativos, 
aposentados e beneficiários de pensão.

17. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser considerado 
plenamente atendido, uma vez que consta limite finan-
ceiro na Lei Orçamentária Anual de 2006, destinados à 
reestruturação da remuneração dos cargos e carreiras 
do Poder Executivo.

18. Cabe registrar que o impacto adicional da 
implementação das medidas ora propostas, no ano 
de 2006, será da ordem de R$585,6 milhões e, no 
exercício de 2007, de R$1.575,8 milhões. No exercí-

cio de 2008, no qual a despesa estará anualizada, o 
impacto adicional será de R$1.611,8 milhões, o que 
reduzirá a margem líquida de expansão para despe-
sas de caráter continuado daqueles exercícios, no 
entanto o montante apurado se mostra compatível 
com o aumento de receita decorrente do crescimen-
to real da economia previsto, conforme demonstra a 
série histórica relativa à ampliação da base de arre-
cadação nos últimos anos.

19. Finalmente, convém registrar que a presente 
proposta foi elaborada com estrita observância aos princí-
pios constitucionais e à legislação que rege as atividades 
da Administração Pública, dentre os quais se destacam: 
(a) o ingresso em cargos públicos mediante aprovação 
em concurso público; (b) os valores das remunerações 
não superiores ao limite estipulado no art. 37, inciso XI, 
da Constituição Federal; (c) a fixação dos vencimentos de 
acordo com a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes das Carreiras; (d) 
a irredutibilidade da remuneração; e (e) a não vinculação 
ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 
para efeito de remuneração.

20. A edição da presente medida provisória justifi-
ca-se tendo em vista a natureza do assunto, os atrasos 
provocados pela demora na aprovação do Orçamen-
to, no âmbito do Congresso Nacional, e o disposto no 
parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, além das disposições da legislação eleitoral 
relativas ao tema.

21. São essas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a submeter à deliberação de V. Exª a anexa 
proposta de medida provisória.

Respeitosamente,
Assinado por: Paulo Bernardo Silva, Dilma Vana 

Rousseff.

Of. Nº 1.682/06/SGM/P

Brasília, 28 de Setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, a fim de ser submetida à 

consideração do Senado Federal, a inclusa Medida 
Provisória nº 304/06, do Poder Executivo, aprovada na 
Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Dispõe sobre a 
criação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 
– PGPE e do Plano Especial de Cargos do Ministério 
do Meio Ambiente e do IBAMA; institui a Gratificação 
Específica de Docência dos servidores dos extintos 
Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Ro-
raima – GEDET; fixa o valor e estabelece critérios para 
a concessão da Gratificação de Serviço Voluntário, de 
que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, aos 
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militares dos extintos Territórios Federais do Amapá, 
Rondônia e Roraima; autoriza a redistribuição, para os 
Quadros de Pessoal Específico das Agências Regu-
ladoras, dos servidores ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos, 
instituído pela Lei nº 5.645. de 10 de dezembro de 
1970, ou planos correlatos das autarquias e fundações 
públicas, cedidos àquelas autarquias, nas condições 
que específica; cria Planos Especiais de Cargos, no 
âmbito das Agências Reguladoras referidas no Ane-
xo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio do 2004; institui 
a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação 
– GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano 
Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilãn-

cía Sanitária – ANVISA; cria as carreiras e o Plano 
Especial de Cargos do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – FNDE e do Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – INEP; 
aumenta o valor da Gratificação Específica de Publi-
cação e Divulgação da Imprensa Nacional – GEPDIN, 
instituída pela nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005; e 
dá outras providências”, 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, – Aldo Rebelo Presidente.
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NOTA TÉCNICA S/Nº, DE 2006

Brasília, 5 de julho 2006

Assunto: Subsídios, quanto à adequação orçamentária 
e financeira, para a apreciação da Medida Provisária 
nº 304, de 29 de junho de 2006, que “dispõe sobre a 
criação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 
– PGPE e do Plano Especial de Cargos do Ministério 
do Meio Ambiente e do Ibama; institui a Gratificação 
Específica de Docência dos servidores dos extintos 
Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Ro-
raima – GEDET; fixa o valor e estabelece critérios para 
a concessão da Gratificação de Serviço Voluntário, de 
que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, aos 
militares dos extintos Territórios Federais do Amapá, 
Rondônia e Roraima; autoriza a redistribuição, para os 
Quadros de Pessoal Específico das Agências Regu-
ladoras, dos servidores ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos, 
instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, ou planos correlatos das autarquias e fundações 
públicas, cedidos àquelas autarquias, nas condições 
que especifica; cria Planos Especiais de Cargos, no 
âmbito das Agências Reguladoras referidas no Ane-
xo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; institui 
a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação 
– GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano 
Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA; cria as carreiras e o Plano Especial 
de Cargos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais – INEP; aumenta o valor da Gratificação 
Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa 
Nacional – GEPDIN, instituída pela Lei nº 11.090, de 
7 de janeiro de 2005, e dá outras providências”.

Interessado: Comissão Mista de medida provisória

I – Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação 
constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002 do 
Congresso Nacional, que estabelece, ipsis verbis:

Art. 19. O órgão de consultoria e assessoramento 
orçamentário da Casa a que pertencer o Relator de 
medida provisória encaminhará aos Relatores e à Co-
missão, no prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, 
nota técnica com subsídios acerca da adequação fi-
nanceira e orçamentária de medida provisória.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional, por intermédio de mensagem, a Me-
dida Provisória nº 304, de 29 de junho de 2006 (MP nº 
304/06), que “dispõe sobre a criação do Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo – PGPE e do Plano Es-
pecial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do 
Ibama; institui a Gratificação Específica de Docência 
dos servidores dos extintos Territórios Federais do Acre, 
Amapá, Rondônia e Roraima – GEDET; fixa o valor e 
estabelece critérios para a concessão da Gratificação 
de Serviço Voluntário, de que trata a Lei nº 10.486, de 
4 de julho de 2002, aos militares dos extintos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima; autoriza a 
redistribuição, para os Quadros de Pessoal Específico 
das Agências Reguladoras, dos servidores ocupantes 
de cargos de provimento efetivo do Plano de Classifi-
cação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, ou planos correlatos das autarquias 
e fundações públicas, cedidos àquelas autarquias, 
nas condições que especifica; cria Planos Especiais 
de Cargos, no âmbito das Agências Reguladoras re-
feridas no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 
2004; institui a Gratificação de Efetivo Desempenho 
em Regulação – GEDR, devida aos ocupantes dos 
cargos do Plano Especial de Cargos da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária – ANVISA; cria as carreiras 
e o Plano Especial de Cargos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE e do Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais – INEP; aumen-
ta o valor da Gratificação Específica de Publicação e 
Divulgação da Imprensa Nacional – GEPDIN, institu-
ída pela Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e dá 
outras providências”.

II – Síntese da Medida Provisória

A MP tem por objetivo, conforme manifesto na 
exposição de motivos, dar continuidade à política de 
valorização dos servidores públicos iniciada em 2003, 
intervindo na composição e estrutura dos quadros de 
pessoal e de suas tabelas remuneratórias tendo como 
diretriz os parâmetros estabelecidos no art. 39, § 1º, 
da Carta Magna.

Nesse sentido, a presente proposta determina 
mudanças na composição e estrutura dos quadros de 
pessoal e de suas tabelas remuneratórias tendo como 
diretriz, segundo a exposição de motivos, os parâme-
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tros estabelecidos no art. 39, § 1º, da Carta Magna. 
Resumidamente, a MP nº 304/06 trata de diversos pla-
nos de cargos do Poder Executivo e de gratificações 
diversas, também no âmbito desse Poder.

Conforme a exposição de motivos, a presente 
medida alcança cerca de 290.422 servidores, integran-
tes dos Quadros de Pessoal de órgãos e entidades do 
Poder Executivo, assim considerados: 4.175 servidores 
do MMA e Ibama; 10.048 Docentes de 1º e 2º Graus 
dos extintos Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e 
Roraima; 1.730 servidores das Agências Reguladoras; 
760 servidores do FNDE; e 112 servidores do Inep. Po-
derá alcançar, ainda, até 2.660 servidores pertencentes 
aos Quadros de Pessoal ativo da Carreira de Policial 
Militar (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) 
dos extintos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima. No quadro de pessoal da Imprensa Nacional, 
a implementação da medida, a partir de 1º de julho de 
2006, alcança 2.051 servidores ativos, aposentados e 
beneficiários de pensão.

Ademais, o Poder Executivo ressalta que a edi-
ção da presente medida provisória justifica-se, tendo 
em vista a natureza do assunto, os atrasos provocados 
pela demora na aprovação do Orçamento, no âmbito 
do Congresso Nacional, e o disposto no parágrafo 
único do art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
-, além das disposições da legislação eleitoral relati-
vas ao tema.

III – Da Adequação Financeira e Orçamentária

O vértice do sistema de controle e acompanha-
mento dos gastos com pessoal nas três esferas da 
Federação é encontrado no art. 169, § lº, que dispõe:

§ 1º A concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão 
ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive fundações institu-
ídas e mantidas pelo poder público, só pode-
rão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;

II – se houver autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas 
as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista.

Com o intuito de disciplinar as disposições cons-
titucionais supratranscritas, a LRF cuida da matéria 
conforme segue.

Nos arts. 16 e 17, a lei volta-se, respectivamente, 
para a criação de gastos no âmbito administrativo pelo 
gestor e para a conceituação de despesa obrigatória 
de caráter continuado, entendida esta como sendo a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente 
a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.

Em seguida, nos arts. 19 e 20, expressamente 
estatui a função de disciplinar os limites previstos no 
art. 169 da Constituição. Da simples fixação de limites 
por esfera da federação passa à segregação de tais 
limites por esfera em razão dos Poderes constituídos. 
Ademais, fixa limites prudenciais e mecanismos de 
redução caso ultrapassados, arts. 22 e 23.

Ainda, no caput do art. 20, conceitua, minudente-
mente, despesas com pessoal, tendo inovado ao incluir 
os gastos com terceirização em seu parágrafo único, 
dificultando a burla aos limites por ela impostos.

Finalmente, no art. 21, decreta a nulidade abso-
luta, juris et de jure, dos atos que criem despesa com 
pessoal sem a observância das exigências previstas 
em seus arts. 16 e 17, nos arts. 37, XIII, e 169, § 1º, 
estes últimos da Constituição.

Nesse contexto, segundo esclarece a exposição 
de motivos, o disposto nos arts. 16 e 17 da LRF encon-
tra-se atendido, uma vez que consta limite financeiro 
na Lei Orçamentária Anual para 2006, destinados à 
reestruturação da remuneração dos cargos e carrei-
ras do Poder Executivo. Demais disso, informa que o 
impacto adicional da implementação das medidas ora 
propostas, no ano de 2006, será da ordem de R$585,6 
milhões.

De fato, a Lei Orçamentária Anual para 2006 consigna 
dotação genérica nas funcionais “04.846.1054.0707.0001 
– Reestruturação de Cargos e Carreiras no âmbito do 
Poder Executivo” e “04.846.1054.091Y.0001 – Reajus-
te de Remuneração dos Servidores Públicos Federais 
Civis e Militares das Forças Armadas”, com valores au-
torizados, respectivamente, de R$341.367.251,00 e de 
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R$5.100.000.000,00 (ambos ainda sem execução), na 
Unidade Orçamentária 47101 – Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.

É importante que se chame atenção para o fato de 
que várias são as medidas provisórias tratando de re-
estruturação de cargos e salários por conta da previsão 
orçamentária supracitada. O ideal seria especificar-se 
precisamente que parcela daquela previsão fica com-
prometida em cada medida provisória da espécie.

Registre-se que, segundo se informa, o impacto 
adicional da implementação das medidas ora propos-
tas, no exercício de 2007, é de R$1.575,8 milhões. No 
exercício de 2008, no qual a despesa estará anualizada, 
o impacto adicional será de R$1.611,8 milhões, o que 
reduzirá a margem líquida de expansão para despesas 
de caráter continuado daqueles exercícios.

Esse montante apurado, ainda segundo a exposi-
ção de motivos, mostra-se compatível com o aumento 
de receita decorrente do crescimento real da economia 
previsto, cuja série histórica revela relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

Relativamente à atribuição constitucional de as 
LDO conterem a autorização para qualquer aumento 
de gasto direto com pessoal, exceto a revisão geral 
prevista no art. 37, X, vale salientar que tal autoriza-
ção é remetida, desde a LDO/2001, a anexo da lei 
orçamentária anual, mais precisamente ao Anexo V 
– Autorizações específicas de que trata o art. 169, § 
1º, inciso II, da Constituição, relativas a despesas de 
pessoal e encargos sociais, conforme estabelece o 
art. 89 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006 e 
o PLDO/2007, art. 94.

IV – Conclusão

Diante do que foi anteriormente exposto, é possí-
vel concluir que a Medida Provisória nº 304, de 29 de 
junho de 2006, não ilide as normas constitucionais e 
legais que tratam de matéria orçamentária. – Helena 
Assaf Bastos, Consultora de Orçamentos.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 304,  
DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

A SRA. MARIA HELENA (PSB – RR. Para emitir 
parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Medida Provisória nº 304, de 2006, assim como outras 
que a antecederam ou que foram editadas na mesma 

data, promove alterações no quadro normativo de di-
versas carreiras e planos de cargos no Serviço Público 
Federal, bem como das respectivas retribuições pau-
tadas por diretrizes comuns descritas na Exposição 
de Motivos nº 101.

A Medida Provisória nº 304, de 2006, poderia ser 
seguramente aprimorada. Além de emendas de inegá-
vel mérito que acolhemos, constata-se a necessidade 
de correção de erros identificados no seu texto. Entre-
tanto, os Srs. Líderes celebraram acordo político que 
tem por objetivo acelerar o processo de deliberação 
sobre as medidas provisórias que trancam a pauta, com 
o fito de permitir a votação de proposta de emenda à 
Constituição que elimina o voto secreto nos processos 
de perda de mandato de parlamentares.

É nítido o clamor da sociedade, verbalizada atra-
vés dos meios de comunicação, no sentido de que se 
assegure ao povo o conhecimento do voto proferido por 
aqueles que o representam em todas as situações.

A forma encontrada pelos Srs. Líderes para de-
sobstruir a pauta foi a aprovação na íntegra dos textos 
das medidas provisórias pendentes de deliberação.

Assim, em face da conveniência política da Casa, 
que reflete o sentimento que permeia toda a sociedade 
brasileira, deixo de propugnar pela aprovação de emen-
das que estava propensa a acolher em meu parecer, 
reconhecendo nelas, contudo, os louváveis propósitos 
dos autores que se mobilizaram em defesa das diver-
sas categorias dos servidores públicos.

Em decorrência do exposto, concluo pela admis-
sibilidade da Medida Provisória nº 304, de 2006. Foi 
ela encaminhada ao Congresso Nacional nos termos 
previstos pelo art. 2º, § 1º da Resolução nº 1, de 2002. 
Os pressupostos de relevância e urgência estão inques-
tionavelmente presentes, e não se constata qualquer 
conflito com as vedações temáticas estatuídas pelo 
art. 62, § 1º da Constituição.

O voto que ora apresento é também pela consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória nº 304, de 2006, bem como pela 
sua adequação orçamentária e financeira.

No mérito, sou pela sua integral aprovação em 
cumprimento ao acordo celebrado pelos Srs. Líde-
res.

Assim, exclusivamente por essa razão, voto pela 
rejeição de todas as emendas apresentadas à Medida 
Provisória nº 304, de 2006.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305, DE 2006

Dispõe sobre a remuneração dos car-
gos das Carreiras de procurador da Fazenda 
Nacional, advogado da União, procurador 
Federal e defensor Público da União de que 
tratam a Medida provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, e a Lei nº 10.549, de 13 de 
novembro de 2002; da Carreira de procurador 
do Banco Central do Brasil, de que trata a Lei 
nº 9.650 de 27 de maio de 1998; da Carreira 
Policial Federal, de que trata a Lei nº 9.266, 
de 15 de março de 1996, e a reestruturação, 
dos cargos da Carreira de policial Rodoviário 
Federal, de que trata a Lei nº 9.654, de 2 de 
junho de 1998; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de julho de 2006, passam a 

ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de repre-
sentação ou outra espécie remuneratória, os titulares 
dos cargos das seguintes Carreiras:

I – Procurador da Fazenda Nacional.
II – Advogado da União.
III – Procurador Federal.
IV – Defensor Público da União.
V – Procurador do Banco Central do Brasil.
VI – Carreira Policial Federal; e
VII – Carreira de Policial Rodoviário Federal.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo 

aos integrantes dos quadros suplementares da Advo-
cacia-Geral da União de que trata o art. 46 da Medida 
Provisória n0 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.

§ 2º Os valores do subsídio dos integrantes das 
Carreiras de que trata o caput deste artigo são os fi-
xados nos Anexos I, II e III desta lei, com efeitos finan-
ceiros a partir das datas neles especificadas.

Art. 2º Estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos integrantes das Carreiras e qua-
dros suplementares de que tratam os incisos I a V do 
caput deste artigo e o § 1º do art. 1º desta lei as se-
guintes parcelas remuneratórias:

I – vencimento básico;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade 

Jurídica – GDAJ;
III – pró-labore de que tratam a Lei nº 7.711, de 

22 de dezembro de 1988, e o art. 4º da Lei n0 10.549, 
de 13 de novembro de 2002; e

IV – vantagem pecuniária individual, de que trata 
a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.

Art. 3º Estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos integrantes da Carreira Policial 
Federal as seguintes parcelas remuneratórias:

I – vencimento básico;
II – Gratificação de Atividade – GAE, de que trata 

a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;

III – Valores da Gratificação por Operações Es-
peciais – GOE, a que aludiam ou Decretos-Leis nºs 
1.714, de 21 de novembro de 1979, e 2.372, de 18 de 
novembro de 1987;

IV – Gratificação de Atividade Policial Federal;
V – Gratificação de Compensação Orgânica;
VI – Gratificação de Atividade de Risco;
VII – Indenização de Habilitação Policial Fede-

ral; e
VIII – vantagem pecuniária individual, de que trata 

a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.
Art. 4º Estão compreendidas no subsídio e não 

são mais devidas aos integrantes da Carreira de Po-
licial Rodoviário Federal as seguintes parcelas remu-
neratórias:

I – vencimento básico;
II – Gratificação de Atividade – GAE, de que trata 

a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;
III – valores da Gratificação por Operações Es-

peciais – GOE, a que aludiam os Decretos-Leis nºs 
1.714, de 21 de novembro de 1979, e 2.372, de 18 de 
novembro de 1987;

IV – Gratificação de Atividade Policial Rodoviá-
rio Federal;

V – Gratificação de Desgaste Físico e Mental;
VI – Gratificação de Atividade de Risco;
VII – valores de que trata o Anexo XII da Lei nº 

8.270, de 17 de dezembro de 1991; e
VIII – vantagem pecuniária individual, de que trata 

a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.
Art. 5º Além das parcelas de que tratam os arts. 

2º, 3º e 4º desta lei, não são devidas aos integrantes 
das carreiras a que se refere o art. 1º desta lei as se-
guintes espécies remuneratórias:

I – vantagens pessoais e vantagens pessoais 
nominalmente identificadas – VPNI, de qualquer ori-
gem e natureza;

II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer 
origem e natureza;

III – valores incorporados à remuneração decor-
rentes do exercício de função de direção, chefia ou 
assessoramento, cargo de provimento em comissão 
ou de Natureza Especial;

IV – valores incorporados à remuneração refe-
rentes a quintos ou décimos;

V – valores incorporados à remuneração a título 
de adicional por tempo de serviço;

VI – vantagens incorporadas aos proventos ou 
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insa-

lubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;
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XI – adicional pela prestação de serviço extra-
ordinário; e

XII – outras gratificações e adicionais, de qualquer 
origem e natureza, que não estejam explicitamente 
mencionados no art. 7º desta lei.

Art. 6º Os servidores integrantes das Carreiras de 
que trata o art. 1º desta lei não poderão perceber cumula-
tivamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão administrativa, 
judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, de 
natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de 
sentença judicial transitada em julgado.

Art. 7º O subsídio dos integrantes das Carreiras 
de que trata o art. 1º desta lei não exclui o direito à 
percepção, nos termos da legislação e regulamentação 
específica, das seguintes espécies remuneratórias:

I – gratificação natalina;
II – adicional de férias; e
III – abono de permanência de que tratam o § 19 

do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e 
o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003.

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go aplica-se à retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento e às parcelas inde-
nizatórias previstas em lei.

Art. 8º Aplica-se às aposentadorias concedidas aos 
servidores integrantes das Carreiras de que trata o art. 1º 
desta lei e às pensões o disposto nesta lei, ressalvadas 
as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 
2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 9º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.654, de 2 de junho 
de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A Carreira de que trata esta lei 
é composta do cargo de Policial Rodoviário 
Federal, estruturada nas classes de Inspetor, 
Agente Especial e Agente, na forma do Ane-
xo I desta lei.

§ 1º As atribuições das classes do car-
go de Policial Rodoviário Federal são as se-
guintes:

I – classe de Inspetor: atividades de natu-
reza policial, envolvendo direção, planejamento, 
coordenação, supervisão, controle e avaliação 
administrativa e operacional, bem como a articu-
lação e o intercâmbio com outras organizações 
e corporações policiais, em âmbito nacional e 
internacional, além das atribuições das classes 
de Agente Especial e de Agente;

II – classe de Agente Especial: atividades 
de natureza policial, envolvendo planejamen-
to, coordenação e controle administrativo e 
operacional, bem como a articulação e o in-
tercâmbio com outras organizações policiais, 
em âmbito nacional, além das atribuições da 
classe de Agente;

III – classe de Agente: atividades de natu-
reza policial envolvendo fiscalização, patrulha-
mento e policiamento ostensivo, atendimento 
e socorro às vítimas de acidentes rodoviários 
e demais atribuições relacionadas com a área 
operacional do Departamento de Polícia Ro-
doviária Federal – DPRF.

§ 2º As atribuições específicas de cada 
uma das classes referidas no § 1º deste artigo 
serão estabelecidas em ato dos Ministros de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão e da Justiça.

§ 3º Os cargos efetivos de Policial Rodo-
viário Federal, estruturados na forma do caput 
deste artigo, têm a sua correlação estabelecida 
no Anexo II desta lei.”CNR)

“Art. 3º…................................................
................. ......................................................

§ 2º A investidura no cargo de Policial 
Rodoviário Federal dar-se-á no padrão inicial 
da classe inicial.”(NR)

Art. 10. A Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, 
passa a vigorar acrescida dos Anexos I e II, nos termos, 
respectivamente, dos Anexos IV e V desta lei.

Art. 11. A aplicação do disposto nesta lei aos 
servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não 
poderá implicar redução de remuneração, de proven-
tos e de pensões.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de 
provento ou de pensão, em decorrência da aplicação 
do disposto nesta lei, eventual diferença será paga a 
título de parcela complementar de subsídio, de nature-
za provisória, que será gradativamente absorvida por 
ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira 
por progressão ou promoção ordinária ou extraordiná-
ria, da reorganização ou da reestruturação dos cargos, 
das Carreiras ou da tabela remuneratória referidas no 
art. 1º desta lei, da concessão de reajuste ou vantagem 
de qualquer natureza, bem como da implantação dos 
valores constantes dos Anexos I, II e III desta lei.

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida 
no § 1º deste artigo estará sujeita exclusivamente à 
atualização decorrente de revisão geral da remunera-
ção dos servidores públicos federais.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 13. Ficam revogados:
I – os arts. 4º e 5º da Lei nº 9.266, de 15 de mar-

ço de 1996; e
II – os arts. 4º e 5º da Lei nº 9.654, de 2 de ju-

nho de 1998; e
III – o art. 1º da Medida Provisória nº 2.184–23, 

de 24 de agosto de 2001.
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MENSAGEM Nº 495, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 305, de 29 de junho de 2006, 
que “Dispõe sobre a remuneração dos cargos das Car-
reiras de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado 
da União, Procurador Federal e Defensor Público da 
União de que tratam a Medida Provisória nº 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001, e a Lei nº 10.549, de 13 
de novembro de 2002, da Carreira de Procurador do 
Banco Central do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650, 
de 27 de maio de 1998, da Carreira Policial Federal, 
de que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, 

e a reestruturação dos cargos da Carreira de Policial 
Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 9.654, de 2 
de junho de 1998, e dá outras providências”.

Brasília, 29  de junho de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

E.M.I Nº 112 – MP/CCIVIL

Em 29 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Submetemos à superior deliberação de V. Exª a 
proposta de edição de medida provisória, texto anexo, 
que altera a estrutura remuneratória das Carreiras de 
Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, 
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Procurador Federal e Defensor Público da União de 
que tratam a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001 e a Lei nº 10.549, de 13 de novembro 
de 2002, da Carreira de Procurador do Banco Central 
do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650 de 7 de maio de 
1998, da Carreira Policial Federal, de que trata a Lei 
nº 9.266, de 15 de março de 1996, e da Carreira de 
Policial Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 9.654, 
de 2 de junho de 1998.

2. A proposta tem por objetivo dar continuidade 
à política de valorização dos servidores públicos, in-
tervindo na composição e estrutura de suas tabelas 
remuneratórias tendo como diretriz adequar a remune-
ração percebida pelos servidores por ela abrangidos 
aos parâmetros estabelecidos nos §§ 1º e 4º do art. 
39, no art. 135 e no § 9º do art. 144 da Carta Magna, 
quais sejam a fixação dos padrões do sistema remu-
neratório na forma de subsídio, observando a natu-
reza, o grau de responsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira e as suas 
peculiaridades.

3. Assim, os integrantes das carreiras supramen-
cionadas passam a ser remunerados exclusivamen-
te por subsidio, fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie re-
muneratória. Tal disposição geral significa que estão 
compreendidas no subsídio e não são mais devidas 
aos servidores abrangidos por esta proposta as se-
guintes parcelas remuneratórias, relacionadas por 
grupos de carreiras:

a) Carreiras da área jurídica e quadros 
suplementares da Advocacia Geral da União 
– AGU: Vencimento Básico; Gratificação de 
Desempenho de Atividade Jurídica – GDAJ, 
de que trata o art. 41 da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 2001, com as alterações introdu-
zidas pelas Leis nº 10.909 e 10.910, de 15 de 
julho de 2004; Pro labore de que tratam as Leis 
nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988 e art. 4º 
da Lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002; 
e Vantagem Pecuniária Individual, de que trata 
a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003;

b) Carreira Policial Federal: Vencimen-
to Básico; Gratificação de Atividade – GAE, 
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de 
agosto de 1992; Valores da Gratificação por 
Operações Especiais – GOE, a que aludiam 
os Decretos-Leis nº 1.727, de 10 de dezembro 

de 1979, e 2.387, de 18 de dezembro de 1987; 
Gratificação de Atividade Policial; Gratificação 
de Compensação Orgânica; Gratificação de 
Atividade de Risco; Indenização de Habili-
tação Policial Civil; e a Vantagem Pecuniária 
Individual, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 
de julho de 2003;

c) Carreira de Policial Rodoviário Federal: 
Vencimento Básico; Gratificação de Atividade 
– GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 
27 de agosto de 1992; Valores da Gratifica-
ção por Operações Especiais – GOE, a que 
aludiam os Decretos-Leis nº 1.714, de 21 de 
novembro de 1979, e 2.372, de 18 de novem-
bro de 1987; Gratificação de Atividade Policial 
Rodoviário Federal; Gratificação de Desgaste 
Físico e Mental; Gratificação de Atividade de 
Risco; Valores de que trata o Anexo XII da Lei 
nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991; e a Van-
tagem Pecuniária Individual, de que trata a Lei 
nº 10.698, de 2 de julho de 2003.

4. A proposta contempla, ainda, outras espécies 
remuneratórias que pela sua natureza são incompatí-
veis com a percepção do subsídio e que, portanto, não 
podem ser com ele acumuladas, quais sejam:

a) vantagens pessoais e vantagens pes-
soais nominalmente identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza;

b) diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza;

c) valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de direção, 
chefia ou assessoramento, cargo de provimen-
to em comissão ou de Natureza Especial, nos 
termos do revogado art. 62 da Lei nº 8.112, 
de 12 de dezembro de 1990, assim como de-
correntes dos revogados arts. 3º e 10 da Lei 
nº 8.911, de 11 de julho de 1994 e o art. 3º da 
Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998;

d) valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço;

e) vantagens incorporadas aos proven-
tos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 12 de 
dezembro de 1990;

f) abonos;
g) valores pagos a título de represen-

tação;
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h) adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; e

i) adicional noturno; e
j) outras gratificações e adicionais, de 

qualquer origem e natureza, que não estejam 
explicitamente mencionados na proposta que 
ora se encaminha.

5. Além das espécies remuneratórias elencadas 
nos itens anteriores, também é incompatível com o sub-
sídio a percepção de quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão administrativa, 
judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, 
de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes 
de sentença judicial transitada em julgado.

6. Outro ponto importante que consta da proposta, 
é a definição de que o subsídio dos integrantes das car-
reiras por ela abrangidas não exclui o direito à percepção, 
nos termos da legislação e regulamentação específica, 
da gratificação natalina, do adicional de férias e do abo-
no de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, o mesmo se aplicando à retribuição pelo exer-
cício de função de direção, chefia e assessoramento e 
às parcelas indenizatórias previstas em lei.

7. As medidas apresentadas alcançam em seus 
efeitos 12.688 servidores ativos e inativos das Car-
reiras da área jurídica e quadros suplementares da 
AGU; 16.597 servidores da Carreira Policial Federal e 
13.982 servidores da Carreira de Policial Rodoviário 
Federal.

8. O encaminhamento deste ato é urgente e re-
levante por fazer parte de um conjunto de medidas 
que visam promover a reestruturação das carreiras e 
das tabelas salariais dos servidores públicos em ge-
ral, em estrita sintonia com as diretrizes do Governo 
Federal, atendendo a uma política de revitalização das 
carreiras e das remunerações. Além disso, a tramita-
ção em regime de urgência é necessária, tendo em 
vista a natureza do assunto e os atrasos provocados 
pela demora na aprovação do Orçamento, no âmbito 
do Congresso Nacional.

9. Assim, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser considerado 
plenamente atendido, uma vez que a Lei Orçamentária 
Anual de 2006 contempla reserva alocada no Minis-

tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em pro-
gramação específica destinada à “reestruturação das 
carreiras e das remunerações dos servidores públicos 
federais civis e dos militares das Forças Annadas”, no 
âmbito da Administração Direta.

10. Nos exercícios de 2007 e 2008, quando es-
tará anualizada a despesa, o impacto adicional será 
de R$861,7 milhões, o que reduzirá a margem líquida 
de expansão para despesas de caráter continuado da-
queles exercícios, no entanto o montante apurado se 
mostra compatível com o aumento de receita decor-
rente do crescimento real da economia previsto, con-
forme demonstra a série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

11. São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
Medida Provisória em questão.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva – Dil-
ma Rousseff.

Of. nº 1.676/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 305/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Dispõe 
sobre a remuneração dos cargos das Carreiras de 
Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, 
Procurador Federal e Defensor Público da União de 
que tratam a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, e a Lei nº 10.549, de 13 de novembro 
de 2002; da Carreira de Procurador do Banco Central 
do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650 de 27 de maio de 
1998; da Carreira Policial Federal, de que trata a Lei 
nº 9.266, de 15 de março de 1996, e a reestruturação 
dos cargos da Carreira de Policial Rodoviário Federal, 
de que trata a Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998; e 
dá outras providências.”, 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.

Atenciosarnente, – Aldo Rebelo, Presidente.
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NOTA TÉCNICA Nº 16/2006

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305, DE 29 DE JUNHO 

DE 2006, QUANTO À ADEQUAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

“Dispõe sobre a remuneração dos car-
gos das Carreiras de Procurador da Fazenda 
Nacional, Advogado da União, Procurador 
Federal e Defensor Público da União de que 
tratam a Medida Provisória nº 2.229–43, de 
6 de setembro de 2001 e a Lei nº 10.549, de 
13 de novembro de 2002, da Carreira de Pro-

curador do Banco Central do Brasil, de que 
trata a Lei nº 9.650 de 27 de maio de 1998, 
da Carreira Policial Federal, de que trata a 
Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, e a 
reestruturação dos cargos da Carreira de 
Policial Rodoviário Federal, de que trata a 
Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, e dá 
outras providências.”

A – Relatório

A Medida Provisória (MP) em análise instituí sub-
sídios, fixados em parcela única para cada uma das 
carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, Advoga-
do da União, Procurador Federal, Defensor Público da 
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União, Procurador do Banco Central do Brasil (deno-
minadas “carreiras da área jurídica” pela MP), Policial 
Federal e de Policial Rodoviário Federal, vedando o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie re-
muneratória aos titulares dos respectivos cargos.

Para as carreiras da área jurídica, os valores dos 
subsídios correspondentes foram escalonados a partir 
de 1º de julho de 2006, 1º de janeiro de 2007, 1º de 
janeiro de 2008 e 1º de junho de 2009.

Para os Policiais Federais, o subsídio vigora a 
partir de 1º de julho de 2006, enquanto que para os 
Policiais Rodoviários Federais, a partir de 1º de agosto 
também deste ano.

A Exposição de Motivos informa que as medidas 
apresentadas alcançam em seus efeitos 12.688 servi-
dores ativos e inativos das Carreiras da área jurídica 
e quadros suplementares da AGU; 16.597 servidores 
da Carreira Policial Federal e 13.962 servidores da 
Carreira de Policial Rodoviário Federal.

Conforme consta dessa Exposição, a MP tem 
como diretriz adequar a remuneração percebida pelos 
servidores por ela abrangidos aos parâmetros esta-
belecidos nos §§ 1º e 4º do art. 39, no art. 135 e no § 
9º do art. 144 da Carta Magna, que dizem respeito à 
fixação dos padrões do sistema remuneratório na forma 
de subsídio, observando a natureza, o grau de respon-
sabilidade e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira e as suas peculiaridades.

Por isso, continua, além das parcelas remune-
ratórias até então percebidas pelos integrantes das 
carreiras acima citadas, também são incompatíveis 
com o subsídio a percepção de quaisquer valores ou 
vantagens incorporadas à remuneração por decisão 
administrativa, judicial ou extensão administrativa de 
decisão judicial, de natureza geral ou individual, ain-
da que decorrentes de sentença judicial transitada 
em julgado.

Um ponto destacado pela Exposição é o de que 
a definição do subsídio dos integrantes das carreiras 
por ela abrangidas não exclui o direito à percepção, nos 
termos da legislação e regulamentação específica, da 
gratificação natalina, do adicional de férias e do abo-
no de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, o mesmo se aplicando à retribuição pelo exer-
cício de função de direção, chefia e assessoramento e 
às parcelas indenizatórias previstas em lei.

A Exposição justifica também que a tramitação 
em regime de urgência é necessária, tendo em vista 
a natureza do assunto e os atrasos provocados pela 
demora na aprovação do Orçamento, no âmbito do 
Congresso Nacional.

Por fim, considera atendidos os arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF, uma vez que a 
Lei Orçamentária Anual de 2006 contempla reserva 
alocada no Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em programação especifica destinada à “re-
estruturação das carreiras e das remunerações dos 
servidores públicos federais civis e dos militares das 
Forças Armadas”, no âmbito da Administração Direta, 
e que, nos exercícios de 2007 e 2008, quando estará 
anualizada a despesa, o impacto adicional será de R$ 
861,7 milhões, o que reduzirá a margem liquida de ex-
pansão para despesas de caráter continuado daqueles 
exercícios. No entanto, o montante apurado se mostra 
compatível com o aumento de receita decorrente do 
crescimento real da economia previsto, conforme de-
monstra a série histórica relativa à ampliação da base 
de arrecadação nos últimos anos.

B – Subsídios

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar pa-
recer à referida medida provisória, no prazo improrro-
gável de quatorze (14) dias contados da publicação da 
MP, emitir parecer único, onde se manifestará, dentre 
outros aspectos, sobre sua adequação financeira e 
orçamentária (caput do art. 5º da Resolução nº 1, de 
2002–CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencio-
nada Resolução que:

§ 1º O exame de compatibilidade e ade-
quação 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 Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 
do Plano Plurianual a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e a Lei Orçamentária Anual.”

A Lei do Plano Plurianual para o período 2004/2007 
(Lei nº 10.933, de 11-8-2004) contém programas es-
pecíficos por intermédios dos quais correrão as des-
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pesas decorrentes das normas baixadas na MP ora 
examinada.

No que concerne à adequação da MP à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, é importante ressal-
tar que, no exame de matéria relativa à concessão de 
qualquer vantagem e de criação de cargos, empregos 
e funções, deve ser considerada também a determina-
ção constitucional prevista no Art. 169 da Carta Mag-
na, especialmente as restrições e exceções contidas 
no parágrafo primeiro desse dispositivo, com a reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, nos 
seguintes termos:

“Art 169… .............................................
§ 1º. A concessão de qualquer vantagem 

ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções (grifos nossos) 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica 
(grifo nosso) na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2006 (art. 89 da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005) estabelece que a conces-
são de quaisquer vantagens deve constar de anexo 
específico da lei orçamentária.

A lei orçamentária para o exercício de 2006 ( Lei 
nº 11.306, de 16 de maio de 2006), no seu “Anexo V 
– Autorizações específicas de que trata o art 169, § 
1º, inciso II, da Constituição e o art. 89 da LDO/2006, 
relativas a despesas de pessoal e encargos sociais”, 
traz a seguinte autorização:

“III. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERA-
ÇÃO:

… ..........................................................

4) Poder Executivo
… ..........................................................

4.2. Limite de R$3.987.747.161,00, des-
tinado à reestruturação da remuneração dos 
cargos e carreiras do Poder Executivo, inclu-
sive militares das Forças Armadas.”

A Lei Orçamentária para 2006 (Lei nº 11.306, 
de 16 de maio de 2006) aloca dotações no Âmbito 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
UO: 47101, no valores de R$5.100 milhões no crédito 
“04.846.1054.09IY.0001 – Reajuste da Remuneração 
dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Militares 
das Forças Armadas Nacional” e de R$341 milhões 
no crédito “04.846.1054.0707.0001 – Restruturação 
de Cargos e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo 
Nacional”.

Entretanto, não consta da Exposição de Motivos 
qualquer demonstrativo referente aos valores utilizados 
à conta da autorização constante do referido Anexo V 
e os saldos correspondentes.

Há que se analisar ainda a proposição à luz 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000). Os gastos 
resultantes da edição da Medida Provisória enqua-
dram–se na condição de despesa obrigatória de ca-
ráter continuado (considera–se obrigatória de cará-
ter continuado a despesa corrente derivada de lei ou 
medida provisória que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios).

Nesse sentido, a norma fica sujeita à observância 
do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. 
Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou aumentar 
despesa de caráter continuado deverá ser instruído 
com estimativa do impacto orçamentário–financeiro 
no exercício em que entrar em vigor e nos dois sub-
seqüentes e demonstrar a origem dos recursos para 
o seu custeio. O § 2º, por sua vez, determina que tal 
ato deverá ser acompanhado de comprovação de que 
a despesa criada ou aumentada não afetará as me-
tas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos financei-
ros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução per-
manente de despesa.

A Exposição de Motivos não está instruída com 
a estimativa detalhada do impacto orçamentário nes-
te exercício e nos dois subseqüentes, com a demons-
tração da origem dos recursos para o seu custeio e 
com a comprovação de que o aumento em exame 
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não afetará as metas de resultados fiscais previstas 
na LDO para 2006.

Contém apenas assertiva de que os arts. 16 e 
17 da LRF podem ser considerados plenamente aten-
didos, uma vez que:

a) “a Lei Orçamentária Anual de 2006 
contempla reserva alocada no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, em pro-
gramação específica destinada à reestrutu-
ração das carreiras e das remunerações dos 
servidores públicos federais civis e dos militares 
das Forças Armadas”, no âmbito da Adminis-
tração Direta;”

b) “nos exercícios de 2007 e 2008, quan-
do estará anualizada a despesa, o impacto adi-
cional será de R$861,7 milhões, o que reduzirá 
a margem líquida de expansão para despesas 
de caráter continuado daqueles exercícios. No 
entanto, o montante apurado se mostra com-
patível com o aumento de receita decorrente 
do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa 
à ampliação da base de arrecadação nos úl-
timos anos.”

Brasília, 4 de julho de 2006, – Salvador Roque 
Batista Júnior, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305,  
DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO 
À COMISSÃO MISTA.

O SR. MAURO LOPES (PMDB – MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, fui indicado pelo Líder do PMDB para 
apresentar parecer – o que me honrou muito – a me-
dida provisória que trata de várias carreiras, tais como 
a de Advogado da União, Procurador Federal, Policial 
Federal e a dos servidores da minha querida Polícia 
Rodoviária Federal, onde trabalhei por 35 anos.

Trabalhei com afinco, durante quase 30 dias, na 
realização do relatório. Li atentamente a Medida Pro-
visória nº 305 e ali encontrei uma série de inconstitu-
cionalidades, como a retirada de direitos adquiridos de 
servidores que trabalharam atentamente em todas as 
carreiras que constam da Medida Provisória nº 305.

Sou da base do Governo, quero o melhor para 
este Governo e para o Brasil. Fiz o juramento, no início 

deste mandato, de cumprir a Constituição e, preocu-
pado com isso, li atentamente e percebi inconstitucio-
nalidades em vários dos artigos da medida provisória, 
principalmente nos arts. 5º e 6º, que, inclusive, suprimi 
do meu relatório.

O Policial Rodoviário Federal sofre desgaste físico 
e mental nas rodovias federais, nas noites frias, chu-
vosas, ao atender acidentados, e corre risco de morte 
ao tentar salvar vidas sem saber se têm contato com 
AIDS ou outra doença contagiosa. O policial rodoviá-
rio já tem adicional noturno. Aqueles que trabalham à 
noite recebem o adicional e já o recebem há tempo. 
Essa medida provisória retira todas essas vantagens. 
O servidor que trabalha internamente vai ganhar igual 
ao outro que corre risco de morte ao socorrer os aci-
dentados nas estradas. Há uma série de inconstitucio-
nalidades nessa medida provisória.

Não vou nem ler meu relatório, que já está dis-
ponível na Internet. As categorias atingidas por esta 
medida provisória podem lê–lo. É um relatório minu-
cioso, feito com consultores especialistas em Direito 
Constitucional desta Casa. Por isso, vou defendê–lo 
até o último momento.

É comum manter acordos aqui, mas estou tris-
te porque essa medida provisória está inserida num 
pacto prejudicial a todas essas carreiras. Mas vamos 
lutar, sim!

Sr. Presidente, considerando o acordo feito por 
todos os Líderes desta Casa e uma vez que essa me-
dida provisória está trancando a pauta, vamos solicitar 
a aprovação do texto original da Medida Provisória nº 
305. Mas vamos lutar atentamente no Senado Fede-
ral para fazer justiça a todas essas categorias. Depois 
de ir ao Senado Federal, essa medida provisória volta 
a esta Casa. Espero que meus colegas me ajudem a 
aprovar seu texto original. Estamos apenas corrigindo 
as distorções constitucionais. Não estamos alterando 
nada. Rejeitamos quase 150 emendas que continham 
pedidos de aumento de salário e uma série de coisas. 
Apenas retiramos o que era inconstitucional. O relató-
rio é perfeito. Poderá tranqüilamente ser aprovado na 
sua totalidade.

Peço aos colegas e às colegas que cerrem fileira 
em seu favor. Vamos usar nossa influência no Sena-
do Federal para fazer justiça às categorias que estão 
sendo prejudicadas sensivelmente pela Medida Pro-
visória nº 305.

Portanto, o parecer é pela aprovação do texto 
original.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 306, DE 2007

Fixa os valores dos soldos dos mi-
litares das Forças Armadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os soldos dos militares das Forças 

Armadas, a partir de 1º de agosto de 2006, são 

os estabelecidos na tabela constante do Anexo 

desta Lei.

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

publicação.

Art. 3º Fica revogada, a partir de 1º de agosto de 

2006, a Lei nº 11.201, de 24 de novembro de 2005.
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MENSAGEM Nº 496, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 306, de 29 de junho de 
2006, que “Fixa os valores dos soldos dos militares 
das Forças Armadas”.

Brasília, 29 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

 
EM Interministerial nº 288/2006/MD/MP

Brasília, 9 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelên-
cia proposta de Medida Provisória, que fixa os valores 
dos soldos dos militares das Forças Armadas ativos e 
da reserva, e dos pensionistas, inerentes a cada pos-
to ou graduação da carreira militar, a partir de 1º de 
agosto de 2006.

2. Vale esclarecer que o Ministério da Defesa 
considera o formato escolhido, de recomposição li-
near do soldo, adequado à singularidade da carreira 
militar.

3. A proposição encontra-se fundada no inciso X 
do art. 142 da Constituição e é parte de um conjunto 
de medidas que vem sendo adotado em consonância 
com as diretrizes do governo de promover uma polí-
tica de revitalização das remunerações em geral, no 
caso, com foco na valorização dos militares das For-
ças Armadas.

4. Convém destacar ainda que a revisão de que 
trata a presente proposta está autorizada pelo art. 91 
da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, LDO 
de 2006, e que o acréscimo da despesa com a imple-
mentação da medida será da ordem de R$1,46 bilhão 
em 2006 e de R$2,48 bilhões em cada um dos dois 
exercícios subseqüentes.

5. A urgência e relevância que respalda a edição 
de Medida Provisória deve-se ao atraso na tramitação 
do orçamento no âmbito do Congresso Nacional, cuja 
Lei foi sancionada apenas no mês de maio do corrente 
exercício, e, ainda, a existência de dispositivo da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, que estabelece como 
nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento 
da despesa com pessoal expedido nos cento e oi-
tenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder, porquanto não haverá tempo hábil 

para a tramitação e aprovação de Projeto de Lei sobre 
o assunto. Neste sentido, faz-se necessária a edição 
de Medida Provisória que promova a reestruturação 
da remuneração dos militares ativos e inativos e dos 
pensionistas das Forças Armadas.

6. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, pode ser conside-
rado plenamente atendido, uma vez que a Lei Orça-
mentária Anual para 2006 contempla reserva alocada 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em programação específica destinada à concessão 
de “reajuste da remuneração dos servidores públicos 
federais civis e dos militares das Forças Armadas”, no 
âmbito da Administração Direta.

7. Nos exercícios de 2007 e 2008, as estimativas 
de custos reduzirão a margem líquida de expansão 
para despesas de caráter continuado daqueles exer-
cícios. Entretanto, o montante apurado está compatível 
com a previsão de aumento da receita decorrente do 
crescimento real da economia, fundamentada na série 
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação 
nos últimos anos.

8. São essas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a submeter à apreciação de Vossa Excelên-
cia a anexa proposta de medida provisória.

Respeitosamente, – Waldir Pires, Ministro 
de Estado da Defesa. – Paulo Bernardo Silva, 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão.

 
Of. Nº 1.663/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 306/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-06, que “Fixa os 
valores dos soldos dos militares das Forças Armadas”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, 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 Aldo Rabelo, Pre-
sidente.
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NOTA TÉCNICA 
DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Em 5 de julho de 2006

Assunto: Subsidios para análise da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 306, de 
29 de junho de 2006, que “fixa os valores dos soldos 
dos militares das Forças Armadas”.

Interessado: Comissão Mista designada para emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº  306, de 29 de 
junho de 2006.

I – Introdução

Em face da edição pelo Presidente da República 
da Medida Provisória nº 306, de 29 de junho de 2006, 
que “fixa os valores dos soldos dos militares das For-
ças Armadas”, a presente Nota Técnica atende à de-
terminação constante do art. 19 da Resolução nº 01, 
de 2002–CN, que estabelece, ípsis verbis:

“Art. 19. O órgão de consultoria e asses-
soramento orçamentário da Casa a que per-
tencer o Relator da Medida Provisória encami-
nhará aos Relatores e á Comissão, no prazo de 
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5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica 
com subs!dios acerca da adequação financeira 
e orçamentária de Medida Provisória”.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 
5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002–CN, que pres-
creve os requisitos a serem observados quando do 
exame de compatibilidade e adequação orçamentá-
ria e financeira: “análise da repercussão sobre a re-
ceita 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 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentá rias e a lei or-
çamentária da União”.

No art. 62, § 9º, a Constituição estabelece que 
caberá a uma comissão mista de Deputados e Sena-
dores examinar as medidas provisórias e sobre elas 
emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessões 
separadas, pelo plenário de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional.

Para a apreciação da medida provisória em ques-
tão compete a esta Consultoria de Orçamentos, Fisca-
lização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.

II – Síntese da Medida Provisória

A Medida Provisória nº 306, de 29 de junho de 
2006, publicada no DOU em 30 de junho de 2006, 
fixa os novos valores dos soldos dos militares, das 
Forças Armadas, da ativa e da reserva, assim como 
dos pensionistas, que passarão a vigorar a partir de 1º 
de agosto de 2006, conforme estabelecido na tabela 
constante de Anexo à MP. Referida tabela detalha os 
novos valores dos soldos inerentes a cada posto ou 
graduação da carreira militar.

A Exposição de Motivos – EM Interministerial nº 
288/2006/MD/MP, de 9 de junho de 2006, firmada pelos 
Ministros da Defesa e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que acompanha a MP nº 306/2006, esclare-
ce que o formato escolhido – recomposição linear dos 
soldos – foi considerado adequado às singularidades 
da carreira militar. Informa que a edição da Norma em 
exame está fundamentada no inciso X do art. 142 da 
Constituição Federal, sendo parte de um conjunto de 
medidas que vem sendo adotadas em consonância 
com as diretrizes do governo de promover uma politi-
ca de revitalização das remunerações dos servidores 

do Poder Executivo, no caso especifico com foco na 
valorização dos militares das Forças Armadas.

Destaca a citada EM lnterministerial que a revisão 
de que trata a Medida Provisória em exame está auto-
rizada pelo art. 91 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro 
de 2005 (LDO 2006), e que o acréscimo da despesa 
com a implementação da medida será da ordem de 
R$1,46 bilhão, em 2006, e de R$2,48 bilhões em cada 
um dos exercícios subseqüentes.

Alega a EMI nº 288 que a falta de tempo hábil 
para tramitação e aprovação de Projeto de Lei sobre 
o assunto, em decorrência do atraso na tramitação da 
proposta orçamentária anual para 2006, cuja Lei só foi 
sancionada no mês de maio do corrente exercido, e, 
ainda, a existência de dispositivo na Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 200 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF), que estabelece como nulo de pleno direito 
o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder, respaldam 
a urgência e relevância da matéria e a conseqüente 
edição da presente Medida Provisória.

Afirma estarem plenamente atendidas as dis-
posições dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, uma vez que a Lei Orçamentária Anual 
para 2006 contempla reserva alocada no Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, em progra-
mação especifica destinada à concessão de “reajuste 
da remuneração dos servidores públicos federais civis 
e militares das Forças Armadas”, no âmbito da Admi-
nistração Direta.

Informa, por último, que nos exercícios de 2007 
e 2008, as estimativas de custos reduzirão a margem 
líquida de expansão para despesas de caráter con-
tinuado daqueles exercícios e que o montante apu-
rado está compatível com a previsão de aumento da 
receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

III – Subsídios Acerca da Adequação Financeira 
Orçamentaria

Conforme mencionado na introdução desta nota 
técnica, o exame de compatibilidade e adequação or-
çamentária e financeira deve analisar a repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento das normas orça-
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mentárias e financeiras vigentes, em especial a con-
formidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, 
a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamen-
tárias e a lei orçamentária da União.

Preliminarmente, cumpre–nos registrar que a 
Medida Provisória nº 306, de 2006, tem repercussão 
orçamentária e financeira, uma vez que majora os sol-
dos dos militares das Forças Armadas, da ativa e da 
reserva, assim como dos pensionistas, em percentu-
al da ordem de 10% (dez por cento), de forma linear, 
comparativamente ao fixado anteriormente pela Lei 
nº 11.201, de 24 de novembro de 2005, acarretan-
do acréscimo de despesa com pessoal estimado em 
R$1,46 bilhão, no corrente exercício, conforme consta 
da EMI nº 288, que acompanha a MP.

Por outro lado, em se tratando de despesa com 
pessoal, estabelece o art. 169, § 1º da Constituição 
Federal que:

“Art. 169… .............................................
§ 1º A concessão de qualquer vantagem 

ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração da 
estrutura de carreiras, bem como a admissão 
ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive fundações institui-
das e mantidas pelo poder público, só pode-
rão ser feitas:

I – se houver prévia datação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesa com pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;

II – se houver autorização especifica na 
lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista”.

As informações disponíveis apontam no sentido 
de que a Medida adotada pelo Poder Executivo aten-
de a essas disposições constitucionais específicas, 
conforme a seguir discutido:

Prévia Dotacão Orcamentária

A Lei Orçamentária Anual para 2006 con-
signa, de fato, dotação especifica –funcional 
04.846.1054.091.0001 – Reajuste da Remuneração 
dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Milita-
res das Forças Armadas –, com valor autorizado de 

R$5.100.000.000,00 na Unidade Orçamentária 47101 
– Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A 
Exposição de Motivos Interministerial nº 288, conforme 
anteriormente citado, sugere que a previsão do acrés-
cimo de despesa decorrente da Medida Provisória em 
comento inclui–se nessa dotação genérica e específi-
ca. Além do mais, os dados da execução orçamentá-
ria da Lei Orçamentária Anual para 2006 (Prodasen), 
atualizados até 04 de julho de 2006, informam que não 
ocorreu nenhuma movimentação (empenho) à conta 
da dotação dessa programação.

Pelo exposto, conclui–se que a citada dotação é 
suficiente para atender à projeção da despesa criada 
pela Medida Provisória em exame, de conformidade 
com os dados apresentados na mencionada Exposi-
ção de Motivos Interministerial nº 288.

Autorizacão Especifica na LDO

A Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, que 
“dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Or-
çamentária Anual para 2006 e dá outras providências”, 
em seu art. 89, autoriza a concessão de quaisquer van-
tagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, 
empregos e funções, alterações de estrutura de carrei-
ras, bem como admissões e contratações de pessoal 
a qualquer título, constante de anexo específico da Lei 
Orçamentária. Estabelece, ainda, o § 2º desse mesmo 
artigo que o anexo previsto conterá a quantificação e 
o valor das admissões ou contratações, bem como o 
valor referente às demais alterações propostas.

Esclareça-se, nesse sentido, que a Lei Orçamen-
tária Anual – LOA para 2006 (Lei nº 11.306, de 16 de 
maio de 2006), por força do citado art. 89 da LDO/2006, 
trouxe o “Anexo V – Autorizações especificas de que 
trata o art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição e o art. 
89 da LDO/2006, relativas a despesas de pessoal e 
encargos sociais”. Desse anexo consta autorização 
para alteração de estrutura de carreiras e aumento 
de remuneraçao do Poder Executivo, conforme abai-
xo transcrito:

“III – ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERA-
ÇÃO:

4 – Poder Executivo
4.2. Limite de R$ 3.987.747.161,00, des-

tinados á reestruturação da remuneração dos 
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cargos e carreiras do Poder Executivo, inclu-
sive militares das Forças Armadas.”

Considera-se, por isso, também atendida a exigên-
cia constitucional quanto à existência de autorização 
específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Os dados discutidos, examinados em conjunto 
com as informações constantes da Exposição de Mo-
tivo Interministerial nº 288/2006/MD/MP, demonstram 
que também foram atendidas as disposições dos arts, 
16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF).

No que se refere às exigências constitucionais 
de urgência e relevância da matéria para edição de 
medidas provisórias (art. 62 da Constituição Fede-
ral), as justificativas constantes da mencionada EMI 
nº 288/2006/MD/MP afiguram-se pertinentes. Com 
efeito, o atraso na tramitação da Proposta Orçamen-
tária Anual para 2006, cuja lei só foi sancionada em 
maio do corrente exercício, aliado às disposições da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF), que estabelecem 
como nulo de pleno direito o ato que resulte em au-
mento da despesa com pessoal expedido nos cento 
e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder, inviabilizam o encaminhamento 
do assunto por meio de projeto de lei. Por outro lado, 
parece indiscutível a relevância da matéria, que visa 
dar cumprimento às diretrizes governamentais relati-
vas à revitalização das remunerações dos servidores 
públicos e, em particular, de valorização da carreira de 
militar das Forças Armadas.

IV – Conclusão

São esses os subsídios considerados mais re-
levantes para a apreciação da Medida Provisória nº 
306, de 29 de junho de 2006, quanto á adequação 
orçamentária e financeira. – João Batista Pontes, 
Consutor de Orçamentos.

PARECER DO RELATOR, PROFERIDO NO  
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 

SUBSTITUIÇÃO À COMISSAO MISTA, À MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 306, DE 2006, E EMENDAS

O Sr. Francisco Rodrigues (PFL-RR. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 306, 
de 2006, na verdade demonstra o compromisso do 

Governo de manter o acordo que havia feito no ano 
passado com os militares das 3 Forças: Exército, Ma-
rinha e Aeronáutica.

Portanto, passarei ao relatório para que todos 
os meus pares tomem conhecimento dessa medida 
provisória e, obviamente, do voto.

Relatório.
Com base no art. 62, combinado com o § 3º art. 

167 da Constituição Federal, o Presidente da República 
encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio da 
Mensagem nº 496, de 29 de junho de 2006, a Medida 
Provisória nº 306, da mesma data, que fixa os valores 
dos soldos dos militares das Forças Armadas.

Nos termos do seu art. 1º, essa medida provisória 
estabelece novos valores para os soldos dos militares 
das Forças Armadas a partir de 1º de agosto de 2006, 
conforme estabelecido em tabela constante do anexo 
à medida provisória. Ao mesmo tempo, pelo seu art. 
3º revoga, a partir de 1º de agosto de 2006, a Lei nº 
11.201, de 24 de novembro de 2005, que até a edição 
da medida provisória em pauta fixava os valores dos 
soldos das Forças Armadas.

Voto

Da Admissibilidade

Conforme determina o § 5º do art. 62 da Consti-
tuição Federal e o art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação 
das medidas provisórias, cabe ao Congresso Nacional, 
no que toca a medidas provisórias, deliberar confor-
me o entendimento dos pressupostos constitucionais, 
nos quais se incluem a relevância e a urgência, bem 
como sobre a adequação orçamentária e financeira 
e o mérito.

O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica poderá adotar medidas provisórias com força de 
lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional.

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, determina que, na data da publi-
cação da medida provisória no Diário Oficial da União, 
será enviado ao Congresso Nacional o seu texto, acom-
panhado da respectiva mensagem e documento que 
revelem a motivação do ato. A Exposição de Motivos 
lnterministerial EM-MP 282/06, de 2006, aliou consis-
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tentemente as razões e justificativas para a edição da 
Medida Provisória nº 306, de 2006.

Da Urgência e Relevância

Sobre a urgência e relevância, essas se encon-
tram configuradas pelas circunstâncias que cercaram 
o atraso havido na tramitação do Orçamento e da lei 
sancionada apenas no mês de maio do corrente exer-
cício e porque o parágrafo único do art. 21 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, reza que é nulo de pleno direito 
o ato que resulte aumento de despesa com pessoal 
expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato 
do respectivo poder ou órgão referido.

Portanto, sobre esse viés e nos termos do que 
preceitua o art. 62 da Constituição Federal e porque 
satisfeito o § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, que manda que o texto da 
medida provisória, no dia da sua publicação no Diá-
rio Oficial da União, seja enviado ao Congresso Na-
cional, acompanhado da respectiva mensagem e do 
documento expondo a motivação do ato, somos pela 
admissibilidade da medida provisória no que tange à 
urgência e relevância.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa

No que tange aos aspectos ligados à constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa, a matéria conti-
da na medida provisória não se insere entre aquelas de 
competência exclusiva do Congresso Nacional art. 49 da 
Constituição Federal ou de qualquer uma de suas Casas  
art. 51 e 52 da Constituição Federal, da mesma forma que 
não se contrapõe aos temas cujo tratamento é vedado 
por intermédio desse instrumento normativo.

Dessa forma, a medida provisória em tela se coa-
duna com o ordenamento jurídico vigente e foi redigido 
atendendo a todas as normas relativas à boa técnica 
legislativa, possuindo clareza, precisão e ordem lógica 
em conformidade com a Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei nº 107, de 2001.

Sobre as 4 emendas apresentadas, Sr. Presi-
dente, é evidente que todas acarretarão aumento de 
despesas com pessoal. E, sabidamente, nos termos 
do que preceitua a Carta Magna, são de iniciativa pri-
vativa do Presidente da República as leis que dispõem 
sobre remuneração dos militares das Forças Armadas 
art. 61, § 1º, inciso II, alínea f.

Diante disso, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provi-
sória nº 306 e pela inconstitucionalidade de todas as 
emendas apresentadas.

Da Adequação Financeira

Em relação à adequação financeira e orçamen-
tária, a análise dessa medida provisória deve seguir 
as disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional.

O § 1º do art. 5º dessa resolução define que o 
exame da compatibilidade e da adequação orçamen-
tária e financeira das medidas provisórias abrange a 
análise da repercussão sobre a receita ou sobre as 
despesas públicas da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras 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 Orçamentária e a 
Lei Orçamentária da União.

Do Mérito

Consideramos que o reajuste previsto na medida 
provisória em análise, dentro das atuais limitações or-
çamentárias, garante certa recuperação da remunera-
ção dos militares das Forças Armadas e dos inativos e 
pensionistas, ainda que insuficiente para uma recom-
posição à altura das atribuições e responsabilidades 
que lhes são inerentes e muito distante ainda do poder 
aquisitivo de que dispunham até há algum tempo.

Tal proposição também revoga, a partir de 1º de 
agosto de 2006, a Lei nº 11.201, de 24 de novembro 
de 2005, que até então fixava os valores dos soldos 
dos militares das Forças Armadas.

Portanto, em síntese, cabe dizer que a medida pro-
visória sob análise assegura ceda recomposição salarial 
aos militares das Forças Armadas e dos seus inativos 
e pensionistas e tem impactos orçamentários devida-
mente previstos no Orçamento Geral da União.

Por conseguinte, sugiro o voto pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência, pela adequação orçamentária e financeira 
e, no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 
306, de 2006, e pela inconstitucionalidade das Emen-
das nos 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006.

É o parecer.

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL564     



31826 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006    565ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31827 OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL566     



31828 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 11.201, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005

Fixa os valores dos soldos dos mili-
tares das Forças Armadas.

.... ................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 307, DE 2006

Altera a Lei no 11.134, de 15 de julho 
de 2005, no tocante aos valores da Van-

tagem Pecuniária Especial – VPE devida 
aos militares da Polícia Militar do Distrito 
Federal e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 11.134, de 15 de ju-

lho de 2005, passa a vigorar nos ternos do Anexo 
desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir das 
datas referidas no Anexo desta Lei.
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MENSAGEM Nº 497, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 307, de 29 de junho de 2006, que 
“Altera a Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005, no tocan-
te aos valores da Vantagem Peeuniária Especial – VPE 
devida aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”.

Brasília, 29 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

E.M.I Nº 111 – MP/CCIVL

Em 29 de junho de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa 

Excelência a proposta de edição de Medida Provisória, 
texto anexo, que altera os valores da Vantagem Pecu-
niária Especial – VPE, devida aos militares do Distrito 
Federal – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

2. A proposta tem por objetivo dar continuidade à 
política de valorização dos militares do Distrito Federal, 
em consonância com a diretriz de adequar a remune-
ração percebida pelos militares aos parâmetros esta-
belecidos no art. 42 da Carta Magna, bem como, para 
dar-lhe conseqüência, aos estabelecidos no art. 39, § 
1º, quais sejam a fixação dos padrões de vencimento 
e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observando a natureza, o grau de responsabilidade 
e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira e as suas peculiaridades.

3. O formato escolhido para o reajuste a ser concedi-
do aos militares do Distrito Federal – Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar – foi o da alteração dos valores da 
Vantagem Pecuniária Especial – VPE, instituída pela Lei nº 
11.134, de 2005, a ser paga mensal e regularmente, em 
caráter privativo, aos militares do Distrito Federal.

4. As medidas apresentadas alcançam em seus 
efeitos vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete servido-
res militares do Distrito Federal – Policiais e Bombeiros 
Militares, sendo vinte e um mil, seiscentos e catorze 
ativos e seis mil, setecentos e treze inativos.

5. Sobre o assunto, cabe destacar que a Lei nº 
10.633, de 27 de dezembro de 2002, instituiu o Fundo 
Constitucional do Distrito Federal – FCDF, com a finali-
dade de, entre outras, prover os recursos necessários 
à organização e manutenção da Polícia Militar, do Cor-
po de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito 
Federal. Portanto, procedida a análise com base nos 
aspectos de legalidade e disponibilidade orçamentária, 
a proposta é encaminhada com fundamento no inciso 
XIV do art. 21 da Carta Magna.

6. O encaminhamento deste ato é urgente e rele-
vante por fazer parte de um conjunto de medidas que 
visam promover o reajuste das tabelas salariais dos 

servidores públicos e militares, entre os quais se en-
contram os Policiais Civis e Militares e os Bombeiros 
Militares do Distrito Federal, em estrita sintonia com as 
diretrizes do Governo Federal, atendendo a uma po-
lítica de revitalização de remunerações. Além disso, a 
tramitação em regime de urgência é  necessária, tendo 
em vista a natureza do assunto, os atrasos provocados 
pela demora na aprovação do Orçamento, no âmbito do 
Congresso Nacional, e o disposto no parágrafo único 
do art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, além das 
disposições da legislação eleitoral relativas ao tema.

7. Assim, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser considerado 
plenamente atendido, uma vez que os recursos finan-
ceiros para fazer frente às despesas relativas a 2006, da 
ordem de R$139,85 milhões, estão consignados no or-
çamento do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

8. Nos exercícios de 2007 e 2008, quando esta-
rá anualizada a despesa, o impacto adicional será de 
R$294,8 milhões, o que reduzirá a margem líquida de 
expansão para despesas de caráter continuado da-
queles exercícios. No entanto o montante apurado se 
mostra compatível com o aumento de receita decor-
rente do crescimento real da economia previsto, con-
forme demonstra a série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

9. São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
Medida Provisória em questão.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva, Dil-
ma Rousseff.

Of.nº 1.664/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006.

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa Me-
dida Provisória nº 307/06, do Poder Executivo, aprovada 
na Sessão Plenária do dia 04.09.06, que “Altera a Lei nº 
11.134, de 15 de julho de 2005, no tocante aos valores 
da Vantagem Pecuniária Especial – VPE devida aos mi-
litares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.
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NOTA TÉCNICA Nº 17/2006

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA  
PROVISÓRIA Nº 307, DE29 DE JUNHO DE 2006, 

QUANTO À ADEQUAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

“Altera a Lei nº 11.134, de 15 de julho 
de 2005, no tocante aos valores da Vanta-
gem Pecuniária Especial – VPE devida aos 
militares da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal.”

I – Relatório

A Medida Provisória (MP) em análise altera os 
valores da Vantagem Pecuniária Especial devida aos 
militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pro-
duzindo efeitos financeiros a partir de 1º de março e 
de 1º de setembro de 2006, os quais serão custeados 
por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal 
– FCDF, instituído pela Lei nº 10.633, de 27 de de-
zembro de 2002.

Segundo a Exposição de Motivos, a proposta 
objetiva dar continuidade à política de valorização dos 
militares do Distrito Federal, em consonância com a 
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diretriz de adequar a remuneração percebida pelos 
militares aos parâmetros estabelecidos no art. 42 da 
Carta Magna, alcançando vinte e oito mil, trezentos 
e vinte e sete servidores militares do Distrito Federal 
– Policiais e Bombeiros Militares, sendo vinte e um 
mil, seiscentos e catorze ativos e seis mil, setecentos 
e treze inativos.

Justifica ainda a Exposição de Motivos que o 
encaminhamento da MP é urgente e relevante por fa-
zer parte de um conjunto de medidas que visam pro-
mover o reajuste das tabelas salariais dos servidores 
públicos e militares, entre os quais se encontram os 
Policiais Civis e Militares e os Bombeiros Militares do 
Distrito Federal. Além disso, alega que a tramitação 
em regime de urgência é necessária, tendo em vista 
a natureza do assunto, os atrasos provocados pela 
demora na aprovação do Orçamento, no âmbito do 
Congresso Nacional, e o disposto no parágrafo único 
do art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (segundo 
o qual é nulo de pleno direito o ato de que resulte au-
mento da despesa com pessoal expedido nos cento 
e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder, cuja data-limite no Executivo foi 
dia 30 de junho passado), além das disposições da 
legislação eleitoral relativas ao tema.

Argumenta ainda que as prescrições constantes 
dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
foram atendidas, uma vez que os recursos financeiros 
para atender as despesas relativas a 2006, da ordem 
de R$139,85 milhões, estão consignados no orçamento 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal e que nos 
exercícios de 2007 e 2008, quando estará anualizada a 
despesa, o impacto adicional será de R$294,8 milhões, 
o que reduzirá a margem líquida de expansão para 
despesas de caráter continuado daqueles exercícios. 
No entanto o montante apurado se mostra compatível 
com o aumento de receita decorrente do crescimento 
real da economia previsto, conforme demonstra a série 
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação 
nos últimos anos.

II – Subsídios

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar pa-
recer à referida medida provisória, no prazo improrro-
gável de quatorze (14) dias contados da publicação da 
MP, emitir parecer único, onde se manifestará, dentre 
outros aspectos, sobre sua adequação financeira e 
orçamentária (caput do art. 5º da Resolução nº 1, de 
2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencio-
nada Resolução que:

§ 1º O exame de compatibilidade e ade-
quação 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 Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei 
do plano plurianual, a lei de diretrizes orça-
mentárias e a lei orçamentária anual.

A lei do Plano Plurianual para o período 2004/2007 
(Lei nº 10.933, de 11/08/2004) não registra ação cor-
respondente às normas baixadas na MP.

No que concerne à adequação da MP à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, é importante ressal-
tar que, no exame de matéria relativa à concessão de 
qualquer vantagem e de criação de cargos, empregos 
e funções, deve ser considerada também a determina-
ção constitucional prevista no art. 169 da Carta Magna, 
especialmente as restrições e exceções contidas no 
parágrafo primeiro desse dispositivo, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, nos se-
guintes termos:

“Art. 169... .............................................
§ 1º A concessão de qualquer vantagem 

ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções (grifos nossos) 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica 
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentá-
rias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2006 (art. 89 da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005) estabelece que a conces-
são de quaisquer vantagens deve constar de anexo 
específico da lei orçamentária.

No entanto , a lei orçamentária para o exercício 
de 2006 ( Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006), no 
seu “Anexo V – Autorizações específicas de que trata 
o art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição e o art. 89 da 
LDO/2006, relativas a despesas de pessoal e encar-
gos sociais”, não traz autorização para o aumento de 
despesa com pessoal objeto da MP em apreço, deven-
do-se levar em conta que o item 7 da Exposição de 
Motivos atesta que “que os recursos financeiros para 
fazer frente às despesas relativas a 2006, da ordem de 
R$139,85 milhões, estão consignados no orçamento 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal.”

Pesquisa realizada junto ao Sistema de Adminis-
tração Financeira do Governo Federal – SIAFI – revela 
que, da dotação inicial prevista na lei orçamentária de 
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2006 para a Unidade Orçamentária 73901 – Fundo 
Constitucional do Distrito Federa – FCDF no valor de 
R$5,2 bilhões, foram liquidados R$2,55 bilhões até 30 
de junho de 2006.

À luz da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), 
os gastos resultantes da edição da Medida Provisória 
enquadram-se na condição de despesa obrigatória de 
caráter continuado (considera-se obrigatória de cará-
ter continuado a despesa corrente derivada de lei ou 
medida provisória que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios), estando sujeitos à observância do disposto 
no artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF.

Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou au-
mentar despesa de caráter continuado deverá ser 
instruído com estimativa do impacto orçamentário -
financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos 
dois subseqüentes e demonstrar a origem dos recur-
sos para o seu custeio. O § 2º, por sua vez, determina 
que tal ato deverá ser acompanhado de comprovação 
de que a despesa criada ou aumentada não afetará 
as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.

Nesse sentido, não constam da Exposição de 
Motivos a instrução correspondente ao detalhamento 
da estimativa do impacto orçamentário neste exercício 
e nos dois subseqüentes, a demonstração da origem 
dos recursos para o seu custeio e a comprovação de 
que o aumento em exame não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas na LDO para 2006.

A Exposição contém apenas assertiva de que os 
arts. 16 e 17 da LRF podem ser considerados plena-
mente atendidos, uma vez que:

a) “os recursos financeiros para fazer 
frente às despesas relativas a 2006, da ordem 
de R$139,85 milhões, estão consignados no 
orçamenta do Fundo Constitucional do Distri-
to Federal.”

b) “Nos exercícios de 2007 e 2008, quan-
do estará anualizada a despesa, o impacto adi-
cional será de R$294,8 milhões, a que reduzirá 
a margem líquida de expansão para despesas 
de caráter continuado daqueles exercícios, no 
entanto o montante apurado se mostra com-
patível com o aumento de receita decorrente 
do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa 
à ampliação da base de arrecadação nos úl-
timos anos.”

Brasília, 4 de julho de 2006. – Salvador Roque 
Batista Júnior, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.

PARECER DO RELATOR, 
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO 

MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 307,  
DE 2006, E EMENDAS

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a presente medida provisória 
cuida de alterar a Lei nº 11.134/05, que trata da VPE 
– Vantagem Pecuniária Especial deferida aos milita-
res da Policia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal.

No que se refere à propositura, cumpre salientar 
que a medida provisória recebeu 8 emendas e que, 
portanto, este Relator aprecia o texto em conjunto com 
essas emendas.

No que se refere ao texto, não há dúvida quanto 
à admissibilidade constitucional, atendidos os pressu-
postos constitucionais para aceitação dessa medida 
provisória. Da mesma forma, o texto original guarda 
total adequação no que se refere a aspectos financeiros 
e orçamentários. Portanto, não existe qualquer óbice 
jurídico à aprovação do texto original.

No que concerne às emendas, é importante ob-
servar que, com exceção da Emenda nº 3, este Relator 
as considera inconstitucionais por serem matérias que 
não poderiam ser propostas por membros do Parlamen-
to, pois de competência do Presidente da República. 
Ressalte-se que apenas a Emenda nº 3 não contém 
vício de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito, é absolutamente cor-
reto o proposto pela medida provisória, porque realmen-
te devida a alteração dos valores propostos. Portanto, 
quanto ao mérito, o parecer é pela aprovação.

Ainda quanto à Emenda nº 3, cumpre-me infor-
mar que este Relator teria avaliação favorável quanto 
ao seu mérito, porém, em razão do entendimento dos 
Srs. Líderes, justamente para que possa ser viabiliza-
da a aprovação da medida provisória, proponho a sua 
rejeição, sugerindo ao Deputado Alberto Fraga, autor 
da referida emenda, que apresente proposição espe-
cífica sobre o tema, vez que é injusta a não-promoção 
de pessoas pura e simplesmente por estarem sujeitas 
a processos disciplinares sub judice.

Portanto, Sr. Presidente, a nossa opinião é pela 
aprovação, no mérito, da medida provisória e pela re-
jeição das emendas por sua inconstitucionalidade, à 
exceção da Emenda nº 3, rejeitada no mérito em razão 
do acordo firmado entre os Líderes da Casa.

É o parecer.
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ORIGINAL
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 308, DE 2006

Fixa o subsídio dos cargos das Carrei-
ras de Delegado de Polícia do Distrito Fede-
ral e de Polícia Civil do Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 10 de setembro de 2006, pas-

sam a ser remunerados exclusivamente por subsí-
dio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie remuneratória, os 
titulares dos cargos das seguintes Carreiras:

I – Carreira de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal; e

II – Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos inte-

grantes das Carreiras de que trata o caput deste artigo 
são os fixados nos Anexos desta lei.

Art. 2º Estão compreendidas no subsídio de que 
trata o art. 1º desta lei e não são devidas as seguintes 
parcelas remuneratórias:

I – Vencimento Básico,
II – Gratificação de Atividade – GAE, de que trata 

a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;
III – Gratificação por Operações Especiais – 

GOE;
IV – Gratificação de Atividade Policial;
V – Gratificação de Compensação Orgânica;
VI – Gratificação de Atividade de Risco;
VII – Indenização de Habilitação Policial Civil;
VIII – Vantagem Pecuniária Individual, de que 

trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003;
IX – vantagens pessoais e vantagens pessoais 

nominalmente identificadas – VPNI, de qualquer ori-
gem e natureza;

X – diferenças individuais e resíduos, de qualquer 
origem e natureza;

XI – valores incorporados à remuneração decorren-
tes do exercício de função de direção, chefia ou as-
sessoramento, cargo de provimento em comissão ou 
de Natureza Especial;

XII – valores incorporados à remuneração referen-
tes a quintos ou décimos;

XIII – valores incorporados à remuneração a títu-
lo de adicional por tempo de serviço;

XIV – vantagens incorporadas aos proventos ou 
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei 
nº 6.112. de 11 de dezembro de 1990;

XV – abonos;
XVI – valores pagos a título de representação;
XVII – adicional pelo exercício de atividades in-

salubres, perigosas ou penosas;

XVIII – adicional noturno,
XIX – adicional pela prestação de serviço ex-

traordinário; e
XX – outras gratificações e adicionais, de qualquer 

origem e natureza, que não estejam explicitamente 
mencionados no art. 4º desta lei.

Art. 3º Os servidores integrantes das carreiras 
de que trata o art. 1º desta lei não poderão perceber 
cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou 
vantagens incorporadas à remuneração por decisão 
administrativa, judicial ou extensão administrativa de 
decisão judicial, de natureza geral ou individual, ain-
da que decorrentes de sentença judicial transitada 
em julgado.

Art. 4º O subsídio dos integrantes das carreiras 
de que trata o art. 1º desta lei não exclui o direito à 
percepção, nos termos da legislação e regulamentação 
específica, das seguintes espécies remuneratórias:

I – gratificação natalina,
II – adicional de férias; e
III – abono de permanência de que tratam o § 19 

do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e 
o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003.

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go aplica-se à retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento e às parcelas inde-
nizatórias previstas em lei.

Art. 5º Aplica-se às aposentadorias concedidas 
aos servidores integrantes das carreiras de que trata 
o art. 1º desta Lei e às pensôes o disposto nesta Lei, 
ressalvadas aquelas reguladas pelos arts. 10 e 20 da 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 6º A aplicação do disposto nesta lei aos ser-
vidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não po-
derá implicar redução de remuneração, de proventos 
e de pensões.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de 
provento ou de pensão, em decorrência da aplicação 
do disposto nesta lei, eventual diferença será paga a 
título de parcela complementar de subsídio, de nature-
za provisória, que será gradativamente absorvida por 
ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira 
por progressão ou promoção ordinária ou extraordiná-
ria, da reorganização ou da reestruturação dos cargos, 
das carreiras ou da remuneração referidas no art. 1º 
desta lei, da concessão de reajuste ou vantagem de 
qualquer natureza, bem como da implantação dos va-
lores constantes dos Anexos desta lei.

§ 2º A parcela complementar de subsídio referida 
no § 1º deste artigo estará sujeita exclusivamente à 
atualização decorrente de revisão geral da remunera-
ção dos servidores públicos federais.
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Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 8º Ficam revogados, a partir de 1º de setem-
bro de 2006;

I – os arts. 6º a 8º e o Anexo III da Lei nº 9.264, 
de 7 de fevereiro de 1996;

II – o art. 1º da Lei nº 10.874, de 1º de junho de 
2004;

III – o art. 4º e o Anexo da Medida Provisória nº 
2.184-23, de 24 de agosto de 2001; e

IV – os arts. 24, 26 e os Anexos VI e VII da Lei 
nº 11.134, de 15 de julho de 2005.
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MENSAGEM Nº 498, DE 2006

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 308, de 29 de junho de 2006, 
que “Fixa o subsídio dos cargos das Carreiras de De-
legado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil 
do Distrito Federal”.

Brasília, 29 de junho de 2006 – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

E.M.I. nº 110 – MP/C. CIVIL

Em 29 de junho de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa 

Excelência a proposta de edição de Medida Provisória, 
texto anexo, que altera a estrutura remuneratória das 
carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e 
de Polícia Civil do Distrito Federal, de que trata a Lei 
nº 11.134, de 15 de julho de 2005.

2. A proposta tem por objetivo dar continuidade 
à política de valorização dos servidores públicos, in-
tervindo na composição e estrutura de suas tabelas 
remuneratórias – tendo como diretriz adequar a remu-
neração percebida pelos servidores por ela abrangidos 
aos parâmetros estabelecidos nos §§ 1º e 4º do art. 
39, e § 9º do art. 144 da Carta Magna, quais sejam a 
fixação dos padrões do sistema remuneratório na forma 
de subsídio, observando a natureza, o grau de respon-
sabilidade e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira e as suas peculiaridades.

3. Assim, a partir de lº de setembro de 2006, os in-
tegrantes das carreiras supramencionadas passam a ser 
remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em par-
cela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória. Tal disposição geral significa que 
estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas 
aos servidores abrangidos por esta proposta as seguintes 
parcelas remuneratórias: Vencimento Básico; Gratifica-
ção de Atividade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 

13, de 27 de agosto de 1992; Valores da Gratificação por 
Operações Especiais – GOE, a que aludiam os Decre-
tos-Leis nº 1.727, de 10 de dezembro de 1979, e 2.387, 
de 18 de dezembro de 1987; Gratificação de Atividade 
Policial; Gratificação de Compensação Orgânica; Gratifi-
cação de Atividade de Risco; Indenização de Habilitação 
Policial Civil; e a Vantagem Pecuniária Individual, de que 
trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.

4. A proposta contempla, ainda, outras espécies 
remuneratórias que pela sua natureza são incompatí-
veis com a percepção do subsídio e que, portanto, não 
podem ser com ele acumuladas, quais sejam:

a) vantagens pessoais e vantagens pessoais no-
minalmente identificadas -VPNI, de qualquer origem 
e natureza;

b) diferenças individuais e resíduos, de qualquer 
origem e natureza;

c) valores incorporados à remuneração decor-
rentes do exercício de função de direção, chefia ou 
assessoramento, cargo de provimento em comissão 
ou de Natureza Especial, nos termos do revogado art. 
62 da Lei nº 8.112, de 12 de dezembro de 1990, assim 
como decorrentes dos revogados arts. 3º e 10 da Lei 
nº 8.911, de 11 de julho de 1994 e o art. 3º da Lei nº 

9.624, de 2 de abril de 1998;
d) valores incorporados à remuneração a título 

de adicional por tempo de serviço;
e) vantagens incorporadas aos proventos ou pen-

sões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei 
nº 8.112, de 12 de dezembro de 1990;

f) abonos;
g) valores pagos a título de representação;
h) adicional pelo exercício de atividades insalu-

bres, perigosas ou penosas;
i) adicional noturno; e
j) outras  gratificações e adicionais, de qualquer 

origem e natureza, que não estejam explicitamente 
mencionados na proposta que ora se encaminha.

5. Além das espécies remuneratórias elencadas 
nos itens anteriores, também é incompatível com o sub-
sídio a percepção de quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão administrativa, 
judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, 
de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes 
de sentença judicial transitada em julgado.

6. Outro ponto importante que consta da proposta, 
é a definição de que o subsídio dos integrantes das car-
reiras por ela abrangidas não exclui o direito à percepção, 
nos termos da legislação e regulamentação específica, 
da gratificação natalina, do adicional de férias e do abo-
no de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, o mesmo se aplicando à retribuição pelo exercí-
cio de função de direção, chefia e assessoramento e 
às parcelas indenizatórias previstas em lei.

7. As medidas apresentadas alcançam em seus efei-
tos sete mil e dezesseis integrantes das Carreiras Policiais 
Civis, sendo quatro mil setecentos e noventa e oito servi-
dores ativos e dois mil e duzentos e dezoito inativos.

8. Sobre o assunto, cabe destacar que a Lei 
nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, instituiu o 
Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, 
com a finalidade de, entre outras, prover os recur-
sos necessários à organização e manutenção da 
Polícia Civil do Distrito Federal. Portanto, procedida 
a análise com base nos aspectos de legalidade e 
disponibilidade orçamentária, a proposta é encami-
nhada com fundamento no inciso XIV do art. 21 da 
Carta Magna.

9. O encaminhamento deste ato é urgente e relevan-
te por fazer parte de um conjunto de medidas que visam 
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promover a reestruturação das carreiras e das tabelas sa-
lariais dos servidores públicos em geral, entre os quais se 
encontram os Policiais Civis do Distrito Federal, em estrita 
sintonia com as diretrizes do Governo Federal, atendendo 
a uma política de revitalização das carreiras e das remu-
nerações. Além disso, a tramitação em regime de urgência 
é necessária, tendo em vista a natureza do assunto e os 
atrasos provocados pela demora na aprovação do Orça-
mento, no âmbito do Congresso Nacional.

10. Assim, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser considerado 
plenamente atendido, uma vez que os recursos finan-
ceiros para fazer frente às despesas relativas a 2006, da 
ordem de R$48,06 milhões, estão consignados no orça-
mento do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

11. Nos exercícios de 2007 e 2008, quando es-
tará anualizada a despesa, o impacto adicional será 
de R$156,74 milhões, o que reduzirá a margem líqui-
da de expansão para despesas de caráter continuado 
daqueles exercícios, no entanto o montante apurado 
se mostra compatível com o aumento de receita decor-
rente do crescimento real da economia previsto, con-
forme demonstra a série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

12. São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
Medida Provisória em questão.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva – Dil-
ma Rousseff.

Of.nº 1.665/06/SGM/P

Brasília, 21 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa Me-
dida Provisória nº 308/06, do Poder Executivo, aprovada 
na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Fixa o subsídio 
dos cargos das Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal.”, 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 Aldo Rebelo, Pre-
sidente.
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Nota Técnica S/N, de 2006.

Brasília, 5-7-2006.

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida 
Provisória nº 308, de 29 de junho de 2006, que “Fixa 
o subsídio dos cargos das Carreiras de Delegado de 
Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito 
Federal”.
Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória.

1 – Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação 
constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, 
que estabelece, ipsis verbis:

“Art. 19. O órgão de consultoria e assessoramen-
to orçamentário da Casa a que pertencer o Relator 
de Medida Provisória encaminhará aos Relatores e à 
Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de sua publica-
ção, nota técnica com subsídios acerca da adequação 
financeira e orçamentária de Medida Provisória”.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória nº 308, de 29 de 
junho de 2006, que “Fixa o subsídio dos cargos das 
Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal 
e de Polícia Civil do Distrito Federal”.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 110-MP/
CCIVIL, a Medida Provisória altera a estrutura remune-
ratória das carreiras de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, de que trata 
a Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005. O objetivo é dar 
continuidade à política de valorização dos servidores 
públicos, intervindo na composição e estrutura de suas 
tabelas remuneratórias – tendo como diretriz adequar a 
remuneração percebida pelos servidores por ela abran-
gidos aos parâmetros estabelecidos nos §§ 1º e 4º do 
art. 39, e § 9º do art. 144 da Carta Magna.

Dessa forma, a partir de lº de setembro de 2006, 
os integrantes das carreiras mencionadas passam a ser 
remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer grati-
ficação, adicional, abono, prêmio, verba de represen-
tação ou outra espécie remuneratória. Tal disposição 
geral significa que estão compreendidas no subsídio 
e não são mais devidas aos servidores abrangidos 
pela proposta as seguintes parcelas remuneratórias: 
Vencimento Básico; Gratificação de Atividade – GAE, 
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 
1992; Valores da Gratificação por Operações Especiais 
– GOE, a que aludiam os Decretos-Leis nº 1.727, de 
10 de dezembro de 1979, e 2.387, de 18 de dezembro 
de 1987; Gratificação de Atividade Policial; Gratificação 
de Compensação Orgânica; Gratificação de Atividade 

de Risco; Indenização de Habilitação Policial Civil; e a 
Vantagem Pecuniária Individual, de que trata a Lei nº 

10.698, de 2 de julho de 2003.
Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, a pro-

posta contempla, ainda, outras espécies remuneratárias 
que pela sua natureza são incompatíveis com a percepção 
do subsídio e que, portanto, não podem ser com ele acu-
muladas, quais sejam: a) vantagens pessoais e vantagens 
pessoais nominalmente identificadas – VPNI, de qualquer 
origem e natureza; b) diferenças individuais e resíduos, 
de qualquer origem e natureza; c) valores incorporados à 
remuneração decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em 
comissão ou de Natureza Especial, nos termos do revo-
gado art. 62 da Lei nº 8.112, de 12 de dezembro de 1990, 
assim como decorrentes dos revogados arts. 3º e 10 da 
Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994 e o art. 3º da Lei nº 

9.624, de 2 de abril de 1998; d) valores incorporados à 
remuneração a título de adicional por tempo de serviço; 
e) vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por 
força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 12 de 
dezembro de 1990; f) abonos; g) valores pagos a título de 
representação; h) adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; i) adicional noturno; e 
j) outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e 
natureza, que não estejam explicitamente mencionados 
na proposta que ora se encaminha.

Além dessas espécies remuneratórias, também é 
incompatível com o subsídio a percepção de quaisquer 
valores ou vantagens incorporadas à remuneração por de-
cisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de 
decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que 
decorrentes de sentença judicial transitada em julgado.

Outro ponto da proposta, é a definição de que o 
subsídio dos integrantes das carreiras por ela abran-
gidas não exclui o direito à percepção, nos termos da 
legislação e regulamentação específica, da gratificação 
natalina, do adicional de férias e do abono de perma-
nência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição 
Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 
o mesmo se aplicando à retribuição pelo exercício de 
função de direção, chefia e assessoramento e às par-
celas indenizatórias previstas em lei.

O encaminhamento da Medida Provisória é ur-
gente e relevante por fazer parte de um conjunto de 
medidas que visam promover a reestruturação das car-
reiras e das tabelas salariais dos servidores públicos 
em geral, entre os quais se encontram os Policiais Civis 
do Distrito Federal, em estrita sintonia com as diretri-
zes do Governo Federal, atendendo a uma política de 
revitalização das carreiras e das remunerações.
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2 – Subsídio Acerca da Adequação  
Financeira e Orçamentária

O exame da compatibilidade e da adequação or-
çamentária e financeira das medidas provisórias, con-
soante o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 
2002-CN, “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”.

De acordo com a Exposição de Motivos, as me-
didas apresentadas alcançam em seus efeitos sete mil 
e dezesseis integrantes das Carreiras Policiais Civis, 
sendo quatro mil, setecentos e noventa e oito servidores 
ativos e dois mil e duzentos e dezoito inativos.

Cabe destacar que a Lei nº 10.633, de 27 de 
dezembro de 2002, instituiu o Fundo Constitucional 
do Distrito Federal – FCDF, com a finalidade de, entre 
outras, prover os recursos necessários à organização 
e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal.

Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser considerado 
atendido, uma vez que os recursos financeiros para 
fazer frente às despesas relativas a 2006, da ordem 
de R$48,06 milhões, estão consignados no orçamento 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Nos exercícios de 2007 e 2008, quando estará 
anualizada a despesa, o impacto adicional será de 
R$156,74 milhões, o que reduzirá a margem líquida 
de expansão para despesas de caráter continuado da-
queles exercícios. A Exposição de Motivos destaca que 
a despesa se mostra compatível com o aumento de 
receita decorrente do crescimento real da economia.

3 – Conclusão

A Medida Provisória atende as normas financei-
ras e orçamentárias vigentes, inclusive o que dispõe 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. – Joaquim Ornelas 
Neto, Consultor.

PARECER DO RELATOR,  PROFERIDO 
NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO 
MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 308, DE 
2006, E EMENDAS.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na verdade, essa medida provisória 
é idêntica à relatada pelo meu colega Deputado Mauro 
Lopes. Conversamos muito sobre nossos pareceres. 
São evidentes, flagrantes, alguns vícios de inconstitu-
cionalidade na medida provisória. Após conversar al-
guns dias com o meu amigo Mauro Lopes, vimos que 
os nossos relatórios são idênticos.

Sr. Presidente, o Senado Federal não vai rece-
ber o ônus desse acordo. Para votar a PEC que trata 
do voto aberto, o Senado vai ter de votar com rapidez 
essas 20 medidas provisórias.

Poderíamos ter discutido mais essa matéria. Mas 
acordo é acordo, e temos de cumpri-lo.

Da mesma forma que meu colega Deputado Mau-
ro Lopes, não vou ler o relatório. Não adianta lê-lo, uma 
vez que ele não será avaliado, já que há acordo.

Agradeço ao Deputado José Eduardo Cardozo, 
que atendeu também a uma emenda de minha autoria 
na MP que trata da Polícia Militar do Distrito Federal e 
dos Bombeiros. No entanto, em virtude do acordo, ela 
não poderá ser acatada.

Sr. Presidente, fui bastante incomodado por uma 
categoria, especialmente por alguns falsos líderes da 
Polícia Civil do Distrito Federal, para ser mais exato, 
por alguns candidatos de porta de boteco que quise-
ram aparecer em cima do meu nome.

O meu relatório é feito para proteger a institui-
ção. Desafio quem me apontem qualquer projeto que 
favoreça as entidades de segurança pública de meu 
País que eu tenha ficado contra.

Portanto, sugiro a esses oportunistas de plantão 
que esperavam aparecer em cima do meu nome traba-
lharem, mostrarem serviço, em vez de me criticarem. 
O meu compromisso era fazer com que o mesmo re-
latório aprovado para a Polícia Federal fosse aplicado 
à Polícia Civil do Distrito Federal.

Sr. Presidente, fica aqui minha isenção. Não te-
nho nenhum tipo de preocupação em agradar a, A, 
B ou C. Fico centrado na legalidade, que tem de pre-
valecer acima de qualquer coisa. Não faço palanque 
eleitoreiro com assuntos inerentes às profissões dos 
que trabalham na Segurança Pública.

Portanto, fica aqui meu repúdio à tentativa de 
denegrir minha imagem perante a categoria. Repito: 
não sou inimigo da Polícia Civil do Distrito Federal. 
Todavia, a instituição precisa escolher melhor seus 
representantes.

É evidente que voto pelo acordo e o texto original 
enviado pelo Presidente da República.

É o parecer.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 309, DE 2006

Altera os valores constantes do Anexo 
II da Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004, 
que dispõe sobre a criação do Plano Es-
pecial de Cargos da Agência Brasileira de 
Inteligência – ABIN.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os valores constantes do Anexo II da Lei 

nº 10.862, de 20 de abril de 2004, que fixa os valores 

do vencimento básico dos cargos de nível superior, 

intermediário e auxiliar do Plano Especial de Cargos 

da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, passam 

a ser os fixados no Anexo desta Lei, com efeitos finan-

ceiros a partir de 1º de julho de 2006.

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

publicação.
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ORIGINAL
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MENSAGEM Nº 513, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 309, de 4 de julho de 2006, 
que “Altera os valores constantes do Anexo II da Lei 
nº 10.862, de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a 
criação do Plano Especial de Cargos da Agência Bra-
sileira de Inteligência – ABIN”.

Brasília, 4 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

E.M.I. nº 119 – MP/GSI

Em 4 de julho de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1. Submetemos à superior deliberação de Vossa 
Excelência a proposta de edição de Medida Provisória, 
texto anexo, que altera os valores constantes do Anexo 
II da Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004.

2. A proposta é parte de um conjunto de medidas 
que vêm sendo implementadas pelo Governo Federal, 
em continuidade à política de melhoria salarial, com vistas 

à redução das distorções atualmente existentes, no que 
se refere ao equilíbrio interno e externo das tabelas de 
remuneração do Poder Executivo Federal, com o objetivo 
de atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação, 
considerando as necessidades decorrentes do exercício 
das atribuições dos cargos do Plano Especial de Cargos 
da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.

3. A proposta consiste em alteração do nível remu-
neratório dos servidores integrantes do Plano Especial 
de Cargos da ABIN, mediante aumento do vencimento 
básico, a ser implementado a partir de 1º de julho de 
2006, de forma a adequar a remuneração percebida 
pelos servidores por ela abrangidos aos parâmetros 
estabelecidos no § 1º do art. 39 da Carta Magna, quais 
sejam a fixação dos padrões do sistema remuneratório, 
observando a natureza, o grau de responsabilidade 
e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira e as suas peculiaridades.

4. A medida apresentada alcança em seus efeitos 
2.117 servidores ativos e inativos do Plano Especial de 
Cargos da ABIN, abrangendo tanto os servidores do 
Grupo Informação quanto os do Grupo Apoio.

5. O encaminhamento deste ato é urgente e relevan-
te por fazer parte de um conjunto de medidas que visam 

    597ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31859 

promover a reestruturação das carreiras e das tabelas 
salariais dos servidores públicos em geral, em estrita sin-
tonia com as diretrizes do Governo Federal, atendendo a 
uma política de revitalização das carreiras e das remune-
rações. Além disso, a tramitação em regime de urgência 
é necessária, tendo em vista a natureza do assunto e os 
atrasos provocados pela demora na aprovação do Orça-
mento, no âmbito do Congresso Nacional.

6. Assim, quanto ao disposto nos arts. l6 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser conside-
rado plenamente atendido, uma vez que a Lei Orça-
mentária Anual de 2006 contempla reserva alocada 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em programação específica.

7. No exercício de 2006, o impacto adicional será 
de R$4,98 milhões, nos exercícios de 2007 e 2008, 
quando estará anualizada a despesa, o impacto adicio-
nal será de R$9,27 milhões, o que reduzirá a margem 
líquida de expansão para despesas de caráter continu-
ado daqueles exercícios. No entanto o montante apu-
rado se mostra compatível com o aumento de receita 
decorrente do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa à amplia-
ção da base de arrecadação nos últimos anos.

8. São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
Medida Provisória em questão.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva, Jorge 
Armando Felix.
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Of.nº 1.666/06/SGM/P

Brasília, 28 de setembro de 2006

Assunto: envio de MPV para apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória n0 309/06, do Poder Executivo, apro-
vada na Sessão Plenária do dia 4-9-2006, que “Altera 

os valores constantes do Anexo II da Lei nº 10.862, 
de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a criação 
do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira 
de Inteligência – ABIN.”, 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, – Aldo Rebelo, Presidente.
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Nota Técnica Nº 19/2006

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA  
PROVISÓRIA Nº 309, DE 4 DE JULHO DE 2006, 

QUANTO À ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
E FINANCEIRA

“Altera os valores constantes do Ane-
xo II da Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004, 
que dispõe sobre a criação do Plano Es-
pecial de Cargos da Agência Brasileira de 
Inteligência – ABIN.”

A – Relatório

A Medida Provisória (MP) em exame altera o nível 
remuneratório dos servidores integrantes do Plano Es-
pecial de Cargos da ABIN, mediante aumento do venci-
mento básico, a ser implementado a partir de 1º de julho 
de 2006, alcançando 2.117 servidores ativos e inativos.

Segundo a Exposição de Motivos, a MP “é urgente 
e relevante por fazer parte de um conjunto de medidas 
que visam promover a reestruturação das carreiras e 
das tabelas salariais dos servidores públicos em ge-
ral, em estrita sintonia com as diretrizes do Governo 
Federal atendendo a uma política de revitalização das 
carreiras e das remunerações.”.

Justificativa que a tramitação em regime de urgên-
cia é necessária, tendo em vista a natureza do assunto 
e os atrasos provocados pela demora na aprovação do 
Orçamento, no âmbito do Congresso Nacional.

Custo declarado, mas não comprovado: R$4,98 
milhões no exercício de 2006 e R$9,27 milhões nos 
exercícios de 2007 e 2008.

B – Subsídios

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar pare-
cer à referida medida provisória, no prazo improrrogável 
de quatorze (14) dias contados da publicação da MP, 
emitir parecer único, onde se manifestará, dentre outros 
aspectos, sobre sua adequação financeira e orçamentá-
ria (caput do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencio-
nada Resolução que:

§ 1º O exame de compatibilidade e adequação or-
çamentária 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 es-
pecial 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 Anual.”

A Lei do Plano Plurianual para o período 2004/2007 
(Lei nº 10.933, de 11/08/2004) contém programas especí-

ficos por intermédio dos quais correrão as despesas de-
correntes das normas baixadas na MP ora examinada.

No que concerne à adequação da MP à Lei de Dire-
trizes Orçamentárias – LDO, é importante ressaltar que, 
no exame de matéria relativa à concessão de qualquer 
vantagem e de criação de cargos, empregos e funções, 
deve ser considerada também a determinação constitu-
cional prevista no art. 169 da Carta Magna, especialmente 
as restrições e exceções contidas no parágrafo primeiro 
desse dispositivo, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98, nos seguintes termos:

“Art. 169...
§ 1º. A concessão de qualquer vanta-

gem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções (grifos nossos) 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções 
de despesas de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica 
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentá-
rias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2006 (art. 89 da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005) estabelece que a conces-
são de quaisquer vantagens deve constar de anexo 
específico da lei orçamentária.

A lei orçamentária para o exercício de 2006 (Lei 
nº 11.306, de 16 de maio de 2006), no seu “Anexo V 
– Autorizações específicas de que trata o art. 169, § 
1º, inciso II, da Constituição e o art. 89 da LDO/2006, 
relativas a despesas de pessoal e encargos sociais”, 
traz a seguinte autorização:

“III. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERA-
ÇÃO:

 ..............................................................
4) Poder Executivo
 ..............................................................
4.2. Limite de R$3.987.747.161,00, des-

tinado à reestruturação da remuneração dos 
cargos e carreiras do Poder Executivo, inclu-
sive militares das Forças Armadas.”
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A Lei Orçamentária para 2006 (Lei nº 11.306, de 16 
de maio de 2006) aloca dotações no Âmbito do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, UO: 47101, no va-
lor de R$5.100 milhões no crédito “04.846.1054.09IY.0001 
– Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Fe-
derais Civis e dos Militares das Forças Armadas – Nacional” 
e de R$R$341 milhões no crédito “04.846.1054.0707.0001 
– Restruturação de Cargos e Carreiras no Âmbito do Po-
der Executivo – Nacional”.

Entretanto, não consta da Exposição de Motivos 
qualquer demonstrativo referente aos valores utilizados 
à conta da autorização constante do referido Anexo V 
e os saldos correspondentes.

Há que se analisar a proposição à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000). Os gastos resultantes da 
edição da Medida Provisória enquadram-se na condição 
de despesa obrigatória de caráter continuado (consi-
dera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei ou medida provisória que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios).

Nesse sentido, a norma fica sujeita à observância 
do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. Pelo 
que dispõe o § 1º, o ato que criar ou aumentar despesa 
de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a 
origem dos recursos para o seu custeio. O § 2º, por sua 
vez, determina que tal ato deverá ser acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.

Para atender a tais dispositivos, a Exposição 
de Motivos declara que o impacto orçamentário é de 
R$4,98 milhões no exercício de 2006 e R$9,27 milhões 
nos exercícios de 2007 e 2008 (embora não contenha 
demonstração das estimativas de custo da MP em aná-
lise). Registra que o referido impacto reduzirá a margem 
líquida de expansão para despesas de caráter continu-
ado nos exercícios de 2007 e 2008 e que o montante 
apurado está compatível com a previsão de aumento 
da receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

Ainda à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
importa consignar que a Medida Provisória foi edita-
da no dia 4 de julho 2006 e publicada no dia seguinte, 
tratando-se de ato expedido dentro dos cento e oitenta 
dias anteriores ao final do mandato do Presidente da 
República. Observe-se que o fim do mandato ocorre 
dia 31 de dezembro, ante o que dispõe o art. 82 da 

Constituição Federal, segundo o qual o início é 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da eleição.

Assim, tal fato há que ser examinado sob o crivo 
do Parágrafo único do art. 21 dessa Lei, cujo conteú-
do é o seguinte:

“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que 
provoque aumento da despesa com pessoal 
e não atenda:

 ..............................................................
Parágrafo único. Também é nulo de pleno 

direito o ato de que resulte aumento da despesa 
com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do res-
pectivo Poder ou órgão referido no art. 20.”

Como se percebe, a parte anteriormente colacio-
nada tem por objetivo inibir que os titulares de Poder 
ou órgão referido do art. 20 daquela Lei, ao final dos 
respectivos mandatos, pratiquem atos que possam re-
sultar em aumento das despesas com pessoal.

No entanto, como acima exposto, o aumento da 
despesa com pessoal provocado pela medida provisó-
ria em apreço está compatível com o Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual, evidenciado que foram atendidos os princípios 
orientadores da LRF, no que tange ao planejamento, 
transparência e equilíbrio fiscal.

Brasília, 7 de julho de 2006. – Salvador Roque 
Batista Júnior, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

309, DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBS-
TITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

O Sr. Luiz Couto (PT-PB. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais nada, 
quero dizer que concordo com o Deputado Mauro Lo-
pes e que aprovaria na íntegra o parecer de S.Exa., 
não nos obrigasse o acordo firmado a votar de modo a 
prosseguir com a votação das outras matérias. Talvez 
o nobre Deputado Mauro Lopes possa encaminhar ao 
Senado, como sugestão, seu parecer.

Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 309 dis-
põe sobre a criação do Plano Especial de Cargos da 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, modificando 
lei de 20 de abril de 2004.

Nosso parecer é pela aprovação da Medida Pro-
visória nº 309, em sua forma original, quanto à cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
assim como quanto ao mérito, e pela rejeição das 2 
emendas apresentadas pelo nobre Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame.

É o parecer.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Registro, com muita satisfação, a presença 
neste plenário do Exmº Sr. Ministro das Comunicações, 
Senador Hélio Costa.

Em função da Ordem do Dia, gostaria de inter-
romper os trabalhos das comissões permanentes e 
temporárias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 299, DE 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 299, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e 
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor 
global de novecentos e cinco milhões, quatro-
centos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e trin-
ta e nove reais, para os fins que especifica.

À Medida Provisória foram apresentadas 41 
emendas.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Rela-
tor: Deputado Inaldo Leitão (PL-PB), preliminarmente 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida 
Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 11 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 12 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 34, de 2006, e se esgotará no dia 25 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Designo o nobre Senador Roberto Saturnino para 
relatar a Medida Provisória.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
pela ordem, com a aquiescência do Senador Roberto 
Saturnino.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, não tenho nada a opor às votações. Entre-
tanto, tenho certeza de que o painel não representa a 
realidade do número. Talvez fosse mais interessante 
V. Exª colocar mais adiante essas votações ou deixar 
o relatório em suspenso para ser votado depois. Nada 
que impeça o relatório. O painel não está representan-
do a realidade do número e, por isso, é do meu dever 
chamar a atenção de V. Exª. Não tenho nenhuma in-
tenção de impedir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu gostaria de, aproveitando a intervenção de 
V. Exª, fazer um apelo a todos os Senadores que se en-
contram em outras dependências da Casa que venham 
ao plenário, pois estamos começando o processo de 
votação. Já começamos a nossa Ordem do Dia.

O Senador Antonio Carlos lembra muito bem 
que é importante a presença de todos que estão na 
Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Porque penso que V. Exª pode não prejudicar 
o relatório, mas acho que V. Exª só pode submeter a 
matéria à votação sabendo se há número ou não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sem dúvida. V. Exª tem absoluta razão. A não 
ser que haja acordo dos Líderes partidários, no sentido 
de que a Ordem do Dia prossiga, vamos...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Temos de dar exemplo de presença. V. Exª se 
esforçou para que estivéssemos aqui. Estou aqui, e 
a Lei Kandir exige 41 presenças efetivas. De maneira 
que, se a deixarmos para o final, poderemos não ter 
número para votá-la, o que seria uma coisa absoluta-
mente injusta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem razão.

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plenário, 
pois estamos em plena Ordem do Dia, e é necessária 
a presença de todos.

Com a palavra o Senador Roberto Saturnino, 
Relator revisor da matéria.
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PARECER Nº 1.138, DE 2006 – PLEN

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador. ) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se da Medida Pro-
visória nº 299, de 2006, que abre crédito extraordinário, 
em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de R$925.459.839,00, 
para os fins que especifica.

Com base no art. 62 da Constituição, o Presiden-
te da República adotou e submeteu à deliberação do 
Congresso a Medida Provisória nº 299, que está sob 
apreciação, abrindo crédito extraordinário para diver-
sos órgãos da Justiça Eleitoral, conforme preceitua a 
Lei Maior.

Cumpre salientar, inicialmente, que a Lei nº 
11.306, que estima a receita e fixa a despesa da União 
para o Exercício Financeiro de 2006, foi aprovada re-
centemente, ou seja, em 16 de maio de 2006. Assim 
sendo, esse crédito extraordinário, contendo despesas 
imprevisíveis e urgentes, foi aberto apenas 41 dias após 
a aprovação do Orçamento da União para este ano, o 
qual já poderia ter contemplado tais despesas.

Outra observação interessante é que o Poder 
Executivo destacou que esse crédito extraordinário, 
no valor de R$925.000.000,00, destina-se à Justiça 
Eleitoral e diversos órgãos do Poder Executivo. Entre-
tanto, o valor destinado à Justiça Eleitoral, que poderia 
caracterizar certa urgência devido à proximidade do 
período eleitoral, foi de R$12.823.048,00, o que repre-
senta um percentual pequeno do total.

No que se refere à Justiça Eleitoral, o crédito as-
segurará disponibilidade de manutenção, transporte, 
suprimento de materiais e de urnas eletrônicas, com 
a finalidade de garantir o transcurso normal do pleito 
eleitoral de 2006. A urgência e a relevância da deman-
da justificam-se pelo prazo exíguo, até de certa forma 
ultrapassado, para prestação dos serviços necessários 
à realização das eleições previstas. 

No tocante ao Ministério da Fazenda, os recur-
sos viabilizarão a manutenção do Sistema Integrado 
de Administração Financeira (Siafi) e dos Sistemas 
Informatizados da Receita Federal do Brasil e da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda. 

Para o Ministério da Educação, o crédito permitirá 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação 
(FNDE), o equipamento com laboratórios de informá-
tica de 5.702 escolas, no âmbito da ação, integração 
e expansão do uso de tecnologias de informação e 
comunicação na saúde pública (Proinfo). A sua não 

implantação, nos termos propostos, acarretará sérios 
atrasos de cronograma, em virtude da não celebra-
ção de convênios, impactando negativamente outras 
ações do Ministério.

No âmbito da Previdência Social, os recursos via-
bilizarão o pagamento dos serviços de processamento 
de dados dos benefícios e a manutenção dos sistemas 
previdenciários realizados pela empresa de tecnologia 
e informações da Previdência Social (Dataprev), bem 
como permitirá o pagamento de aposentadorias, pen-
sões e auxílios-doença aos assistidos do Aeros.

Em relação ao Ministério das Relações Exterio-
res, os recursos possibilitarão a realização de apoio 
financeiro ao governo do Paraguai, com a finalidade 
de modernizar instalações e de revitalizar estruturas 
da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, 
de modo a propiciar um atendimento adequado a usu-
ários brasileiros e paraguaios, bem como a tramitação 
alfandegária de mercadorias. 

Tal medida torna-se relevante e urgente, tendo 
em vista a situação crítica observada atualmente, que 
gera transtornos no trânsito e na realização de ativi-
dades comerciais.

No que tange ao Ministério dos Transportes, o 
crédito permitirá a continuidade das obras emergen-
ciais de reparação da cortina submersa de contenção 
do entroncamento do cais comercial do porto de For-
taleza, uma vez que foram observadas falhas nessa 
proteção, que configuram um risco iminente de desmo-
ronamento, o que requer, portanto, uma ação imediata 
do Governo Federal.

No que se refere ao Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, o crédito permitirá a imediata prestação de 
assistência técnica e extensão rural aos agricultores, 
transmitindo-lhes conhecimentos necessários à elabo-
ração de projetos consistentes, financeira e ambiental-
mente, a fim de viabilizar o acesso às linhas de crédito 
do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), 
disponibilizadas o Plano Safra 2006/2007.

A atuação governamental reveste-se de urgência, 
pois o atraso na liberação de recursos inviabilizaria a 
celebração de convênios com as entidades estaduais 
responsáveis pela prestação de serviço de assistên-
cia técnica e extensão rural. Essa ação é de extrema 
relevância, pois o não-recebimento de informações 
necessárias poderá induzir os produtores à obtenção 
de financiamentos para projetos economicamente in-
viáveis.

Quanto ao Ministério da Defesa, o presente cré-
dito possibilitará a realização de ações de apoio de 
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combate à gripe aviária no País e de operações de 
logística e segurança junto a servidores do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e 
da Fundação Nacional do Índio (Funai).

As ações revestem-se de caráter de urgência, 
considerando que a gripe aviária no território nacional 
poderá trazer riscos ao setor pecuário, à economia e, 
principalmente, à população.

O crédito em favor do Ministério da Integração 
Nacional viabilizará a recuperação de pontes que dão 
acesso à comunidade remanescente do Quilombo Ca-
lunga, no Estado de Goiás, tendo em vista o iminente 
risco de desabamento. A urgência e a relevância da 
matéria são justificadas pelo fato de populações re-
sidentes nas citadas comunidades encontrarem-se 
quase isoladas.

Por último, no tocante ao Ministério do Turismo, 
R$425 milhões destinam-se à melhoria da infra-estru-
tura rodoviária e aeroportuária e de sistema de segu-
rança, abrangendo obras e reformas de ampliações 
em diversos aeroportos brasileiros e tem sua urgência 
e relevância justificadas pela necessidade de atuação 
imediata e incisiva do Governo Federal, por meio de 
elevação dos seus investimentos nesses setores.

Por força do art. 5º, da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, que dispõe sobre a aprecia-
ção pelo Congresso Nacional de medidas provisó-
rias, a que se refere o art. 92 da Constituição Federal, 
cabe ao Congresso Nacional se manifestar sobre sua 
constitucionalidade, mérito e adequação orçamentá-
ria e financeira. 

No tocante ao atendimento dos pressupostos 
constitucionais, o art. 62 confere competência ao Pre-
sidente da República para, em caso de relevância e 
urgência, adotar medidas provisórias com força de 
lei. De acordo com o § 3º do art. 167 da Lei Maior, a 
cobertura do crédito extraordinário somente será emi-
tida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o art. 62.

Tanto é assim que a Constituição Federal deter-
mina a vedação no campo orçamentário e proíbe a 
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem a indicação dos recursos 
correspondentes. Embora o faça quanto a créditos su-
plementares especiais, não o faz em relação aos ex-
traordinários. Essa última categoria, livre de vedação 
quanto à indicação de recursos correspondentes, ainda 
se beneficia da abertura de créditos prévia à autorização 
legislativa, vez que a abertura acontece com a adoção 

e a publicação da medida provisória respectiva, sendo 
ela posteriormente confirmada, caso a medida logre 
aprovação no âmbito do Poder Legislativo.

O crédito solicitado indica as fontes de recursos 
necessárias à execução das despesas propostas. Isso 
nem seria necessário, porque a Constituição estabelece 
a obrigatoriedade apen ‘ s para os créditos suplementa-
res, entendendo que os créditos extraordinários, devido 
à sua característica de imprevisibilidade e urgência, não 
podem estar sujeitos à limitação de recursos.

À Medida Provisória nº 299, de 2006, em pauta, 
foram apresentadas, no prazo regimental, 41 emen-
das. 

Diante do exposto, votamos pela aprovação da 
Medida Provisória nº 299, de 2006, vez que foram 
demonstradas a sua constitucionalidade, legalidade, 
adequação orçamentária e financeira, e mérito.

Quanto às emendas apresentadas perante a 
Comissão Mista destinada a examinar e emitir pare-
cer sobre a medida provisória, optamos por rejeitá-las 
no mérito, uma vez que sua adoção descaracterizaria 
o crédito original já previamente, totalmente, empe-
nhado.

É o parecer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

 
PARECER Nº , DE 2006

Assunto: Medida Provisória nº 299/2006, 
que abre crédito extraordinário em favor da 
Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Poder 
Executivo, no valor global de R$925.459.839,00, 
para os fins que especifica.

Autor: Poder Executivo
Relator: Senador

 
I – Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submeteu à deli-
beração do Congresso Nacional a Medida Provisória 
nº 299, de 27 de junho de 2006, que “abre crédito ex-
traordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de diver-
sos Orgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$925.459.839,00, para os fins que especifica”.

A Medida Provisória em exame abre crédito ex-
traordinário em favor da Justiça Eleitoral e de diversos 
órgãos do Poder Executivo, com a seguinte destina-
ção:
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Cumpre salientar, inicialmente, que a Lei nº 
11.306, que estima a receita e fixa a despesa da União 
para o exercício financeiro de 2006, foi aprovada re-
centemente, ou seja, em 16-5-2006. Assim sendo, 
este crédito extraordinário, contendo despesas impre-
visíveis e urgentes, foi aberto apenas 41 dias após a 
aprovação do Orçamento da União para este ano, o 
qual já poderia ter contemplado tais despesas. Outra 
observação interessante é que o Poder Executivo des-
tacou que este crédito extraordinário, no valor global 
de R$925.459.839,00, destina-se à Justiça Eleitoral 
e diversos órgãos do Poder Executivo. Entretanto, o 
valor destinado à Justiça Eleitoral e que poderia ca-
racterizar certa urgência, devido à proximidade do 
período eleitoral, foi apenas R$12.823.048,00, o que 
representa irrisórios 1,38% em relação ao valor glo-
bal do crédito.

A Exposição de Motivos nº 102/2006/MP, de 10 
de abril de 2006, do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, que acompanha a Medida Provi-
sória em exame, informa que as dotações do crédito 
extraordinário, para cada Ministério, têm as seguintes 
destinações e justificativas a seguir mencionadas.

No que se refere à Justiça Eleitoral o crédito as-
segurará a disponibilidade, a manutenção, o transporte 

e o suprimento de materiais de urnas eletrônicas, com 
a finalidade de garantir o transcurso normal do pleito 
eleitoral de 2006. A urgência e a relevância da deman-
da justificam-se pelo prazo exíguo para a prestação de 
serviços necessários à realização das eleições previs-
tas para outubro do corrente ano.

No tocante ao Ministério da Fazenda, os recursos 
viabilizarão a manutenção do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
e dos sistemas informatizados da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
permitindo a continuidade dos serviços informatizados 
e o desenvolvimento de atualizações dos sistemas, de 
forma a evitar prejuízos à Administração Fazendária e 
a interrupção dos serviços disponibilizados ao cidadão 
e às empresas da área de comércio exterior.

Para o Ministério da Educação, o crédito permitirá 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE o equipamento com laboratórios de informá-
tica de 5.702 (cinco mil, setecentas e duas) escolas, 
no âmbito da ação “Integração e Expansão do Uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação na Educa-
ção Pública – PROINFO”. A sua não-implantação nos 
termos propostos acarretará sérios atrasos de crono-
grama, em virtude da não-celebração dos convênios, 
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e impactará negativamente outras ações do Ministério 
que são potencializadas pelo programa.

No âmbito da Previdência Social, os recursos 
viabilizarão o pagamento dos serviços de processa-
mento de dados dos benefícios e a manutenção dos 
sistemas previdenciários, realizados pela Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social – DA-
TAPREV, bem como permitirá o pagamento de apo-
sentadorias, pensões e auxílio-doença aos assistidos 
do AEROS – Fundo de Previdência Complementar, 
em cumprimento à sentença judicial referente à Ação 
Civil Pública nº 2005.34.00.022531-7. A relevância e 
urgência decorrem da possibilidade de comprometi-
mento dos serviços prestados pela Previdência Social 
e pela Dataprev, caso não haja a liberação tempestiva 
de recursos.

Em relação ao Ministério das Relações Exterio-
res, os recursos possibilitarão a realização de apoio 
financeiro ao Governo do Paraguai, com a finalidade 
de modernizar instalações e de revitalizar as estruturas 
da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, de 
modo a propiciar um atendimento adequado a usuários 
brasileiros e paraguaios, bem como a tramitação alfan-
degária de mercadorias. Tal medida torna-se relevante 
e urgente, tendo em vista a situação crítica observada 
atualmente, que gera transtornos ao trânsito e à rea-
lização de atividades comerciais.

No que tange ao Ministério dos Transportes, o 
crédito permitirá a continuidade das obras emergen-
ciais de reparação da cortina submersa de contenção 
do entroncamento do cais comercial do Porto de For-
taleza, uma vez que foram observadas falhas nessa 
proteção, que configuram um risco iminente de desmo-
ronamento, o que requer, portanto, uma ação imediata 
do Governo Federal.

Considerando que o crédito extraordinário em fa-
vor do Ministério dos Transportes prevê aporte de recur-
sos do Tesouro Nacional no capital social da Companhia 
Docas do Ceará – CDC, no valor de R$12.519.000,00 
(doze milhões, quinhentos e dezenove mil reais), tor-
na-se indispensável o ajuste no Orçamento daquela 
companhia, com vistas a dar-lhe o devido suporte le-
gal para a realização das correspondentes despesas. 
Assim, o Anexo II da presente Medida Provisória abre 
crédito extraordinário em favor da CDC, que contempla 
as obras emergenciais acima referidas.

Ainda com relação ao Ministério dos Transportes, 
cerca de R$126,6 milhões (13,7% do total) possibilita-
rão o restabelecimento das condições da sinalização 
de 22 mil km de rodovias federais que atualmente en-
contram-se em estado precário, colocando em risco 
a segurança de seus usuários, principalmente em si-
tuações adversas, tais como a ocorrência de chuvas, 

nevoeiros ou em período noturno, o que requer, por-
tanto, ação imediata do Governo Federal. No que diz 
respeito à sinalização, cumpre informar que a atual 
situação é preocupante, uma vez que a inadequação 
das condições compromete a operacionalidade das 
rodovias federais que, por sua vez, deixam de oferecer 
aos usuários e pedestres conforto e segurança.

No que se refere ao Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, o crédito permitirá a imediata prestação de 
assistência técnica e extensão rural aos agricultores, 
transmitindo-lhes conhecimentos necessários à ela-
boração de projetos consistentes, financeira e am-
bientalmente, a fim de viabilizar o acesso às linhas de 
crédito do Programa Nacional de Agricultura Familiar 
– PRONAF disponibilizadas no Plano Safra 2006/2007. 
A atuação governamental reveste-se de urgência, pois 
o atraso na liberação dos recursos inviabilizará a ce-
lebração de convênios com as entidades estaduais 
responsáveis pela prestação de serviços de assistên-
cia técnica e extensão rural. Essa ação é de extrema 
relevância, pois o não recebimento de informações 
necessárias poderá induzir os produtores à obtenção 
de financiamentos para projetos economicamente in-
viáveis e, em decorrência, levá-los à inadimplência, 
a pressões por renegociações de dívidas agrícolas, 
podendo acarretar o êxodo rural daqueles que não 
conseguirem cumprir seus compromissos.

Quanto ao Ministério da Defesa, o presente crédito 
possibilitará a realização de ações de apoio ao combate 
à gripe aviária no País e de operações de logística e 
de segurança junto a servidores do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, da Funda-
ção Nacional do Índio – FUNAI e da Polícia Federal na 
vistoria e cadastramento de não-índios que ocupam a 
terra indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de Ro-
raima. As ações revestem-se de caráter de urgência, 
considerando que a gripe aviária no território nacional 
poderá trazer riscos para o setor pecuário, para a eco-
nomia e principalmente para a população.

O crédito em favor do Ministério da Integração 
Nacional viabilizará a recuperação de pontes que dão 
acesso à comunidade remanescente do Quilombo Ka-
lunga, no Estado de Goiás, tendo em vista o iminente 
risco de desabamento decorrente das fortes chuvas 
ocorridas na região; além da construção de uma pon-
te que permita o acesso à comunidade quilombola de 
Ivaporanduva, no Estado de São Paulo, dada a recente 
interdição da balsa utilizada para travessia. A urgência 
e a relevância da matéria são justificadas pelo fato de 
as populações residentes nas citadas comunidades se 
encontrarem quase isoladas.

Por último, no tocante ao Ministério do Turis-
mo, R$425 milhões (46% do total) serão destinados à 
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melhoria da infra-estrutura rodoviária e aeroportuária 
e aos sistemas de segurança, abrangendo obras de 
reformas e ampliações em diversos aeroportos brasi-
leiros, e têm sua urgência e relevância justificadas 
pela necessidade de atuação imediata e incisiva 
do Governo Federal, por meio da elevação de seus 
investimentos nesses setores.

Foram apresentadas, em tempo hábil, 41 emen-
das perante a Comissão Mista destinada a examinar e 
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 299/06.

II – Análise

Por força do disposto no art. 5º da Resolução 
nº 01, 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”, ao Congresso Nacional cabe 
manifestar-se sobre a sua constitucionalidade, mérito 
e adequação orçamentária e financeira.

II.1 – Do Atendimento dos Pressupostos Constitucio-
nais

O art. 62 da Constituição Federal confere com-
petência ao Presidente da República para, em caso 
de relevância e urgência, adotar medidas provisórias 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato à 
apreciação do Congresso Nacional. De acordo com 
o § 3º do art. 167 da Lei Maior, a abertura de crédito 
extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decor-
rentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, observado o disposto no art. 62.

No tocante à constitucionalidade, o problema re-
side em saber se, no caso, foram observados os pres-
supostos necessários à abertura do crédito. Trata-se 
de crédito aberto por medida provisória e, portanto, 
da adoção de expediente que, em proveito da celeri-
dade, implica contornar o curso normal do processo 
legislativo-orçamentário.

Quando presentes os pressupostos constitu-
cionais de urgência e imprevisibilidade, as demais 
necessidades públicas e as restrições orçamentárias 
não deixam de existir, mas cedem espaço à realiza-
ção dessas novas despesas, porque imprevisíveis e 
urgentes, a exemplo das decorrentes de guerra, co-
moção interna ou calamidade pública, fazendo-o 
com a finalidade de evitar que a ação pública demore 
e, com a demora, sejam as instituições estatais, o pa-
trimônio público ou privado ou as vidas de cidadãos 
expostos a perigos.

De qualquer outro modo, o art. 62, combinado ao 
§ 3º do art. 167, ambos da Constituição, não admite a 
veiculação de matéria, por medida provisória, relativa 
a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orça-

mento e créditos adicionais. Esta é a regra quando os 
temas orçamentários têm caráter meramente ordinário: 
o veículo apropriado é o projeto de lei, que deve ser 
submetido ao rito legislativo comum, conforme previsto 
na Constituição, especialmente nos artigos 165 a 168, 
e nas normas regimentais do Congresso Nacional.

Despesas imprevisíveis, em nosso entendimento, 
são aquelas que estão acima da capacidade humana 
de prever. As despesas elencadas na EM nº 102/2006/
MP são todas perfeitamente previsíveis, o que justifi-
caria a inclusão, na lei orçamentária anual de 2006, de 
dotações específicas destinadas a essas despesas. O 
que se poderia admitir seria a eventual insuficiência da 
dotação orçamentária, e nunca a sua falta.

II.2 – Da Adequação Financeira e Orçamentária
O § lº do art. 5º da Resolução nº 01, de 2002 – CN, 

exige que “o exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 
deve abranger a análise da repercussão sobre a re-
ceita 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 Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária da União”.

De fato, esse é um exame que se aplica, como 
“luva”, à maior parte dos temas veiculáveis por medida 
provisória. Embora assim seja, sua específica aplica-
ção às medidas provisórias, de sede orçamentária, 
exige a adoção de linha de argumentação tortuosa, 
para não dizer de quase impossível sustentação. É 
que, como já se disse aqui, as medidas provisórias, 
para a abertura de créditos extraordinários, fundam-se 
na eclosão de fatos geradores gravíssimos, a exemplo 
da guerra, da comoção interna ou da calamidade 
pública. Por isso mesmo, presentes fatos geradores 
como esses, afastam-se quaisquer ordens de prece-
dência existentes, pressupostos de austeridade fiscal 
ou ritos ordinários de apreciação, no plano das deci-
sões tomadas no âmbito do Poder Legislativo, a bem 
de garantir-se a incolumidade da vida, dos bens ou 
das instituições no País.

Tanto assim é que a Constituição Federal, ao 
determinar vedações no campo orçamentário, proíbe 
a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem a indicação dos 
recursos correspondentes. Embora o faça quanto aos 
créditos suplementares e especiais, não o faz em re-
lação aos extraordinários. Esta última categoria, livre 
da vedação quanto à indicação dos recursos corres-
pondentes, ainda se beneficia da abertura de créditos 
prévia à autorização legislativa, vez que a abertura 
acontece com a adoção e a publicação da medida pro-
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visória respectiva, sendo ela, posteriormente, apenas 
confirmada, caso a medida logre aprovação no âmbito 
do Poder Legislativo.

O crédito solicitado indica as fontes de recursos 
necessárias à execução das despesas propostas. 
Isso nem seria necessário, porque a Constituição es-
tabelece essa obrigatoriedade apenas para os crédi-
tos suplementares e especiais (inciso V do art. 167), 
entendendo que os créditos extraordinários, devido à 
sua característica de imprevisibilidade e urgência, não 
podem estar sujeitos a limitações de recursos.

Os recursos necessários para este crédito são 
decorrentes de fontes do Grupo III – Recursos do Te-
souro – Exercícios Anteriores (Portaria SOF nº 1, de 
19 de fevereiro de 2001).

À Medida Provisória nº 299/06 foram apresenta-
das, no prazo regimental, 41 (quarenta e uma) emen-
das.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação da 
MP nº 299/06, uma vez que foram demonstradas sua 
constitucionalidade, legalidade, adequação orçamen-
tária e financeira e mérito.

Quanto às emendas apresentadas perante a Co-
missão Mista destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a Medida Provisória nº 299/06, optamos por re-
jeitá-las no mérito, uma vez que sua adoção descarac-
terizaria o crédito original, já totalmente empenhado.

Sala da Comissão, em de julho de 2006. – Se-
nador Roberto Saturnino, Relator.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª é teste-
munha de que fizemos um acordo de Lideranças hoje 
pela manhã, com Líderes da Oposição e do Governo e 
com V. Exª, para possibilitar a votação de 11 medidas 
provisórias que perdem a vigência no dia 27 do cor-
rente e que concedem reajustes de salário a diversas 
categorias funcionais, de diversos órgãos da Adminis-
tração Direta e Indireta do Governo Federal.

Isso ensejaria inclusive que se pudesse votar 
uma matéria importante para os Estados, que é a 
prorrogação do benefício fiscal da isenção de ICMS 
ou devolução de ICMS para os Estados mediante o 
que preceitua a Lei Kandir. O acordo, evidentemente, 
pressupõe quorum. Quorum para votar as medidas 
provisórias e quorum para votar a lei complementar 
que prorroga os efeitos da Lei Kandir.

O que eu gostaria de sugerir e de solicitar a V. 
Exª? O quorum. Neste momento, não há mais do 
que 25 Senadores em plenário. Há 44 Senadores no 
registro do painel, mas, em plenário, não há mais do 
que 25 Senadores. Ou seja, a qualquer momento, em 
qualquer medida provisória, se algum dos companhei-
ros solicitar verificação de quorum, todo o acordo irá 
por água abaixo.

Então, até para que V. Exª possa fazer valer o 
acordo que foi feito para valer, solicitaria a V. Exª que 
interrompesse o encaminhamento da apreciação des-
sa medida provisória e fizesse soar a campainha, a 
fim de que os Senadores que estivessem no Senado 
pudessem comparecer ao plenário para verificarmos 
se o acordo é exeqüível ou não, se é possível votar as 
medidas provisórias ou não, se há a garantia da vo-
tação da prorrogação da Lei Kandir ou não, para que 
possamos fazer um acordo e vê-lo cumprido.

Essa é a sugestão e o pleito que apresento a 
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem absoluta razão.

Queria reiterar o pedido que fiz. Já chegaram 
vários Parlamentares e outros estão vindo, porque 
– acabo de receber a informação – interromperam os 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os 
outros Senadores estão vindo ao plenário.

Aproveito o ensejo para pedir aos Srs. Parlamen-
tares que venham ao plenário. Há um acordo para 
avançarmos na Ordem do Dia, mas é fundamental a 
presença de todos. Os Senadores Antonio Carlos Ma-
galhães e José Agripino têm absoluta razão, pois há 
um acordo para que possamos votar essas medidas 
provisórias, mas é fundamental que tenhamos uma 
presença maciça em plenário.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas confirmo a informação de V. Exª de que todos os 
Senadores que estávamos na CPI estamos chegando, 
pois já se concluíram os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço aos Srs. Senadores que estão em ou-
tras dependências da Casa que venham ao plenário. 
Estamos em processo de votação.

Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um re-
querimento de minha autoria, solicitando que venha a 
Plenário projeto de minha autoria na Comissão de As-
suntos Sociais, em função do vencimento do prazo.
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Pediria a V. Exª, já que é um requerimento comum, 
de praxe, sem necessidade de quorum qualificado, que 
determinasse a leitura dele e o colocasse em votação, 
para que o projeto viesse a Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.050,  DE 2006

Inclusão em Ordem do Dia de propo-
sição com prazo esgotado na Comissão a 
que estava distribuída.

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do dia, do PLS 
262/2006 cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais 
já se acha esgotado.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos votar a medida provisória e, em se-
guida, votaremos o requerimento do Senador Efraim 
Morais.

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 
Nós estamos em processo de votação e é fundamental 
a presença de todos.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, perce-
bo que há muitas pendências entre as Lideranças da 
Base Governista e os representantes dos servidores 
públicos que estão tendo as suas carreiras e os seus 
vencimentos julgados aqui, neste grupo de medidas 
provisórias. Chego a ouvir deles que preferem, mes-
mo sabendo que a Câmara não está funcionando para 
efeitos deliberativos, que emendemos e mandemos 
para a Câmara.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não, 
não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nadora, estou dizendo o que eles me disseram. O que 
me disseram estou transmitindo de maneira fidedigna. 
Pela minha cabeça – e procuro ter uma cabeça prática 
–, tratar-se-ia de aprovar aquilo que está na mão e se 
negociar com o Governo, de maneira factível e realista, 
quando e como se fariam as reparações. Mas, como 
eles estão na dependência das tratativas que não se 

completaram, o que me dizem é que preferem, inclu-
sive, correr o risco e pagar seu preço. Isso se aplica a 
diversos segmentos. Conversei com representantes do 
INPI, da Seguridade Social, do IBGE, da Fiocruz, do 
Inmetro e da Polícia Federal, e, com certeza, há mais 
categorias envolvidas, Sr. Presidente.

Mas estou vendo que estamos com uma presen-
ça muito flébil em plenário neste momento e temos 
um compromisso que envolve a votação das medidas 
provisórias e a votação daquela matéria relevantíssi-
ma para os Estados, que é a referente à Lei Kandir. 
Seriam necessários 41 votos favoráveis, sob pena de 
perdemos a ocasião, que me parece a última antes 
do pleito eleitoral, de vermos aprovada matéria tão 
relevante.

O Senador Romero Jucá chega aqui agora, e 
eu gostaria muito de ouvir V. Exª sobre os caminhos a 
seguir, porque fizemos esse acordo, e estou aqui para 
buscar cumpri-lo. Mas a presença dos Senadores em 
plenário daria a cor que falta de representatividade. O 
plenário está em desolação – o Senador Mão Santa 
observa muito bem –, com vinte em poucos Senado-
res e matérias importantes a serem deliberadas. Mas 
há pendência.

Vejo os representantes dos servidores públicos 
dizendo que preferem nada mandar para a Câmara. 
A Polícia Federal, pela voz autorizada do Senador 
Romeu Tuma, diz que prefere também as emendas e 
que se deixe para quando a Câmara quiser deliberar, 
se quiser, enfim.

Adverti de que o prazo é dia 27 para vencimento. 
São 11 MPs. Uma vence dia 25; nove vencem dia 27; 
e uma décima primeira vence dia 30. Ou seja, não ha-
verá outra sessão deliberativa, pelo que imagino, com 
capacidade de quorum e de votação, já que estamos 
vivendo, com intensidade, algo relevante, o fato elei-
toral. Não devemos menoscabar o fato eleitoral, que é 
muito importante. Não adianta entrarmos pelo viés qua-
se fascistizante de dizermos: “Ah, estão preocupados 
com a eleição”. Claro que estamos preocupados com 
a eleição! Qual brasileiro normal e equilibrado não está 
preocupado com a eleição? O fato que deve presidir 
a preocupação de todos, daqui para frente, é precisa-
mente a eleição. Um minuto da nossa História decidirá 
quatro anos de governo bom ou ruim para o País.

Portanto, estamos mesmo anunciando que esta 
talvez seja a última possibilidade de votarmos essas 
medidas provisórias. A hipótese de elas simplesmente 
caírem em desuso traria conseqüências graves. Mas 
estou ouvindo, repetidas vezes, de repetidas catego-
rias, que preferem assim.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, reafirmo o com-
promisso feito na presença de V. Exª, com todas as Li-
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deranças. Compromisso de nós, em conjunto, darmos 
quorum para a votação de pelo menos 41 Senadores 
a favor da matéria em torno da Lei Kandir, que benefi-
cia todos os Estados, sem exceção. Não se trata dos 
Estados governados pelo meu Partido ou dos Esta-
dos governados pelos meus adversários. Trata-se de 
todos os Estados, sem exceção. É bom para todos. 
Para uns, mais; para outros, menos, mas é bom para 
todos os Estados.

Então, vejo esses dois óbices colocados diante 
desta sessão que, a depender de mim, será bem-su-
cedida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, sei 
que as observações feitas pelo Senador Arthur Virgílio 
não são fruto de especulação política. Sei, é fato, que 
os servidores e muitas lideranças do comando de vá-
rios setores promovem verdadeiro pandemônio conosco 
nos corredores, ora dizendo que é para aprovar, ora 
dizendo que não é para aprovar. Isso é fato. Portanto, 
a fala de S. Exª não é fruto de especulação política.

Contudo, é fato também concreto, objetivo que o 
Senado não se vai responsabilizar por um salário me-
nor, no mês de novembro, na folha de nenhuma cate-
goria. Não vai. Portanto, o Senado tem que votar todas 
as medidas provisórias. É impossível termos quorum, 
na próxima semana, na Câmara ou no Senado. Isso 
é fato. E o Governo, como já solicitamos ao Senador 
Romero Jucá, já tem várias propostas de cada um dos 
comandos, de cada um dos setores dos servidores, 
da Polícia Federal, do IBGE, da Seguridade Social e 
de outros mais. Sendo assim, que o Senador Romero 
Jucá, que é Líder do Governo, disponibilize qual acor-
do foi feito entre o Governo e o comando dos servido-
res para que, por meio de novas medidas provisórias, 
possa ser consertado o que foi acordado.

Agora, que tem de ser votada, tem. Se disse-
rem que não se vota uma medida provisória, quando 
o salário de novembro estiver menor, vai haver uma 
confusão muito grande, que sobrará para o Senado 
Federal, de forma geral.

Portanto, temos de votar a matéria, e que o Go-
verno assuma o que foi pactuado com os comandos 
de cada setor de servidores, para que possamos, de 
fato, acordar aqui o que virá em outras medidas provi-
sórias. Porém, temos de votar a matéria.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, te-
mos conversado, com muita responsabilidade, com as 
lideranças dos servidores públicos. As medidas provi-
sórias que vencem – ou caducam, como costumamos 
dizer – até o dia 25 abrangem reajustes e benefícios 
salariais para nada mais, nada menos que 320 mil 
servidores. São 320 mil famílias que, para continua-
rem a receber o que já vêm recebendo desde que as 
medidas provisórias foram assinadas e publicadas no 
Diário Oficial da União, dependem da votação.

Sabemos que há imperfeições nas medidas pro-
visórias, que há muitas questões que precisam ser 
aprimoradas. No entanto, o aprimoramento vai trazer 
soluções de impasses ou de algumas questões que 
vão beneficiar parcelas menores que os 320 mil ser-
vidores.

Todos aqui sabem que, se não votarmos a matéria 
hoje da forma como veio da Câmara dos Deputados, 
vamos colocar em risco a continuação do benefício 
para 320 mil famílias.

Portanto, o mais correto e adequado é votar o 
texto como ele veio da Câmara, a fim de que continue 
em vigor o benefício para as 320 mil famílias, e vali-
dar o compromisso que as Lideranças nos apresenta-
ram ao longo dessas três últimas semanas para que 
possamos estabelecer, sim, o processo negocial, até 
porque há determinadas questões que talvez não pos-
sam ser feitas por medida provisória. Existe, inclusive, 
discussão sobre se determinadas mudanças já feitas 
por medida provisória podem ser, já em seguida, base 
de uma nova medida provisória. Mas queremos firmar 
o compromisso da abertura e da negociação para que 
possamos obter a solução da maior parte dos proble-
mas apresentados pelas Lideranças.

Hoje, porém, devemos votar a matéria como ela 
veio da Câmara e evitar o risco de cair o benefício de 
320 mil famílias de servidores.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, creio que eu possa fa-
zer um esclarecimento que talvez ajude na tramitação 
da matéria.

Como Líder do Governo, reuni-me com diversas 
categorias, exatamente tratando da reivindicação das 
medidas provisórias que vamos votar hoje. Trata-se de 
nove medidas provisórias que dizem respeito a reajus-
tes salariais de várias categorias e englobam 320 mil 
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servidores públicos, os quais já estão recebendo os 
recursos há quatro meses. A vigência dessas medidas 
provisórias expira no dia 27 de outubro. Portanto, sua 
queda retroage o salário dos servidores.

Nas ponderações feitas pelos diversos segmen-
tos de servidores, algumas questões suscitadas são 
relevantes. Estamos assumindo o compromisso de 
proceder ao ajuste ou por projeto de lei em regime de 
urgência, para determinadas categorias que se estão 
entendendo com o Ministério do Planejamento, ou por 
uma nova medida provisória, a partir do dia 29, quando 
se encerra o período eleitoral e, portanto, é permitido 
que se criem alguns dispositivos.

Entre as questões que já estão sendo negocia-
das e entendidas está a clarificação da dúvida entre os 
termos “criado” e “reestruturado” na questão da opção 
dos planos de carreira. Queremos clarificar esse texto 
para que não haja nenhum risco de prejuízo para os 
servidores que optarem pela nova carreira reestrutu-
rada. Outras questões são: novos prazos para a opção 
– todos os prazos serão encaminhados e ampliados 
igualmente; outros mecanismos de avaliação; outros 
mecanismos de licença sabática para cumprir o que 
é feito hoje com a Fiocruz; a definição da participação 
de segmentos organizados de servidores para acom-
panhar os processos de avaliação.

Então, Sr. Presidente, há vários entendimentos 
já feitos e outros que estamos construindo ao longo 
dessa discussão.

Quero dizer aqui da minha disposição de continu-
ar conversando, negociando; sou um servidor público, 
entendo o papel dos servidores públicos do País e a 
necessidade de se reforçar a atuação das carreiras.

Registro também que, no tocante ao Ministério da 
Agricultura, na questão da Medida Provisória nº 304, 
temos um compromisso e, inclusive, inserimos recur-
sos no Orçamento para que o nível universitário possa 
ter, efetivamente, resolvido o seu problema, que é um 
acordo feito pelo Ministério do Planejamento.

Portanto, não queremos fugir dos entendimentos. 
Mas quero fazer um apelo a todos os Senadores e Se-
nadoras para que possamos votar esta matéria sem 
modificação, por conta exatamente da exigüidade do 
tempo de retorno à Câmara para ser votada até o dia 
27. Algumas das medidas provisórias serão melhora-
das, serão modificadas. Nós já temos esse compro-
misso. É importante que o Governo edite nova medida 
provisória, porque, mesmo que não haja entendimento 
hoje, mesmo que não haja acordo, sem dúvida algu-
ma, a criação de uma medida provisória que discute 
essa matéria abrirá um campo de nova discussão, de 
ampliação dos debates e, talvez, de apreensão de 
novas conquistas.

Portanto, faço um apelo no sentido de que vote-
mos essas nove medidas provisórias, que realmente 
garantem um reajuste salarial expressivo a dezenas 
de categorias que prestam serviço hoje ao País.

Estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Senado é obrigado a ter 41 Senadores para 
votação. Quanto a esse primeiro ponto, acredito que 
se pode esperar. Segundo, nós estamos acostumados 
a ver não o Líder do Governo Romero Jucá apenas, 
mas todos os Líderes de Governo prometerem que 
consertarão o assunto na Câmara. E o caso da Previ-
dência foi mais do que claro: não cumpriram nada do 
que prometeram. Vão prometer, enganar os servido-
res, e não vão fazer coisa alguma se isso não for feito 
aqui nas emendas, hoje. Se não fizerem hoje, vão di-
zer que vão fazer, mas não vão fazer coisa nenhuma. 
Vão ficar nisso, o ano termina, e a situação continua 
do mesmo jeito.

Portanto, primeiro, estejam presentes 41 Parla-
mentares; depois, façam-se as votações. E, evidente-
mente, nada de compromisso posterior, porque com-
promisso posterior o Governo nunca cumpriu.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, tem a palavra V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos aqui com vistas nessa votação estratégica, que é 
aquela referente à Lei Kandir. Dando prosseguimento a 
minha fala anterior, vemos que há uma divergência com 
relação ao método por parte da representação – aqui 
apresentada como representação – dos servidores do 
IBGE. Os demais preferem que se vote a medida pro-
visória, dando prosseguimento a uma negociação com 
o Governo, que será evidentemente percebida pelas 
lideranças de Oposição também, até porque isso é da 
essência do processo democrático.

Neste momento, temos que tomar atitudes com 
clareza, não podemos ficar no meio, embora saben-
do que isso certamente desagrada à liderança do 
IBGE que aqui se manifesta. A opinião da Liderança 
do PSDB é nitidamente no sentido de se votar, então, 
sem emendas, todas as MPs, para mandarmos as ma-
térias, para não perdermos os efeitos benéficos delas 
e, ao mesmo tempo, desobstruirmos a pauta, pois há 
um compromisso de todos nesta Casa com a votação 
da matéria que interessa aos Estados.
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Opto, portanto, pela solução que me parece a 
mais razoável, a mais factível, que é votarmos, sem 
emendas, todas as medidas provisórias. O ideal seria 
emendá-las, o ideal seria aperfeiçoá-las. Estou aqui 
com um leque de reivindicações que não teriam sido 
atendidas e que são as reivindicações já passadas às 
mãos do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, 
reivindicações que farão parte da pauta, da conversa 
dos segmentos aqui envolvidos com a Liderança do 
Governo e com os Líderes da Oposição na Casa.

Portanto, Sr. Presidente, encaminharei as matérias 
todas no sentido de vê-las aprovadas sem emendas, 
para podermos fazer aquilo que é o possível neste mo-
mento. Eu adoraria poder fazer mais, mas, como não 
posso, temo que, agora, um gesto mais radical possa 
resumir prejuízos para as categorias que seriam be-
neficiadas pelos reajustes, e não são apenas as que 
estão aqui presente, mas também outras, como a Su-
frama, a Advogacia-Geral da União, a Polícia Federal, 
que não vi aqui representada, a diplomacia e uma série 
de categorias outras envolvidas neste episódio.

Portanto, a orientação será no sentido de darmos 
celeridade à votação votando sem emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouço a Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador Romero 
Jucá, excelentíssimo Líder do Governo, só para que V. 
Exª possa ouvir... Sr. Presidente, Srs. Senadores, sei 
que o Senador Arthur Virgílio já tratou da questão do 
IBGE, mas acabou não detalhando qual seu significa-
do. É muito importante que V. Exª possa se pronunciar 
sobre a questão relacionada ao termo de opção e so-
bre a reestruturação da carreira, ao invés da criação 
da carreira, até porque há uma polêmica jurídica. Se 
significar a criação da carreira, há setores do IBGE que 
serão obrigados a trabalhar mais dez anos de serviço 
para começar a contar.

Então, peço que V. Exª veja essa questão da re-
estruturação da carreira, ao invés da criação, o termo 
de opção e também o art. 143 dos trabalhadores da 
Seguridade Social, que acabam sendo conflitantes em 
relação à carga horária.

Então, se V. Exª puder já disponibilizar alguma 
informação agora...

Sr. Presidente, sei que já deveríamos estar dis-
cutindo, mas há algumas informações que temos de 
solicitar do Senador Romero Jucá.

Sei que são absolutamente legítimas as críticas 
que os Senadores fazem em relação à ausência de pa-
lavra do Governo porque, em muitos outros momentos, 
foram dadas palavras rasgadas, soltas ao vento, não 
cumpridas, aniquiladas dos processos demagógicos e 

outras coisas mais, mas, mesmo assim, não podemos 
assumir uma redução de salário já agora no mês de 
novembro para nenhuma categoria, pois seria muito 
grave nós o fazermos.

Então, solicito a V. Exª que disponibilize, se já 
tiver conhecimento do assunto, algumas alterações 
ou o compromisso para nova medida provisória que 
possa solucionar tanto o art. 73, da carga horária, que 
entendo conflitante – não sei se V. Exª entende assim 
–, como o relacionado à reestruturação da carreira 
do IBGE.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sena-
dora Heloísa Helena, eu gostaria de registrar que na 
questão que diz respeito a...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, antes de conceder a 
palavra a V. Exª, eu gostaria de dizer que na Câmara 
dos Deputados não haverá convocação até a eleição 
presidencial. Temos feito um esforço muito grande 
para contornarmos dificuldades com relação à eficácia 
dessas medidas provisórias, compatibilizando o fun-
cionamento desta Casa com a realização das eleições 
e tudo o que advém disso.

Assim, é fundamental o engajamento de todos os 
Líderes desta Casa para que possamos, hoje, e não 
haverá outro dia, contornar essas dificuldades para, 
se for o caso, avançarmos na pauta, porque qualquer 
alteração que fizermos aqui não terá eficácia, porque 
não haverá sessão da Câmara dos Deputados, o que 
faz com que o ciclo legislativo de apreciação da medi-
da provisória não se complete.

É fundamental que haja o compromisso dos Lí-
deres do Governo e que haja o compromisso dos Lí-
deres da Oposição para que nós possamos reparar, 
quem sabe em outra medida provisória, se for o caso 
– eu sempre tenho um pé atrás com relação às medi-
das provisórias –, reparar as reivindicações, que são 
legítimas e precisam, igualmente, ser atendidas.

A Senadora Heloísa Helena disse muito bem que 
estamos com uma questão concreta nas mãos. Se nós 
alterarmos como desejamos, elas voltarão para tramitar 
na Câmara dos Deputados, e não serão apreciadas, 
com certeza, até o prazo de extinção dessas medidas 
provisória, porque não haverá convocação para apre-
ciação dessas matérias, pois a Câmara foi liberada 
até o dia da eleição.

Esta é uma questão concreta que temos que con-
tornar, que resolver, assumindo os compromissos que 
precisam ser assumidos do ponto de vista da Oposição, 
do ponto de vista do Governo, do ponto de vista desta 
Casa. O que pode acontecer de pior é nós não apre-
ciarmos essas medidas provisórias e elas caducarem 
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e as pessoas começarem a ter dúvida com relação às 
responsabilidades disso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero, respondendo à Senadora Heloísa Helena e às 
preocupações legítimas que ela coloca, registrar que, 
no que diz respeito a carreira da Seguridade, está 
havendo um entendimento –já houve uma reunião 
ontem com a Casa Civil, hoje haverá uma reunião 
dos representantes segmentos com o Ministério do 
Planejamento – exatamente para discutir um ajuste 
em algumas questões que estão sendo levantadas, 
inclusive na excepcionalidade da questão do horário. 
Algumas questões como a da saúde já estão sendo 
excepcionalizadas. Eles apresentam outras questões 
que serão colocadas na mesa.

No que diz respeito à questão do termo “criado” 
para “reestruturado”, que não diz respeito somente ao 
IBGE, mas a vários segmentos e a várias carreiras, fiz, 
no início da minha fala, um comentário sobre a preocu-
pação de, em uma nova medida provisória, editarmos 
um texto complementar garantindo que não haverá ne-
nhum prejuízo para quem está escolhendo. Não have-
rá prazo a mais, não haverá desvantagem de nenhum 
tipo. Esse texto será construído em conjunto e votado 
nesta Casa. Portanto, temos a garantia de que teremos 
a votação dessa medida provisória no futuro.

Quero dizer que é legítima a preocupação, que 
também é minha. Nestes últimos dias, sentamos com 
diversos segmentos, com todas as entidades, exata-
mente para discutir e chegar a um entendimento sobre 
o melhor caminho, porque, como V. Exª, Sr. Presiden-
te, e a Senadora Heloisa Helena disseram, estamos 
fazendo um esforço de entendimento porque não há 
espaço para modificação. A modificação é a queda 
da medida provisória e, conseqüentemente, a dimi-
nuição salarial de 320 mil trabalhadores e servidores 
públicos do País. 

Portanto, eu gostaria de dizer que continuo aber-
to aos entendimentos. Estarei aqui amanhã, estarei 
aqui na segunda-feira, já temos reuniões marcadas. 
O processo de negociação continua. Estamos garan-
tindo uma série de vantagens e vamos discutir outras 
que serão dadas dentro do processo de negociação. 
Assumimos aqui o compromisso de que não haverá 
prejuízo no tocante à escolha desse processo da for-
ma como está sendo feito.

Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 

ordem. Solicito um esclarecimento ao Senador Romero 
Jucá, como Líder.

Diz respeito à Medida Provisória nº 305.
Recebi do Sindicato dos Policiais Rodoviários um 

questionamento sobre a aprovação da maneira que 
veio da Câmara. Eles teriam algum... (Pausa.)

Agradeço a atenção generosa de V. Exª, Sena-
dor Romero Jucá.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 

aqui não tem culpa de nada, Senadora Heloísa Helena. 
V. Exª aqui não tem culpa de nada; a culpa é dele.

Por exemplo, o adicional noturno, bem como a 
periculosidade e a insalubridade são direitos previstos 
na Constituição. Eles questionam exatamente perdas 
nessa questão. Eu queria clareza...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª me 
permite?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pron-
to. Parece que o Senador Tuma tem algum esclareci-
mento a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romeu Tuma, concedo a palavra, 
pela ordem, a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu sou o Relator dessa matéria. 
Realmente, há correções a fazer, principalmente no 
caso da insalubridade e no trabalho noturno. Foram 
cortadas várias vantagens da Polícia Rodoviária e da 
Polícia Federal já conquistadas. Então, eu corrigi, na 
Medida Provisória, com as emendas que foram apre-
sentadas e discutidas. O que era inconstitucional nós 
rejeitamos, mas elas ficaram neste Projeto de Lei. Ago-
ra, eu vou apresentar a matéria de acordo com o meu 
relatório. Se não houver acordo e quiserem rejeitar, é 
outro problema. A questão é mostrar a correção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu queria só que V. Exª entendesse o que foi 
colocado aqui pela Senadora Heloísa Helena, pelo 
Senador Arthur Virgílio e por outros Senadores. Nós 
só vamos ter esse esforço de votação hoje, a Câmara 
não terá sessão de apreciação de matéria até a elei-
ção e o prazo das medidas provisórias se esgotará 
antes disso.

Então, ou aprovamos as matérias como vieram da 
Câmara ou não terá eficácia nenhuma modificação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, 
quanto ao pedido do Senador Arthur Virgilio, que fique 
registrado que, se houver necessidade de rejeição, 
será feito um acordo futuro. Mas eu não posso deixar 
de citar aqui, de jeito nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Exatamente. V. Exª tem absoluta razão e tem 
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o meu incondicional apoio para que essas modifica-
ções aconteçam e haja, para isso, um compromisso 
do Governo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Houve um 
compromisso com as categorias, pois há muito tempo 
isso vem sendo discutido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sei do compromisso de V. Exª. Fiz questão 
de designar V. Exª como Relator dessa Medida Pro-
visória exatamente pelos óbvios compromissos que 
V. Exª tem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu e o Sena-
dor Paulo Octávio, para a Polícia do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Concluo a minha ques-
tão de ordem, indagando se V. Exª garante, portanto, 
que o Governo vai cumprir esse acordo. Palavra de V. 
Exª, para mim, tem “segue ofício”; a do Governo, nem 
tanto. Quero que fique bem claro para que, amanhã 
ou depois, não se tenha uma categoria prejudicada, 
ficando a culpa com o Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Heráclito, é evidente que eu não pos-
so assumir esse compromisso.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
está muito forte no Governo. Pode.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nós temos que cobrá-lo dos Líderes do Go-
verno e do próprio Governo, e somarei esforços nessa 
cobrança para que isso aconteça. Sei da justeza das 
reivindicações. O Senador Romeu Tuma foi designado 
de propósito para exatamente fazer esses reajustes. 
Agora, é importante que tenhamos um claro compro-
misso, um público compromisso – V. Exª tem absoluta 
razão – dos Líderes do Governo para que isso efeti-
vamente aconteça.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Nesse 
caso, gostaria que as Lideranças do Governo se ma-
nifestassem, todas, a respeito da matéria.

O SR. SÉRGIO ZAMBIAZI (PTB – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zam-
biazi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIAZI (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Na mesma linha, Sr. 
Presidente. Estamos recebendo manifestações de todo 
o Brasil sobre uma grande preocupação desse seg-
mento de trabalhadores, da Polícia Rodoviária Federal 
especialmente, que estão preocupados com a perda 
da insalubridade, do adicional noturno, da inclusão 

do nível superior para os próximos concursos, o que 
qualificaria mais esses trabalhadores. É importante 
que a Liderança do Governo assuma esse compro-
misso, porque os profissionais, os sindicalistas estão 
nos acompanhando neste momento.

Acho que é importante uma manifestação clara 
por parte do Governo, um compromisso do Governo 
de acolher as questões que preocupam esses profis-
sionais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem absoluta razão na intervenção que 
faz.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
as coisas bem claras, porque é importante esclarecer. 
Primeiro, todo o acordo que fiz, como Líder do Governo, 
eu cumpri. Agora, faço os acordos no espaço possível. 
Não engano ninguém.

Os entendimentos que estamos garantindo são os 
entendimentos que foram comunicados aos segmentos 
que se reuniram conosco e discutiram o texto. Hoje fiz 
uma reunião com mais de 100 pessoas no corredor, 
exatamente discutindo cada questão.

A Medida Provisória nº 305 diz respeito, Senado-
res Heráclito Fortes e Romeu Tuma, a diversas cate-
gorias, quais sejam: Procurador da Fazenda Nacional, 
Advogado da União, Procurador Federal, Defensor Pú-
blico, Procurador do Banco Central, Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal – todas englobadas numa 
só Medida Provisória.

Não discuti com a Polícia Federal a insalubridade 
e a periculosidade. Não chegaram até mim esses as-
suntos. Portanto, não posso assumir um compromisso 
de atender o que desconheço. Agora, quero assumir 
o compromisso de estar aberto para discutir, conver-
sar, sentar e procurar, inclusive com as Lideranças 
da Oposição, o melhor caminho e o que é factível de 
se atender.

No tocante ao IBGE, que não tem tempo de opção, 
defenderei que se abra tempo de opção. Vou discutir 
com a direção do IBGE. Não estou garantindo, porque 
isso não foi discutido anteriormente, mas defenderei, 
como Líder do Governo, esse entendimento, como 
está sendo feito para outros segmentos, pois estamos 
ampliando o prazo.

Sr. Presidente, volto a fazer um apelo. Sei que 
várias categorias têm avanços a fazer. Está aqui o Se-
nador Sérgio Zambiasi, que falou de um tema que eu 
defendo: que, nos novos concursos da Polícia Rodovi-
ária Federal, seja exigido nível superior. É importante 
isso. Agora, não adianta mexer agora e comprometer 
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a remuneração das pessoas que já estão recebendo 
salário.

Faço um apelo para que votemos da forma como 
está e instalemos um processo de discussão que levará 
a novos avanços, sem dúvida nenhuma.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

Faço um apelo à Casa para que comecemos 
imediatamente o processo de votação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Com base no espírito 
que foi expresso pelos diversos Líderes, inclusive pelo 
Senador Líder do Governo, Romero Jucá, ressalto o 
meu testemunho e a importância dos diálogos que vêm 
sendo mantidos, em primeiro lugar, por todos aqueles 
que trabalham no IBGE e que nos solicitaram emendas 
à Medida Provisória nº 301. Eu gostaria de ressaltar a 
importância desse espírito a que o Senador Romero 
Jucá se referiu no sentido de continuar os entendimen-
tos para que as proposições dos servidores do IBGE 
possam ser levadas em consideração.

Em segundo lugar, informo aos auditores fiscais 
da Receita Federal que a aprovação do texto original 
da Medida Provisória nº 302, de 2006, não significa 
o esgotamento da matéria. Os pontos constantes das 
emendas por mim apresentadas, que não foram con-
templadas, serão motivo de análise visando à edição 
de medida provisória contendo as correções pleiteadas 
quanto à desvinculação das metas de arrecadação e 
eliminação do fundo salarial e restabelecimento da pa-
ridade entre os servidores ativos e aposentados.

Também no que diz respeito aos servidores pú-
blicos federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – que são cerca de 11,6 mil em todo o 
País –, eles vêm solicitar, no que diz respeito à Medida 
Provisória nº 304, sobre a qual apresentei a Emenda 
Aditiva nº 73, que se levem em consideração os téc-
nicos administrativos e auxiliares, visando à correção 
das distorções salariais naquela Casa.

Já foram contempladas as categorias de fiscais 
federais agropecuários, de agentes de inspeção, de 
agentes de atividades agropecuárias, de técnicos e 
auxiliares de laboratório, mas houve um grave proble-
ma financeiro, pois hoje um servidor de nível médio, 
que atua na inspeção federal ou em laboratório, mui-
tas vezes, tem salário quase duas vezes maior do que 
o servidor de nível superior da área técnica, como os 
economistas, contadores, administradores e outros. 
É necessário que haja um entendimento para corrigir 
essas distorções.

Saúdo o espírito construtivo do Senador Rome-
ro Jucá no sentido de atender todas as reivindicações 
trazidas.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Regis-
tro apenas que o compromisso é de discutir todas as 
reivindicações e não de atendê-las todas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor Sena-
dor Roberto Saturnino é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a Medida Provi-

sória e as emendas, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação da Medida Provisória, sem 

prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 300, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 300, de 2006, que autoriza o 
Poder Executivo, na forma e condições estipu-
ladas, a pagar valores devidos aos anistiados 
políticos de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de 
novembro de 2002, e dá outras providências.

À Medida Provisória foram apresentadas 17 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Eduardo Valverde (PT-RO), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL626     



31888 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 35, de 2006, e se esgotará no dia 27 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Romero Jucá, Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.139, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o parecer é pela constitucionalidade e juridicidade e, 
no mérito, pela aprovação, sem emendas, da Medida 
Provisória da forma como veio da Câmara dos Depu-
tados.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº, DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 300, de 2006, que autoriza o Poder Exe-
cutivo, na forma e condições estipuladas, 
a pagar valores devidos aos anistiados po-
líticos de que trata a Lei nº 10.559, de 2002, 
e dá outras providências.

Relator-Revisor: Senador(a)

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, vem ao exame desta Casa o texto da Me-
dida Provisória nº 300, de 2006, que autoriza o Poder 
Executivo, na forma e condições estipuladas, a pagar 
valores devidos aos anistiados políticos de que trata a 
Lei nº 10.559, de 2002, e dá outras providências.

Já apreciada na Câmara dos Deputados, a MP 
foi editada pelo Presidente da República, segundo 
esclarece a exposição de motivos que acompanha 
a Mensagem presidencial, para dar cumprimento a 
acordo resultante de processo de negociação com a 
Comissão dos Interlocutores dos Anistiados Políticos, 

com a participação da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público (CTASP), da Câmara 
dos Deputados.

A proposição contempla a concessão de autori-
zação ao Poder Executivo para pagamento de valores 
devidos aos anistiados políticos, a título de reparação 
econômica, na forma e nas condições de programação 
financeira que estipula. Os pagamentos correspondem 
aos valores retroativos dos benefícios aprovados pela 
Comissão de Anistia, e far-se-ão da seguinte forma 
(art. 4º da MP):

I – em até sessenta dias contados da data 
da assinatura do Termo de Adesão:

a) aos que recebem prestação mensal 
de até R$2.000,00 (dois mil reais), o valor 
integral; e

b) aos que recebem prestação mensal 
superior a R$2.000,00 (dois mil reais), uma 
parcela equivalente a cinco prestações men-
sais;

II – a partir do mês de janeiro do ano 
seguinte ao da assinatura do Termo de Ade-
são:

a) aos que recebem prestação mensal 
de até R$8.000,00 (oito mil reais), quarenta e 
oito parcelas, mensais e sucessivas, no valor 
de R$4.000,00 (quatro mil reais); e

b) aos que recebem prestação mensal 
superior a R$8.000,00 (oito mil reais), qua-
renta e oito parcelas, mensais e sucessivas, 
no valor de cinqüenta por cento da prestação 
mensal; e

III – a partir do término do pagamento das 
parcelas estabelecidas nos incisos I, b, e II:

a) aos que recebem prestação mensal 
inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), parcelas 
mensais e sucessivas no valor de R$5.000,00 
(cinco mil reais); e

b) aos que recebem prestação mensal 
superior a R$5.000,00 (cinco mil reais), par-
celas mensais e sucessivas no valor de cem 
por cento da prestação mensal.

De acordo com a exposição de motivos que acom-
panha a Mensagem Presidencial, a acumulação de 
valores a serem pagos aos anistiados é assim justi-
ficada:

O § 1º do citado art. 8º do ADCT estabe-
leceu que o reconhecimento da anistia política 
somente gerará efeitos financeiros a partir da 
promulgação da Constituição, vedada a remu-
neração de qualquer espécie em caráter re-
troativo. Entretanto, registrou-se uma demora 
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excessiva na regulamentação do referido dis-
positivo constitucional, o que somente veio a 
ocorrer com a edição da Medida Provisória nº 

2.151-3/2001, portanto, mais de treze anos 
após a promulgação da Constituição. Em decor-
rência dessa demora, mesmo considerando a 
prescrição qüinqüenal do direito às prestações 
em atraso, acumulou-se uma dívida do Governo 
para com os anistiados políticos, de mais de 
dois bilhões de reais em relação aos proces-
sos já julgados pela Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça, estimando-se que esse 
montante atingirá a casa dos quatro bilhões 
de reais quando do término dos julgamentos 
promovidos pela referida Comissão, recursos 
esses não disponíveis nos orçamentos poste-
riores à regulamentação do benefício. Desta-
ca-se que o Governo encontra-se em dia tanto 
com os pagamentos relativos às prestações 
mensais, a partir da data de implantação do 
benefício, como também em relação às inde-
nizações de valor único.

A Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a MP teve seus membros designados, 
mas não chegou a ser instalada.

Por Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, o prazo de validade da MP foi prorrogado por 
mais sessenta dias, a partir de 29 de agosto último.

II – Análise

Como desfecho da apreciação da MP na Câma-
ra dos Deputados, foi aprovado o texto original do ato 
normativo, tendo o parecer de plenário concluído pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela adequação financeira 
e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação do texto 
da MP, e conseqüente rejeição das emendas apresen-
tadas perante a Comissão Mista.

Determina o art. 8º da Norma Regimental que o 
Plenário de cada uma das Casas apreciará, antes do 
exame do mérito, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária.

No que respeita aos pressupostos de relevân-
cia e urgência, são atendidos em face das razões ex-
pendidas na exposição de motivos que acompanha a 
Mensagem presidencial, especialmente no tocante ao 
propósito de cumprir de imediato o acordo celebrado 
com os representantes dos anistiados.

Sobre a adequação orçamentária e financeira do 
ato normativo sob exame, além do parecer favorável 

recebido da Casa de origem, deve ser levado em conta 
que, segundo a exposição de motivos.

É importante ressaltar, quanto ao disposto nos 
arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, que a medida proposta não represen-
tará acréscimos de despesas, pois as mesmas são 
decorrentes do art. 8º do ADCT, da edição da Me-
dida Provisória nº 1.151-3/2001 e também da Lei nº 

10.559/2002. Constam do Orçamento Geral da União 
para este exercício recursos orçamentários da ordem 
de R$596.550,6 mil, destinados ao pagamento das 
despesas oriundas do fluxo das despesas de 2006 e 
do cumprimento do acordo no presente exercício, cujo 
impacto previsto é da ordem de R$200.795,0 mil. Para 
o exercício de 2007 e subseqüentes, serão destinados 
novos recursos, para atender especificamente a des-
pesa de que trata esta Medida Provisória, os quais 
poderão ser comportados na previsão de aumento de 
receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juridici-
dade, não há qualquer reparo a fazer. O ato legislativo 
sob exame foi editado de acordo com o procedimento 
previsto no art. 62 da Carta Política, e seu conteúdo 
material não esbarra em nenhum dos limites fixados 
no § 1º do mesmo artigo e no art. 246 do Estatuto 
Supremo.

Quanto ao mérito, resta sobejamente justificado 
neste caso, pois as normas constantes do presente ato 
visam à adoção das medidas pertinentes com vistas 
ao cumprimento do grande acordo celebrado com os 
representantes dos anistiados, de forma a viabilizar 
urgentemente o inicio da quitação dos débitos do go-
verno para com os interessados.

III – Voto

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do texto da Medida Provisória nº 300, de 2006, na 
formma editada pelo Chefe do Executivo e aprovada 
pela Casa Legislativa de origem.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor é pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência e pela adequação financeira e or-
çamentária da Medida Provisória, nos termos do art. 
8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

No mérito, é pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância e ur-

gência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo 

das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram pemanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação as emendas de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 301, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 301, de 2006, que dispõe sobre a 
criação da Carreira da Previdência, da Saúde 
e do Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos 
de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública da Fiocruz, do Plano de 
Carreiras e Cargos do Inmetro, do Plano de 
Carreiras e Cargos do IBGE e do Plano de 
Carreiras e Cargos do Inpi; o enquadramento 
dos servidores originários das extintas Tabe-
las de Especialistas no Plano de Classificação 
de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, e no Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Em-
pregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987; a criação do Plano de Carreiras 
dos Cargos de Tecnologia Militar, a reestrutu-
ração da Carreira de Tecnologia Militar, de que 
trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998; a 
criação da Carreira de Suporte Técnico à Tec-
nologia Militar; a extinção da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar 
– GDATM; e a criação da Gratificação de De-
sempenho de Atividade Técnico-Operacional 
em Tecnologia Militar – GDATEM; a alteração 
da Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo 
– GDASA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 
de novembro de 2002; a alteração dos salários 
dos empregos públicos do Hospital das Forças 
Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, 
de 15 de maio de 2001; a criação de cargos 

na Carreira de Defensor Público da União; a 
criação das Funções Comissionadas do INSS 
– FCINSS; o auxílio-moradia para os servido-
res de Estados e Municípios para a União, a 
extinção e criação de cargos em comissão; e 
dá outras providências.

À Medida Provisória foram apresentadas 122 
emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão 
Mista, Relator: Deputado Tarcísio Zimmermann (PT 
– RS), preliminarmente pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária; quanto ao 
mérito, favorável à Medida Provisória, e pela rejeição 
das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 36, de 2006, e se esgotará no dia 27 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia... de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, Relator revisor.

PARECER Nº 1.140, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
parecer é pela constitucionalidade e juridicidade e, no 
mérito, pela aprovação do texto como veio da Câmara 
dos Deputados, ressaltando os compromissos assumidos 
com diversas carreiras com que nos encontramos.

Anuncio aos Líderes da Oposição que amanhã, 
às 10 horas, continuaremos os entendimentos em reu-
nião na Liderança do Governo com diversos segmen-
tos. Portanto, vamos aprovar a Medida Provisória nº 
301 da forma como está, mas a discussão continua. 
Sem dúvida alguma, conseguiremos novos avanços 
para as categorias aqui listadas.

Sr. Presidente, o parecer é favorável.

É o seguinte o Parecer na íntegra:
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PARECER Nº  , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 301, de 2006, que dispõe sobre a criação 
da Carreira da Previdência, da Saúde e do 
Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos 
de Ciência, Tecnologia, Produção e Inova-
ção em Saúde Pública da Fiocruz, do Pla-
no de Carreiras e Cargos do Inmetro, do 
Plano de Carreiras e Cargos do IBGE e do 
Plano de Carreiras e Cargos do INPI; o en-
quadramento dos servidores originários 
das extintas Tabelas de Especialistas no 
Plano de Classificação de Cargos, de que 
trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, e no Plano Único de Classficação e 
Retribuição de Cargos e Empregos, de que 
trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; a 
criação do Plano de Carreiras dos Cargos 
de Tecnologia Militar, a reestruturação da 
Carreira de Tecnologia Militar, de que tra-
ta a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998,  a 
criação da Carreira de Suporte Técnico à 
Tecnologia Militar a extinção da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade de Tec-
nologia Militar – GDA TM e a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico Operacional em Tecnologia Militar 
– GDA TEM; a alteração da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA, de 
que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novem-
bro de 2002; alteração dos salários dos 
empregos públicos do Hospital das Forças 
Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, 
de 15 de maio de 2001; a criação de cargos 
na Carreira de Defensor Público da União; 
a criação das Funções Comissionadas do 
INSS – FCINSS; o auxílio-moradia para os 
servidores de Estados e Municípios para a 
União, a extinção e criação de cargos em 
comissão, e dá outras providências.

Relator-Revisor: Senador

I – Relatório

A Medida Provisória nº 301, editada em 29 de 
junho de 2006, cria e reestrutura cargos e carreiras 
e concede melhorias salariais para servidores ativos 
e inativos de vários setores da Administração Pública 
Federal. Ao longo de 160 artigos, a medida promove, 
em linhas gerais, as seguintes mudanças:

1. cria a Carreira da Previdência, da Saú-
de e do Trabalho dos Quadros de Pessoal do 

Ministério da Previdência Social, do Ministério 
da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego 
e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
(arts. 1º a 10);

2. cria o Plano de Carreira dos Cargos 
da Área de Pesquisa, Produção, Serviços e 
Gestão em Saúde, e Gratificação de Desem-
penho na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 
bem como o respectivo Comitê Gestor (arts. 
11 a 48);

3. cria o Plano de Carreiras dos Cargos, 
Adicional de Titulação e Gratificação de De-
sempenho no Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (INME-
TRO), bem como o respectivo Comitê Gestor 
(arts. 49 a 69);

4. cria o Plano de Carreira dos Cargos, 
Adicional de Titulação e Gratificação de De-
sempenho na Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), bem como o 
respectivo Comitê Gestor (arts. 70 a 88);

5. cria o Plano de Carreiras dos Cargos, 
Adicional de Titulação e Gratificação de De-
sempenho no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI)(arts. 89 a 109);

6. efetua o enquadramento dos cargos 
ocupados pelos servidores originários das ex-
tintas Tabelas de Especialistas, e do Quadro de 
Pessoal Civil do Comando do Exército, oriundos 
dos Batalhões de Engenharia de Construção 
e Ferroviários do então Ministério do Exército, 
em cargos correspondentes do Plano de Clas-
sificação de Cargos (PCC), de que trata a Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou, no 
caso dos servidores admitidos na especiali-
dade de docência, no Plano Único de Classi-
ficação e Retribuição de Cargos e Empregos 
(PUCRCE), de que trata a Lei nº 7.596, de 10 
de abril de 1987 (arts. 110 a 120);

7. cria o Plano de Carreira os Cargos de 
Tecnologia Militar (incluindo a reestruturação 
da Carreira de Tecnologia Militar de que trata 
a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998), a Car-
reira de Suporte Técnico à Tecnologia Militar 
e a Gratificação de Desempenho de Ativida-
de Técnico Operacional em Tecnologia Militar 
(GDATEM) (arts. 121 a 129);

8. altera dispositivos da Lei nº 10.551, de 
13 de novembro de 2002, relativos à Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade de Controle 
e Segurança do Tráfego Aéreo (GDASA), de-
vida ao pessoal do Grupo DACTA (arts. 130 
e 131);
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9. altera os salários referentes aos em-
pregos públicos da área de saúde criados 
pela Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, 
no Hospital das Forças Armadas (HFA) (arts. 
132 e 133);

10. retifica a tabela de percentuais de In-
centivo à Qualificação devido aos servidores 
pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação (PCC-
TAE), instituído pela Lei nº 11.091, de janeiro 
de 2005 (art. 134);

11. cria cargos na Carreira de Defensor 
Público da União, de que trata a Lei Complemen-
tar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 (art. 135);

12. cria Funções Comissionadas no INSS 
e extingue cargos em comissão em igual quan-
titativo (arts. 136 a 139);

13. cria cargos em comissão para o aten-
dimento de necessidades emergenciais do Po-
der Executivo, em especial no Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério 
da Justiça (art. 140);

14. assegura a continuidade, para qual-
quer efeito legal, dos cargos e atribuições atu-
ais desenvolvidos pelos servidores ocupantes 
de cargos efetivos transpostos ou enquadrados 
para os cargos dos planos de cargos e planos 
de carreiras e para as carreiras criadas ou re-
estruturadas por esta MPV (art. 141);

15. veda a mudança do nível do cargo 
ocupado pelo servidor em decorrência do dis-
posto nesta MPV (art. 142);

16. estabelece a jornada de trabalho de 
quarenta horas semanais para os integrantes 
dos planos de cargos, dos planos de carrei-
ras e das carreiras a que se refere esta MPV, 
ressalvados os amparados por legislação es-
pecífica (art. 143);

17. veda a acumulação das vantagens 
pecuniárias devidas aos ocupantes dos car-
gos dos planos de carreiras e das carreiras de 
que trata a MPV, com outras vantagens a que 
o servidor ou empregado faça jus em virtude 
de outros planos de carreiras, classificação de 
cargos ou lei específica (art. 144);

18. estabelece regras de progressão 
funcional e promoção do servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo dos planos 
de carreiras e das carreiras criadas por esta 
MPV (art. 145);

19. aplica o disposto na MPV aos apo-
sentados e pensionistas, mantida a situação na 
tabela remuneratória no momento da aposen-

tadoria ou da instituição da pensão, vedando 
a redução de remuneração, proventos e pen-
sões, caso em que a diferença deverá ser paga 
a título de Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada (VPNI) (arts. 146 e 147);

20. estabelece regras para concessão de 
gratificação a novos servidores (art. 148);

21. estabelece regras para incorporação 
de gratificação aos proventos de aposenta-
doria e pensões e critérios para concessão 
de adicionais, nos casos que especifica (arts. 
149 a 152);

22. estabelece prazo para solicitação de 
reenquadramento no cargo anteriormente ocu-
pado, nos casos que especifica (art. 153);

23. determina a aplicação do índice de 
revisão geral da remuneração dos servidores 
sobre os valores de vencimento básico de que 
trata a MPV e os valores das funções comis-
sionadas do INSS (art. 154);

24. altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990, e a Lei nº 10.470, de 25 de junho 
de 2002, para facilitar a situação de servido-
res cedidos ou requisitados, quanto às regras 
relativas à opção pela remuneração do cargo 
efetivo e ônus da remuneração (art. 155);

25. altera a Lei nº 8.112, de 1990, com o 
fim de disciplinar a concessão do auxílio-mo-
radia devido aos ocupantes de cargos em co-
missão nível DAS-4 e superiores em caso de 
mudança do local de residência e inexistência 
de imóvel funcional disponível para uso pelo 
servidor (arts. 156 e 158).

Cada uma dessas alterações é detalhadamente 
justificada, nos 111 itens que compõem a Exposição 
de Motivos nº 100, firmada pela Ministra de Estado 
Chefe da Casa Civil e pelo Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Os artigos relativos à criação e 
reestruturação de carreiras e concessão de melhorias 
remuneratórias a diversas categorias profissionais têm 
por objetivo, segundo a EM, reduzir distorções atual-
mente existentes nas tabelas de remuneração do Poder 
Executivo Federal, de modo a atrair e reter profissionais 
do elevado nível de qualificação exigido pela nature-
za e pelo grau de complexidade das atribuições dos 
cargos e das carreiras objeto da proposta, em conso-
nância com os critérios fixados pelo § 1º do art. 39 da 
Constituição Federal. Outros dispositivos destinam-se a 
retificar disposições legais relacionadas com a criação 
de cargos efetivos, funções e cargos comissionados, 
para o atendimento de demandas emergenciais da 
administração pública federal.
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A EM registra ainda que “as propostas de cria-
ção e reestruturação de carreiras e de concessão de 
melhoria salarial foram elaboradas com estrita obser-
vância aos princípios constitucionais e à legislação que 
rege as atividades da Administração Pública, dentre 
os quais se destacam:

a) ingresso em cargos públicos mediante 
aprovação em concurso público;

b) remunerações não superiores ao limite 
estipulado no art. 37, inciso XI, da Constitui-
ção Federal;

c) fixação dos vencimentos de acordo 
com a natureza, o grau de responsabilidade 
e a complexidade dos cargos componentes 
das Carreiras;

d) irredutibilidade da remuneração; e
e) não vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para efeito 
de remuneração.”

II – Análise

Consoante dispõe o art 8º da Resolução nº 1, de 
2002 – CN, o Plenário de cada uma das Casas deve-
rá examinar, antes do mérito de Medida Provisória, o 
atendimento ou não dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, e sua adequação financeira 
e orçamentária.

Estão atendidos os pressupostos constitucionais 
de urgência e relevância. A importância e a necessi-
dade das medidas propostas e de sua imediata im-
plantação estão destacadas na Exposição de Motivos 
firmada pela Ministra de Estado Chefe da Casa Civil e 
pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Segundo argumentam, a criação e a reestruturação de 
carreiras e a concessão de melhorias remuneratórias 
a diversas categorias profissionais, promovidas pela 
MPV 301, são providências fundamentais para reduzir 
distorções atualmente existentes nas tabelas de remu-
neração do Poder Executivo Federal.

O ato normativo em exame enquadra-se nas 
previsões constitucionais. O Presidente da República 
exercitou a prerrogativa que lhe confere o art. 62 da 
Constituição Federal, ao editar e submeter à delibera-
ção do Congresso Nacional a MPV nº 301, cujo objeto 
não afronta as limitações materiais constantes do § lº 
daquele dispositivo, nem a do art. 246. É adequado 
o tratamento da matéria (criação de cargos na Admi-
nistração Pública e servidores públicos da União) por 
lei ordinária, de iniciativa do Presidente da República, 
conforme determinam os arts. 48 e 61, § 1º, I e II, a, 
c, d e f.

O texto atende aos pressupostos de juridicidade 
(adequação entre meios e fins, generalidade, inova-

ção, coercitividade e compatibilidade com os princí-
pios gerais do direito), e atende às exigências da boa 
técnica legislativa, impostas pela Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração das leis, com as alterações feitas pela Lei 
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Quanto aos aspectos relacionados com as finan-
ças públicas, em especial com as limitações impostas 
pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), a Exposição de 
Motivos nº 100-MP/CCIVIL, conjunta, do Ministério do 
Planejamento e da Casa Civil, datada de 29 de junho 
deste ano, justifica a necessidade da medida em razão 
da falta de tempo hábil para a tramitação e aprovação 
de leis que garantam a concessão de melhoria remu-
neratória para os cargos e carreiras do Poder Execu-
tivo, conforme compromisso firmado pelo governo e 
tendo em vista:

1. o atraso na tramitação do orçamento 
no âmbito do Congresso Nacional, o que re-
sultou na sanção da referida lei em maio do 
presente exercício;

2. dispositivo da Lei Complementar nº 
101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
que torna nulo o ato que resulte em aumento 
da despesa com pessoal expedido nos 180 
dias anteriores ao final do mandato do Presi-
dente da República.

A exposição de motivos ainda informa que fo-
ram atendidas as exigências contidas nos arts. 16 
e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, pois 
a Lei Orçamentária Anual de 2006 prevê reserva 
destinada à reestruturação da remuneração dos 
servidores públicos federais, civis e dos militares 
das Forças Armadas suficiente para fazer face às 
despesas previstas.

Quanto ao mérito, trata-se de um juízo de con-
veniência e oportunidade do Chefe do Poder Exe-
cutivo, admitido pelo Congresso Nacional, sobre a 
urgente necessidade de se realizarem as mudanças 
propostas na estrutura de cargos, carreiras e remu-
neração de setores importantes da Administração 
Pública Federal.

Na Câmara dos Deputados, a MPV nº 301, dis-
cutida e votada em turno único, foi aprovada em 4 de 
setembro de 2006, com base no parecer do relator, 
Deputado Tarcísio Zimmermann, do PT do Rio Grande 
do Sul. O relator destacou que a criação e reestrutura-
ção das carreiras e a concessão de melhorias salariais, 
por meio desse ato normativo, deverá beneficiar cerca 
de 263 mil servidores públicos federais. Acrescentou 
que a medida decorreu de amplo diálogo do governo 
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com as diversas categorias de servidores públicos e 
de um grande esforço para corrigir distorções histó-
ricas, acumuladas nos diferentes órgãos e carreiras 
contemplados. Justificou a rejeição das 122 emendas 
em razão de acordo feito para aprovação do texto na 
sua forma original, mas reconheceu a importância das 
alterações sugeridas, originárias de legítimas reivin-
dicações das várias categorias funcionais e voltadas 
para a melhoria da redação do documento.

O relator opinou favoravelmente à sua apro-
vação, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
admissibilidade, juridicidade e adequação financeira 
e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002 – CN e destacou que se ocorrerem 
mudança no Senado a avaliação de mérito será mais 
alongada.

A complexidade das situações tratadas pela MPV 
e a legitimidade das mudanças propostas recomenda 
um juízo mais político do que técnico das 122 emen-
das apresentadas. Com efeito, como bem destacou o 
relator na Câmara dos Deputados, a medida resultou 
de um amplo processo de discussão e negociação do 
Governo com as categorias dos servidores públicos 
envolvidos.

As emendas propõem, entre outras, as seguin-
tes modificações: inclusão de novas gratificações e 
novos cargos em algumas carreiras; substituição de 
reajustes diferenciados por reajustes lineares; defesa 
da incorporação, à base de remuneração do servidor, 
de reajustes concedidos por via judicial; ampliação dos 
prazos de opção de servidores pelos novos planos de 
carreira; instituição de planos especiais de cargos e 
salários em setores da administração pública federal 
não contemplados pela MPV, como o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; con-
cessão de anistia a integrantes do quadro funcional 
de empresa extinta em 1990; criação de comitê gestor 
para acompanhamento do plano de cargos e carreira 
do IBGE.

Tais mudanças refletem, em sua maioria, reivin-
dicações dos setores funcionais contemplados pela 
medida, o que fica evidenciado na argumentação das 
emendas e na repetição integral de seu conteúdo por 
vários parlamentares. Ao mesmo tempo, denunciam 
um movimento de outros setores do governo para 
aproveitar o momento em que se processa um reajuste 
de planos de cargos e carreiras de quase toda a ad-
ministração direta federal. A aprovação das emendas 
poderá gerar um movimento geral de revisão da situ-
ação de outros servidores federais, com repercussões 
negativas para a imediata implantação das medidas 
propostas na MPV, motivo pelo qual opinamos pela 
rejeição de todas elas.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
aprovação da Medida Provisória nº 301, de 2006, na 
forma como aprovada na Câmara dos Deputados, e 
pela rejeição das emendas de nos 1 a 122.

Sala das Sessões, –  Senador Romero Jucá, 
Presidente, Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor: Se-
nador Romero Jucá é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância e ur-

gência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vou conceder a palavra ao Senador Romeu 
Tuma.

Antes, porém, ouço, pela ordem, o Senador Ar-
thur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – É precisamente isso, Sr. 
Presidente. Não tenho interesse algum em encaminhar 
a matéria nem em discuti-la. Apenas reitero este com-
promisso, que é nosso também, de acompanharmos, 
pelo PSDB – e a disposição do Senador José Agripino 
é a mesma pelo PFL e assim a Liderança do P-SOL 
pela Senadora Heloísa Helena – essas tratativas. Afinal 
de contas, na relação custo/benefício pareceu a todos 
nós que era melhor aprovarmos o que estava na mão 
do que nos arriscarmos a ver os servidores perderem 
o pouco que haviam obtido. Estou com uma série de 
reivindicações dos servidores que serão encaminha-
das ao Líder, que talvez já as tenha.

Sr. Presidente, de maneira bem resumida, con-
fiamos que amanhã começará uma rodada frutífera 
de negociações entre todos esses segmentos con-
templados pela Medida Provisória em tela, levando-se 
em conta as reivindicações que não estão incluídas 
nos benefícios. A partir de amanhã, às 10 horas, en-
tão, teremos esse momento. Por hora, o PSDB, desde 
logo, deixa bem claro que é a favor da aprovação da 

    633ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31895 

Medida Provisória. Sabemos que a Câmara não terá 
sessões deliberativas até a hora do pleito em segundo 
turno. Estaríamos pura e simplesmente jogando para a 
platéia. Estaríamos aprovando coisas muito boas, na 
teoria, para os servidores, mas essas coisas boas não 
virariam realidade porque cairia em desuso a Medida 
Provisória que tem seu vencimento marcado para o 
dia 27 deste mês.

Por uma questão de prática, de pragmatismo e 
de compromisso com o senso de realidade, recomen-
damos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romeu Tuma... (Pausa.)

Agradeço a V. Exª.
Continua a discussão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Peço a 

palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
um registro da posição do PFL.

Na MP nº 301 há um calcanhar de Aquiles, um 
único calcanhar de Aquiles. Falo da mudança do nome 
“carreira reestruturada” para “carreira criada”.

Na medida em que se fala “reestruturado”, não 
se possibilita a transposição de um cargo para outro, 
de uma posição para outra.

Há um compromisso do Governo com as cate-
gorias que reivindicam, em outra matéria, outra medi-
da provisória, outro projeto de lei, fazer a correção do 
pleito que tem o nosso apoio e que será feito oportu-
namente. Eu gostaria de ter o compromisso explícito 
do Líder do Governo nesse sentido para elucidar a 
dúvida do “criado” para “reestruturado”, a fim de que 
possamos votar, possamos avançar sem prejudicar. 
Assim, a posição do PFL é a favor, mas desejando o 
compromisso do Governo de equacionar a situação 
de “criado” para “reestruturado”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, quero apenas responder ao Senador José 
Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre 
a indagação do nobre Líder do PFL, Senador José 
Agripino, eu quero registrar que, mais uma vez, as-
sumo o posicionamento do Governo de, numa nova 
medida provisória, construir um texto que garanta to-
das as condições e todas as vantagens de quem está 

fazendo a opção. O termo “criado”, “reestruturado” não 
será óbice para diminuir vantagens ou direitos adquiri-
dos desses servidores. Portanto, vamos construir novo 
texto e faremos nova medida provisória, a partir do dia 
30 de outubro, exatamente para resguardar o direito 
de todos esses servidores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero apenas solicitar a cada um dos grupos de ser-
vidores que estão aqui, de forma legítima e soberana, 
exercitando a pressão política – aliás, a cada medida 
provisória, haveria um rol, quase um rosário de deta-
lhes, seja em relação à periculosidade, às questões 
relacionadas pelo Senador Romeu Tuma, ao IBGE, aos 
servidores da saúde, à Polícia Rodoviária, à paridade 
da Medida Provisória nº 302, que virá daqui a pouco 
–, que disponibilizem ainda hoje todos os pormenores, 
a fim de que possamos, amanhã, às 10 horas, na reu-
nião com o Senador Romero Jucá, detalhar as possí-
veis alterações que – espero – estejam nas próximas 
medidas provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não mais havendo quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 
emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 302, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 302, de 2006, que dispõe sobre 
a criação dos Planos Especiais de Cargos 
da Suframa e da Embratur, e da Gratificação 
Temporária dos Órgãos Centrais – Gsiste; a 
alteração de dispositivos da Lei nº 10.910, de 
15 de julho de 2004, que dentre outras provi-
dências reestrutura a remuneração dos cargos 
das carreiras de Auditoria da Receita Federal, 
de Auditoria-Fiscal da Previdência Social e de 
Auditoria-Fiscal do Trabalho; da Medida Provi-
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sória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, 
que dispõe sobre a criação, reestruturação e 
organização de carreiras, cargos e funções 
comissionadas técnicas no âmbito da Admi-
nistração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional; e da Lei nº 10.479, de 28 de junho 
de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos 
integrantes das Carreiras de Diplomata, Oficial 
de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; a 
instituição da Gratificação Específica de Apoio 
Técnico e Administrativo ao Serviço Exterior 
Brasileiro – Geaseb; a instituição da Gratifica-
ção Especial de Função Militar – GEFM; e dá 
outras providências.

À Medida Provisória foram apresentadas 182 
emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Luciano Castro (PL–RR), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por 
igual período pelo Ato do Presidente do Congresso 
Nacional nº 37, de 2006, e se esgotará no dia 27 de 
outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Geraldo Mesquita, para apresentar seu pa-
recer, como Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.141, DE 2006 – PLEN

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nosso parecer é pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 302, de 2006, e, no mérito, pela 
sua aprovação sem emendas.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 302, de 2006, que dispõe sobre a criação 
dos Planos Especiais de Cargos da Sufra-
ma e da Embratur, e da Gratificação Tem-
porária dos Órgãos Centrais – GSISTE; a 
alteração de dispositivos da Lei nº 10.910, 
de 15 de julho de 2004, que, dentre outras 
providências, reestrutura a remuneração 
dos cargos das carreiras de Auditoria da 
Receita Federal de Auditoria-Fiscal da Pre-
vidência Social e de Auditoria-Fiscal do Tra-
balho; da Medida Provisória nº 2.229-43, de 
6 de setembro de 2001, que dispõe sobre 
a criação, reestruturação e organização de 
carreiras, cargos e funções comissionadas 
técnicas no âmbito da Administração Públi-
ca Federal direta, autárquica e fundacional; 
e da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002, 
que dispõe sobre a remuneração dos inte-
grantes das carreiras de Diplomata, Oficial 
de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; 
a instituição da Gratificação Específica de 
Apoio Técnico e Administrativo ao Serviço 
Exterior Brasileiro – GEASEB; a instituição 
da Gratificação Especial de Função Militar 
– GEFM; e dá outras providências.

Relator-Revisor: Senador

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa a Medida Provisória 
nº 302, de 2006, que cria Planos Especiais de Cargos 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SU-
FRAMA) e do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRA-
TUR); institui a Gratificação Temporária das Unidades 
Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administra-
ção Pública Federal (GSISTE); a Gratificação Especial 
de Função Militar (GEFM); e altera dispositivos das Leis 
nºs 10.910, de 15 de julho de 2004, e 10.479, de 28 de 
junho de 2002; e da Medida Provisória nº 2.229-43, de 
6 de setembro de 2001.

Segundo a exposição de Motivos Interministerial 
nº 113 – MP/CCIVIL, de 29 de junho de 2006, que apre-
senta a Medida Provisória ora em exame, a proposta 
é parte de um conjunto de medidas que vêm sendo 
implementadas pelo Governo Federal, em continuidade 
à política de melhoria salarial, com vistas à redução 
das distorções atualmente existentes no que se refere 
ao equilíbrio interno e externo das tabelas de remune-
ração do Poder Executivo Federal, com o objetivo de 
atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação, 
compatível com a natureza e o grau de complexidade 
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das atribuições dos cargos e das carreiras objeto da 
proposta, em consonância com os parâmetros estabe-
lecidos no art. 39, § 1º, da Constituição Federal.

Com relação à criação dos Planos Especiais 
de Cargos da Suframa e da Embratur, além disso, a 
proposta tem por objetivo fortalecer seus Quadros de 
Pessoal de modo a propiciar a recomposição de sua 
força de trabalho, com vistas a garantir a capacidade 
operacional destas autarquias, à vista das demandas 
que lhes são impostas. Nesse sentido é, também, a 
criação da GSISTE, que pretende fomentar a forma-
ção e consolidação de um corpo técnico especializado 
nos órgãos centrais dos sistemas estruturadores da 
Administração Pública Federal.

Ressalta, ainda, a Exposição de Motivos, que, 
considerando-se o atraso na tramitação do orçamento 
no âmbito do Congresso Nacional, cuja Lei foi sancio-
nada apenas no mês de maio deste exercício, e ainda, 
dispositivo da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que 
estabelece como nulo de pleno direito o ato que re-
sulte em aumento da despesa com pessoal expedido 
nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato 
do titular do respectivo Poder, não haverá tempo hábil 
para a tramitação e aprovação de Leis que garantam 
concessão de melhoria remuneratória para os referidos 
cargos e carreiras do Poder Executivo, ainda este ano, 
conforme compromisso firmado pelo governo. Neste 
sentido, faz-se necessária a edição de Medida Provi-
sória que promova as reestruturações e alterações das 
estruturas e composições salariais dos cargos e das 
carreiras do Poder Executivo Federal constantes dessa 
proposta, sob pena de causar sérios prejuízos aos ser-
vidores e à Administração Pública Federal, no tocante 
à manutenção e recomposição da força de trabalho em 
áreas de interesse estratégico para o Estado.

A Medida Provisória recebeu cento e oitenta e 
duas emendas.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi 
aprovada, na forma de parecer proferido em Plenário 
pelo Relator, Deputado Luciano Castro, pela Comis-
são Mista, que concluiu pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; e no mé-
rito, pela aprovação desta Medida Provisória e pela 
rejeição das Emendas de nºs 1 a 182.

II – Análise

A proposta satisfaz os pressupostos constitu-
cionais de urgência e relevância e não dispõe sobre 
matéria cuja deliberação ou tramitação encontre óbice 

nos limites materiais estabelecidos no art. 60, § 4º, e 
no art. 62, §§ 1º e 2º, da Carta Magna.

No que respeita aos aspectos orçamentários, 
argumenta o Poder Executivo que o impacto orça-
mentário-financeiro total das medidas ora propostas 
é de R$1,48 bilhão em 2006; de R$2,84 bilhões em 
2007; de R$2,90 bilhões em 2008; de R$2,96 bilhões 
em 2009; e de R$2,99 bilhões em 2010 e nos exercí-
cios subseqüentes, quando a despesa estará anuali-
zada, e que, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, [o requisito] pode 
ser considerado plenamente atendido, uma vez que a 
Lei Orçamentária Anual de 2006 contempla reserva 
alocada no Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, em programação específica. Aduz, ainda, 
que o referido impacto reduzirá a margem líquida de 
expansão para despesas de caráter continuado nos 
exercícios de 2007 e 2008. Entretanto, o montante apu-
rado está compatível com a previsão de aumento da 
receita decorrente do crescimento real da economia, 
fundamentada na série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.

Quanto ao mérito, opinamos pela aprovação da 
Medida Provisória nº 302, de 2006, tendo em vista as 
razões expostas na respectiva Exposição de Motivos, 
acima transcrita.

No tocante às emendas recebidas pela Medida 
Provisória, opinamos pela sua rejeição, conforme se 
descreve em seguida.

O grupo mais numeroso de emendas envolve 
aquelas que tratam de reajuste de vencimentos, cria-
ção e incorporação de gratificações e mudanças na 
sua forma de cálculo, além de mudanças em estruturas 
de carreiras. Pertencem a este grupo as Emendas nºs 
2 a 91, 94 a 96, 99, 101, 103, 107 a 125, 135 a 141, 
143 a 150, 152 a 169, e 171 a 178. Houve-se por bem 
rejeitá-las, por serem geradoras de despesas em pro-
jeto de iniciativa privativa do Presidente da República, 
o que é vedado pelo art. 63, I, da Constituição, além 
de, no mérito, algumas delas contrariarem as diretrizes 
do Poder Executivo quanto aos planos de carreira de 
seus servidores.

Em seguida, tem-se o grupo de emendas atinen-
tes à questão do porte de armas por servidores públi-
cos, assunto tratado nas Emendas nºs 106, 126 a 133, 
142, 151, 170, e 179 a 182. Entende-se que devem 
ser rejeitadas, porque tratam de matéria estranha à 
Medida Provisória.

Há, também, as emendas referentes a diárias de-
vidas a servidor para indenizar despesas extraordinárias 
com hospedagem, alimentação e deslocamento, são 
elas: nºs 92, 97, 104 e 105. Rejeitadas, também, por se 
tratar de matéria estranha à Medida Provisória.
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Já a Emenda de nº 1 trata da redistribuição para 
os Quadros das Forças Armadas, com inserção no 
Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar, 
dos servidores ocupantes de cargos efetivos do Plano 
de Classificação de Cargos (PCC), instituído pela Lei 
nº 5.645, de 1970, que estavam cedidos, até o envio 
desta Medida Provisória, ao Ministério da Defesa, e à 
disposição dos Batalhões de Engenharia e Constru-
ção do Exército Brasileiro. A matéria é tratada de for-
ma superficial na emenda e exigiria regulamentação 
mais detalhada, com a criação de um Plano Especial 
de Cargos no âmbito do aludido Ministério para re-
ceber os servidores oriundos do PCC, inclusive com 
previsão de opção ao servidor para permanecer em 
seu plano de carreira e estabelecimento de prazo para 
essa opção. Da forma como foi apresentada, a emen-
da ressuscita o instituto da transposição de cargos, há 
muito abolido do direito pátrio pelo art. 37, inciso II, da 
Constituição. Não se trata de mera redistribuição, mas 
de provimento de novo cargo sem concurso público. 
Pelo exposto, a emenda é rejeitada.

A Emenda nº 98 estabelece, em seu texto, prazo 
para que o Poder Executivo encaminhe ao Congresso 
projeto de lei de sua iniciativa privativa. Por represen-
tar afronta à independência dos poderes (art. 2º, CF), 
rejeita-se a emenda.

A Emenda nº 100 cria quase mil cargos de Ana-
lista de Comércio Exterior no âmbito do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Exterior 
(MDIC). Além de dispor sobre matéria de iniciativa 
privativa do Presidente da República, a emenda pro-
move aumento de despesa, razão por que opinamos 
pela sua rejeição.

Já a Emenda nº 102 intenta trazer os Adminis-
tradores do PCC para o seio das carreiras do Ciclo 
de Gestão, o que, certamente, provoca aumento da 
despesa prevista na Medida Provisória, além de con-
figurar transposição de cargo, afrontando, da mesma 
forma que a Emenda nº 1, o art. 37, inciso II, da Carta 
Política. Pelas mesmas razões de inconstitucionalida-
de aduzidas na análise daquela emenda, rejeita-se a 
Emenda nº 102.

Por fim, a Emenda nº 134 visa a alterar o art. 92 
da Lei nº 8.112, de 1990, que trata de mandato clas-
sista de servidores. Por tratar de matéria estranha à 
Medida Provisória, rejeita-se esta emenda.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos pela admissibili-
dade da Medida Provisória nº 302, de 2006, e no mé-
rito, pela sua aprovação, sem emendas.

Sala das Sessões, Geraldo Mesquita, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Sena-
dor Geraldo Mesquita, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos constitucionais de 

urgência e relevância e adequação financeira e orça-
mentária da Medida Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passamos à votação.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 303, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 303, de 2006, que dispõe sobre 
parcelamento de débitos junto à Secretaria da 
Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional com o Instituto Nacional do 
Seguro Social nas condições que especifica, 
e altera a legislação tributária federal.

À Medida Provisória foram apresentadas 236 
emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Luciano Castro (PL – RR), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:
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– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 14 de julho, ten-
do sido apreciada naquela Casa no dia 4 de 
setembro;

– a matéria entrou em regime de urgên-
cia, nos termos do § 6º do art. 62 da Consti-
tuição Federal, no dia 14 de agosto, passan-
do a sobrestar todas as demais deliberações 
legislativas;

– o prazo de vigência de 60 dias foi pror-
rogado por igual período pelo Ato do Presidente 
do Congresso Nacional nº 38, de 2006, e se 
esgotará no dia 27 de outubro;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia de ou-
tubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Edison Lobão, Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.142, DE 2006 – PLEN

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, chega ao exame desta Casa a Medi-
da Provisória nº 303, que dispõe sobre o parcelamen-
to de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, nas condições que espe-
cifica, e altera legislação tributária federal.

Esta Medida Provisória, Sr. Presidente, tem por 
objetivo principal oferecer às pessoas jurídicas que 
possuem débitos tributários em atraso oportunidade 
de regularizar sua situação mediante o parcelamento 
do débito em prestações mensais. Foram apresentadas 
260 emendas à Medida Provisória, ainda na Câmara. 
O Relator, na Câmara, contemplou cinco delas.

Todavia, não puderam ser aprovadas na Câmara e 
foram enviadas ao Senado. Dessas, este Relator acatou 
três e propôs mais algumas poucas alterações.

Resumidamente, as alterações propostas pelo 
Relator no Senado são as seguintes:

1) reabre o prazo de adesão ao parcela-
mento por 60 dias contados a partir da publi-
cação da lei em que for convertido o Projeto 
de Lei de Conversão;

2) inclui no parcelamento os débitos com 
a Comissão de Valores Mobiliários;

3) flexibiliza as regras para inclusão no 
parcelamento de débitos em discussão admi-
nistrativa ou judicial;

4) permite que débitos decorrentes de pe-
didos de compensação, ainda não analisados 
pelo Fisco, sejam incluídos no parcelamento;

5) autoriza que débitos retidos e não re-
colhidos incluídos em parcelamentos anterio-
res, sejam incluídos no novo;

6) abranda as regras de exclusão do par-
celamento e cria regras que facilitam a quitação 
de débitos parcelados;

7) passa a considerar a adesão ao parce-
lamento como inovação de dívida, sem prejuízo 
de eventual responsabilização penal.

Sr. Presidente, o parecer, portanto, é favorável, 
pela relevância e urgência da Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Conversão.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisó-
ria nº 303, de 2006, que dispõe sobre par-
celamento de débitos junto à Secretaria da 
Receita Federal, à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social nas condições que especifica 
e altera a legislação tributária federal.

Relator-Revisor: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa a Medida Provisória 
(MPV) nº 303, de 2006, que dispõe sobre parcelamen-
to de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto 
Nacional do Seguro Social nas condições que especi-
fica e altera a legislação tributária federal.

A MPV nº 303 compõe-se de 27 artigos e versa 
sobre sete matérias, a saber:

a) institui três modalidades de parcela-
mento de débitos de pessoas jurídicas junto à 
Secretaria da Receita Federal (SRF), à Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e 
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
(arts. 1º a 16);

b) amplia o prazo de recolhimento do 
Imposto de Renda retido na Fonte sobre o 
pagamento de juros e comissões relativos a 
crédito tomado no exterior (art. 17);

c) reduz o campo de incidência da multa 
punitiva nos casos de diferença de tributo e 
reduz o seu percentual em algumas hipóteses 
(arts. 18 e 19);
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d) altera a Legislação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre 
a industrialização de folhas de fumo para pre-
venir elisão de tributos mediante a geração de 
créditos fictos do imposto (arts. 20 a 22);

e) atribui à Secretaria de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência 
Social a competência para administrar a extinta 
Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência 
Complementar (TAFIC) (art. 23);

f) autoriza a Fazenda Nacional a celebrar 
convênios que ensejem a entidades públicas e 
privadas acesso à identificação dos contribuin-
tes cujos débitos foram parcelados ou inscritos 
em dívida ativa (art. 24);

g) reafirma a competência dos Procura-
dores da Fazenda Nacional para a representa-
ção judicial na cobrança de quaisquer créditos 
inscritos na dívida ativa da União (art. 25).

No dia 30 de junho de 2006, foram publicadas 
na Seção I do Diário Oficial da União, retificações ao 
texto original, apenas para escoimá-los de equívocos 
de imprensa.

A Exposição de Motivos Interministerial (EM) nº 

76, de 29 de junho de 2006, firmada pelos Ministros 
de Estado da Fazenda e da Previdência Social, revela 
que a edição da MPV teve como causa os vetos presi-
denciais à Lei nº 11.311, de 13 de junho de 2006, que 
criava novo programa de parcelamento de débitos tri-
butários. Segundo a EM, a MPV objetiva conciliar as 
limitações orçamentárias da União e a demanda de 
parte dos contribuintes por medidas que facilitem o 
adimplemento de suas obrigações tributárias.

Na mesma EM, afirmam os Ministros que restaram 
cumpridos os requisitos constitucionais de relevância 
e urgência. A relevância decorreria da necessidade de 
oferecer uma solução que permita regularizar a situação 
fiscal das pessoas jurídicas perante os órgãos federais 
de arrecadação tributária. Ainda segundo os autores 
da EM, essa solução deveria ser urgente, a fim de que 
os vetos à Lei nº 11.311, de 2006, não deixassem a 
questão sem a devida regulamentação.

A Medida Provisória recebeu 236 emendas e 
foi aprovada, com a rejeição de todas elas, pela Câ-
mara dos Deputados e encaminhada à revisão desta 
Casa.

II – Análise

Os pressupostos constitucionais da relevância e 
da urgência encontram-se atendidos, pelas razões a 
seguir expostas.

A conjuntura econômica brasileira, caracteriza-
da pela alta taxa de juros e câmbio sobrevalorizado, 

hostiliza os negócios de número significativo de pes-
soas jurídicas. A fim de sobreviver, são obrigadas a 
suspender o pagamento de impostos e contribuições, 
ficando proibidas de participar de licitações públicas 
e expostas ao risco de penhora de seu patrimônio em 
caso de execução fiscal.

Sensível à necessidade de refinanciamento de 
débitos tributários, o Congresso Nacional, ao apreciar 
o Projeto de Lei de Conversão (MPV) nº 9, de 2006, 
oriundo da MPV nº 280, de 15 de fevereiro de 2006, 
aprovou, em seus arts. 5º e 6º, a reabertura do Pro-
grama de Recuperação Fiscal (REFIS), de que trata 
a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. Como relatado, 
ao sancionar a Lei nº 11.311, de 2006, o Presidente da 
República vetou os citados artigos, comprometendo-se 
a editar a medida provisória sob análise.

Portanto, já na votação do PLV nº 9, de 2006, o 
parcelamento de débitos tributários de pessoas jurídi-
cas foi considerado relevante e urgente.

Os demais assuntos tratados na MPV nº 303 
também se referem a matérias indubitavelmente rele-
vantes, todas atinentes à legislação tributária. Essas 
medidas visam aperfeiçoar a cobrança dos tributos, 
seja ampliando prazo de recolhimento do Imposto de 
Renda na Fonte, seja modificando, para menor, os 
percentuais de algumas multas. Também são alteradas 
algumas regras sobre o IPI do fumo e sanadas algu-
mas questões relativas à Secretaria de Previdência 
Complementar e à Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal, que poderiam originar questionamentos judiciais. 
Vê-se, portanto, que são matérias que podem, sim, 
ser veiculadas por medida provisória, tanto por sua 
relevância, quanto por sua urgência.

A Medida Provisória foi editada em conformidade 
com as normas previstas no art. 62 da Constituição Fe-
deral e no § 1º do art. 2º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002.

Verifica-se, ainda, que se cuida de matéria não 
incluída entre aquelas assinaladas como de compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49) ou 
do Senado Federal (art. 52). Trata-se de assunto tipi-
camente enquadrado no art. 48 da Carta Magna, que 
atribui ao Congresso Nacional, com a sanção do Pre-
sidente da República, a disposição sobre as matérias 
de competência da União, na forma de leis.

Adicionalmente, não dispõe o texto da MPV so-
bre matéria cuja deliberação ou tramitação esbarre 
nos limites materiais estabelecidos no art. 60, § 4°, da 
Carta Magna.

A proposição é também adequada, do ponto 
de vista econômico-financeiro, uma vez que ela não 
provoca aumento de despesa. Pelo contrário, ao criar 
um programa de parcelamento de débitos tributários, 
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pretende-se antecipar receitas que, somente no futu-
ro, mesmo assim incerto, ingressanam nos cofres pú-
blicos. As demais medidas, mesmo as benéficas aos 
contribuintes, como redução de multa e ampliação de 
prazos, não configuram renúncia de receita, nos ter-
mos do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000.

Quanto ao mérito, em nosso entendimento, a 
proposição deve ser acolhida.

O objeto principal da MPV 303 é oferecer, às 
pessoas jurídicas que possuam débitos tributários 
em atraso, oportunidade de regularizar sua situação 
mediante o parcelamento do débito em prestações 
mensais. Para evitar que o novo parcelamento fosse 
mais vantajoso do que os parcelamentos anteriores, 
optou o Poder Executivo por instituir três modalidades 
de parcelamento, para débitos surgidos em diferentes 
períodos.

A primeira modalidade de parcelamento de débi-
tos equivale a reabrir o prazo de adesão de pessoas 
jurídicas ao Parcelamento Especial (Paes), também 
conhecido como “Refis 2”, cria do pela Lei n° 10.684, 
de 30 de maio de 2003. O Paes possibilitou que débitos 
junto à SRF, PGFN e INSS, com vencimento até 28 de 
fevereiro de 2003, pudessem ser parcelados em até 
180 prestações mensais e sucessivas. As inscrições 
para o Paes se encerraram em 31 de julho de 2003, 
ao passo que as do parcelamento da MPV 303 termi-
naram em 15 de setembro de 2006.

O parcelamento mantém a data de corte para o 
vencimento dos débitos em 28 de fevereiro de 2003, 
mas possibilita o pagamento em, no máximo, 130 
prestações mensais. A diferença de cinqüenta parce-
las explica-se pelos quarenta meses decorridos des-
de a data de corte, acrescidos de uma “penalidade” 
de dez meses.

Tal qual o Paes, o parcelamento da MPV 303 
consolidará os débitos no mês da inscrição. Ao trazer 
o débito vencido para o mês da consolidação, serão 
acrescidos juros equivalentes à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic, 
14,25% ao ano). Do mês de consolidação para fren-
te, o valor de cada prestação será acrescido de juros 
correspondentes à variação mensal da Taxa de Ju-
ros de Longo Prazo (TJLP, 6,85% ao ano). O reajuste 
das prestações segundo a variação da TJLP merece 
aplauso, pois vai ao encontro das reivindicações das 
entidades representativas dos contribuintes.

Como alternativa a esse plano de parcelamento, 
a MPV 303 autoriza, também para os débitos venci-
dos até 28 de fevereiro de 2003 (data final do Paes, 
lembre-se), o pagamento parcelado, nas seguintes 
condições:

a) pagamento em até seis prestações 
mensais;

b) redução de 30% na taxa Selic para 
trás, e Selic integral para frente;

c) redução de 80% das multas de mora 
e de ofício;

d) rescisão após inadimplemento de duas 
prestações.

Consideramos acertada a opção do Poder Exe-
cutivo de possibilitar o parcelamento dos débitos, nos 
mesmos moldes do Paes, apenas para os débitos 
abrangidos por aquele programa de parcelamento 
especial. Meritório, também, o oferecimento de uma 
modalidade alternativa, para quem optar por pagar o 
débito em menor número de parcelas. Para os débitos 
novos, as condições devem ser mais gravosas, a fim 
de evitar que o contribuinte seja estimulado a descum-
prir suas obrigações a pretexto de aguardar o próximo 
parcelamento.

Nesse sentido, os débitos com vencimento entre 
1° de março de 2003 e 31 de dezembro de 2005 po-
derão ser parcelados em até 120 prestações mensais. 
Fora esse número máximo de prestações, as demais 
condições são as estabelecidas na Lei Geral de Parce-
lamento da Fazenda Nacional (Lei n° 10.522, de 19 de 
julho de 2002, arts. 10 a 14) e no art. 38 da Lei n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991, das quais se destacam:

a) taxa Selic, tanto para trás como para 
frente;

b) inexistência de anistia de multa de 
mora ou de ofício;

c) rescisão após inadimplemento de duas 
prestações.

Constata-se, portanto, que, para os débitos novos, 
as condições são menos benéficas, da mesma forma 
que as condições do Paes eram menos benéficas que 
as do Refis. Reiteramos que, a nosso ver, esse proce-
dimento é acertado, razão pela qual recomendamos 
sua aprovação.

No entanto, mesmo concordando com o espírito 
do projeto e, em princípio, com suas regras, não pode-
mos nos furtar de aperfeiçoá-lo. Observamos que, no 
esforço de elaborar um plano de parcelamento mais 
rigoroso que os anteriores, o Poder Executivo inseriu 
algumas normas excessivamente restritivas e outras de 
constitucionalidade duvidosa, que, a nosso ver, inviabi-
lizaram, na prática, a adesão maciça dos contribuintes. 
Vale lembrar que cerca de 288 mil pessoas jurídicas 
aderiram ao parcelamento previsto na MPV 303.

A primeira alteração que sugerimos, e que consta 
do PLV que ao final apresentamos, protrai a data de 
corte do parcelamento para débitos novos. Atualmen-
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te, somente são parcelados débitos até 31 de dezem-
bro de 2005. Como já estamos quase no final do ano, 
seria conveniente permitir o parcelamento de débitos 
até 31 de julho de 2006, para que o contribuinte não 
fique impedido de aderir ao parcelamento por não ter 
recursos para pagar os débitos eventualmente acumu-
lados ao longo do ano.

Além disso, seria conveniente incluir, entre os 
débitos passíveis de parcelamento, os decorrentes 
da Taxa de Fiscalização, cobrada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Essa taxa foi objeto de in-
tensa controvérsia judiciária, dando origem a grandes 
passivos tributários. E razoável, portanto, que os con-
tribuintes possam incluí-los no parcelamento.

Outra alteração sugerida modifica o inciso II do 
§ 3° do art. 1°. Esse dispositivo estabelece que, para 
débitos em discussão que estejam com a exigibilidade 
suspensa por força de liminar judicial, a inclusão no 
parcelamento depende da desistência do processo e 
da renúncia do direito em que se fundara a ação.

Acreditamos, por outro lado, que essa ressalva 
deve alcançar a totalidade dos débitos em discussão, 
aliás, como dispunha a Instrução Normativa INSS/DC 
n° 91, de 30 de junho de 2003, em relação ao Paes. 
Se o contribuinte mantém débito em discussão e, por 
acreditar que a cobrança é injusta, não pretende incluí-
lo no parcelamento, deve-se respeitar sua decisão.

A alteração proposta, aliás, encontra amparo no 
art. 5°, XXXV, da CF, que resguarda o direito do con-
tribuinte de recorrer ao Judiciário.

O inciso III do mesmo art. 1°, § 3° também foi 
modificado, para harmonizar-se com a alteração pro-
posta acima.

Outra modificação também visa manter norma 
aplicável a parcelamentos anteriores, acrescentando-
se um § 7° ao art. 1°. Trata-se de disposição importada, 
com as devidas adaptações, da Instrução Normativa 
SRF n° 44, de 25 de abril de 2000, que estabeleceu 
procedimentos, no âmbito do Refis, relativos à com-
pensação de créditos. Autoriza-se os optantes do par-
celamento do art. 1° a nele acrescer os pedidos de 
compensação ainda não analisados no momento da 
adesão, mas que, posteriormente, resultem em dife-
renças a pagar em desfavor do contribuinte.

A disposição se justifica ante a pendência de inú-
meras compensações de contribuintes que aguardam 
apreciação e decisão da SRF quanto ao reconheci-
mento do crédito e de sua extensão, bem como ante 
a existência de compensações efetuadas sob autori-
zação judicial. Ressalte-se, ainda, a complexidade da 
sistemática não-cumulativa instituída para a Contri-
buição para o PIS/Pasep e para a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e as 

divergências interpretativas daí decorrentes, sendo de 
se esperar, no mínimo, em respeito ao direito do con-
tribuinte, uma decisão administrativa a respeito.

Também apresentamos modificação (art. 2°, I) 
que visa compatibilizar as regras do novo parcela-
mento com regras outrora válidas em parcelamentos 
pretéritos. A MPV 303, acertadamente, impediu que 
débitos decorrentes de retenção na fonte, mas não 
recolhidos, pudessem ser parcelados. No entanto, no 
Refis e no Paes, isso foi possível. Assim, a alteração 
sugerida visa permitir que os optantes de parcelamentos 
anteriores, que tem débitos dessa natureza incluídos 
no saldo devedor, possam ingressar no novo parcela-
mento, sem qualquer tipo de sanção. Não é razoável 
que o contribuinte que atendeu às condições de par-
celamento anterior seja prejudicado por querer aderir 
ao novo parcelamento.

No § 2° do art. 3°, promovemos distinção do valor 
mínimo da prestação entre microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples. Para as pri-
meiras, o valor mínimo da prestação será de R$100,00, 
mantendo-se o valor de R$200,00 para as empresas 
de pequeno porte.

O art. 7°, que versa sobre rescisão do parcela-
mento, é objeto de três alterações. A primeira delas 
retoma, como causa de exclusão do parcelamento, 
o inadimplemento, consecutivo ou alternado, de seis 
prestações. A regra incluída na MPV 303 estabelece 
que será excluído do parcelamento o contribuinte que 
deixar em aberto apenas duas prestações. Revela-
se completamente desarrazoada a regra quando se 
constata que estamos tratando de parcelamentos que 
podem durar mais de dez anos. Ampliar para seis atra-
sos, a nosso ver, atende aos interesses da Fazenda, 
sem prejudicar o contribuinte.

A segunda alteração no art. 7° também visa re-
tomar regra do extinto Refis. Na MPV 303, constatada 
a existência de débito em discussão administrativa ou 
judicial que não tenha sido incluído no parcelamen-
to, o contribuinte será excluído do parcelamento. Não 
acreditamos ser essa a melhor solução. É do interes-
se do contribuinte e da Fazenda a manutenção do 
parcelamento. Por isso, se se constatam débitos que 
deveriam estar no parcelamento, mas que nele não 
foram incluídos, dar-se-á trinta dias para o contribuinte 
quitá-lo integralmente. Assim, mantém-se o parcela-
mento e a Fazenda receberá imediatamente o débito 
extravagante.

A terceira alteração acolhe o comando do art. 18 
da MPV n° 315, de 3 de agosto de 2006, que revoga 
o inciso IV do art. 7°. Assim, fica afastada, em defini-
tivo, a hipótese de rescisão do parcelamento em de-
corrência da existência de débitos da pessoa jurídica 
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para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) inscritos em dívida ativa da União.

A regra do § 7°, ora acrescido ao art. 9° (parcela-
mento alternativo), foi inspirada em semelhante benefí-
cio recentemente instituído pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), através dos Convênios 
Confaz ICMS nos 72, 73 e 74, todos de 2006. Preten-
de-se conceder, para aqueles que pretendam pagar 
seus débitos de uma só vez, desconto de multa e ju-
ros. O valor do desconto regridirá em função da data 
do pagamento, até 30 de março de 2007, quando o 
desconto da multa será de 70% e dos juros, 50%. O 
objetivo é estimular a imediata liquidação dos débitos, 
reduzindo custos e despesas de sua cobrança; de tra-
mitação de processos e eliminar incerteza quanto ao 
recebimento futuro.

Também modificamos o teor da norma contida 
no art. 16, que estabelece que a adesão ao parcela-
mento não implica novação da dívida. Não nos pare-
ce ser essa a melhor solução. Ao permitir a novação, 
com a confissão da dívida pelos atuais administrado-
res da empresa, dá-se certeza e liquidez ao débito, 
facilitando sua cobrança em caso de inadimplemento 
do parcelamento, ao mesmo tempo em que se livra o 
antigo proprietário da empresa de eventuais constri-
ções patrimoniais referentes a débitos que não lhes 
dizem mais respeito.

Ademais, ainda na hipótese de exclusão do pro-
grama de refinanciamento, o ajuizamento da execução 
será agilizado, pois será possível determinar o exato 
montante do débito e o responsável por ele. Alerte-se, 
por fim, que deixamos explícito que a novação dos dé-
bitos não exime da responsabilidade criminal eventuais 
autores de crime de sonegação fiscal.

Inserimos novo art. 17 com o propósito de atribuir 
“valor presente” para efeito de antecipação do paga-
mento dos débitos consolidados. Visa-se assegurar o 
direito do contribuinte a, mediante critério da equiva-
lência econômica, efetuar o pagamento antecipado que 
valha financeiramente o mesmo que o parcelamento 
concedido, utilizando-se os conceitos da matemática 
financeira.

Passando a analisar as demais alterações em-
preendidas pela MPV 303 na legislação tributária, 
antecipamos que, em nosso entendimento, também 
merecem aprovação.

A primeira delas, que amplia o prazo de recolhi-
mento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o 
pagamento de juros e comissões relativos a crédito 
tomado no exterior (art. 17 da MPV) beneficia o con-
tribuinte e se harmoniza com as várias dilações de 
prazo de recolhimento promovidas pela Lei n° 11.196, 

de 21 de novembro de 2005 (oriunda da chamada 
“MP do Bem”).

Em sua redação original, o prazo de recolhimento 
terminava no terceiro dia útil da semana subseqüente 
à de apuração dos referidos juros e comissões (prazo 
máximo: 9 dias). A MPV 303 estende-o até o último dia 
útil do 1° (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao 
da apuração dos referidos juros e comissões (prazo 
máximo: 40 dias).

Também alteram a legislação tributária os arts. 
18 e 19 da MPV 303. Modificam os critérios de aplica-
ção e os percentuais das multas punitivas aplicáveis 
à generalidade dos tributos federais e algumas regras 
específicas do IPI.

A alteração mais relevante é a supressão, dentre 
as hipóteses de cabimento de multa, da que incidia 
em caso de pagamento ou recolhimento feito após o 
vencimento do prazo, quando desacompanhado do 
pagamento de multa moratória. Com efeito, a incidên-
cia de multa de ofício nesses casos não era razoável. 
O contribuinte que pagasse seu débito a destempo, 
acrescido dos juros devidos, mas que não recolhesse 
a multa moratória (0,33% ao dia, até o total de 20%), 
além de ter de pagá-la, passava a dever, também, mul-
ta de 75% do débito principal, já pago. Parece-nos, de 
fato, punição exagerada para falta insignificante. Além 
disso, foram reduzidos os percentuais de multas devi-
das em casos específicos de 75% para 50%.

No caso do IPI, caminhou-se no mesmo senti-
do. As alterações empreendidas pelo art. 19 na Lei n° 
4.502, de 30 de novembro de 1964, visaram aproximar 
as regras relativas às multas de IPI às regras válidas 
para os demais tributos. Também se excluiu a multa em 
caso de recolhimento a destempo desacompanhado 
da multa moratória, e reduziram-se os percentuais en-
tão vigentes de algumas multas (suprimindo-se, com 
acerto, multa básica que chegava a 300%).

Ainda em relação ao IPI, especificamente ao in-
cidente sobre a produção de determinados tipos de 
fumo, houve alterações. O objetivo é modificar a forma 
de incidência do tributo a fim de evitar planejamento 
fiscal que resultava em créditos fictícios em favor de 
alguns contribuintes, em detrimento da concorrência. 
Não há elevação da tributação, apenas obstáculo le-
gal a que alguns contribuintes elidam parte do imposto 
devido. Acertada, portanto, a medida.

Também em favor do contribuinte é a mudança 
na forma de tributação da industrialização do fumo por 
encomenda. Nesses casos, quando vigente o referido 
§ 2º do art. 41 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 
o IPI seria devido na saída do estabelecimento onde 
se realizava a industrialização, respondendo o enco-
mendante em solidariedade com o estabelecimento 
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industrial. Suprimido o dispositivo, passa-se a permitir 
que matérias-primas, produtos industrializados e ma-
teriais de embalagens destinados à industrialização, 
desde que os produtos retornem ao remetente, saiam 
do estabelecimento do encomendante com suspensão 
do imposto (art. 42, VI, do Regulamento do IPI).

As alterações no regime jurídico-tributário da 
indústria do fumo se completam com uma maior libe-
ralização dos agentes econômicos envolvidos nessa 
indústria. O art. 22 da MPV dá maior flexibilidade às 
empresas envolvidas na comercialização de fumo be-
neficiado e acondicionado por enfardamento, suprimin-
do a exigência de que somente empresas registradas 
possam realizar o comércio dessas matérias-primas. 
Consideramos meritória a iniciativa, pois essa limi-
tação, há muito, já não encontrava mais justificativa 
técnica ou jurídica.

Os arts. 23 e 25 da MPV têm objetivo semelhan-
te, qual seja, escoimar dúvidas jurídicas que poderiam 
trazer insegurança na cobrança de tributos. O art. 23 
visa municiar a Secretaria de Previdência Comple-
mentar do Ministério da Previdência Social dos meios 
jurídicos necessários para cobrar a já extinta Tafic. 
Não se trata de recriar a taxa, mas possibilitar que 
as taxas então devidas e não pagas possam ser co-
bradas judicialmente. Da mesma forma, o art. 25 da 
MPV tem a mera finalidade de ratificar a competência 
dos Procuradores da Fazenda Nacional para a repre-
sentação judicial na cobrança de quaisquer créditos 
inscritos na dívida ativa da União. Evitam-se, assim, 
questionamentos quanto a eventual competência dos 
advogados da União nessa matéria.

O art. 24 da MPV, ao permitir que a Fazenda 
Nacional celebre convênios com entidades públicas e 
privadas para permitir a identificação de contribuintes 
cujos débitos foram parcelados ou inscritos em dívida 
ativa, abre caminho para que a avaliação do risco de 
crédito inclua informações relativas aos débitos tribu-
tários do solicitante do empréstimo ou financiamento. 
Trata-se de medida que amplia o acesso às informações 
relativas à situação fiscal dos contribuintes, diminuindo 
o risco de crédito e, ao mesmo tempo, desestimula a 
permanência do contribuinte em situação de inadim-
plemento. Merece, portanto, aprovação.

Com esse mesmo intuito de aperfeiçoar a legis-
lação federal, consideramos oportuno propor alteração 
na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, espe-
cificamente na parte em que trata da incidência de 
PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas decorrentes de 
contratos de obras de construção civil executados por 
administração, empreitada ou subempreitada.

A transição do regime cumulativo para o não-
cumulativo de PIS/Pasep e Cofins demandou uma 

série de regras que preservassem alguns setores da 
economia da mudança abrupta de alíquotas (eleva-
ção de 3,65% para 9,25%). O setor de construção 
civil foi parcialmente beneficiado por essas regras de 
transição, mantendo-se as receitas daqueles contra-
tos a salvo da nova sistemática. Ocorre que a data 
fixada para a transição de regime (31 de dezembro 
de 2006) não observa as peculiaridades da atividade 
de construção civil, em que predominam os contratos 
de longa duração. Se mantida a data de transição vi-
gente, contratos celebrados à luz da tributação mais 
favorável, mas que ainda geram efeitos, teriam de ser 
revistos, sob pena de causar desequilíbrio financeiro 
para uma das partes.

Assim, prorrogamos o aludido prazo para 31 de 
dezembro de 2008. Atendemos, assim, aos interesses 
do setor, mas, antes disso, privilegiamos o princípio 
da segurança jurídica, que deve sempre balizar o le-
gislador tributário.

Quanto às emendas, é relevante observar que 
as alterações propostas, e que constam do PLV, am-
param, em maior ou menor grau, várias das emendas 
apresentadas perante a Comissão Mista. Assim, aco-
lhemos em parte as emendas nºs 4, 10, 11, 13, 15, 
26, 28 a 32, 39, 63, 90 a 94, 103, 104, 107, 109, 112, 
117 a 122, 128 a 130, 177, 224 a 226 e 303, rejeitan-
do as demais.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade da Medida Provisória nº 303, de 2006, 
e, no mérito, pela sua aprovação, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão que apresentamos.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° 21, DE 2006

Dispõe sobre parcelamento de débitos 
com a Secretaria da Receita Federal, com 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e com o Instituto Nacional do Seguro So-
cial nas condições que especifica e altera 
a legislaçâo tributária federal.

O Congresso Nacional decreta:
Parcelamento de débitos
Art. 1° Os débitos de pessoas jurídicas com a 

Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com o Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS), e os débitos 
relativos à Taxa de Fiscalização cobrada pela Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM), instituída pela Lei nº 
7.940, de 20 de dezembro de 1989, com vencimento 
até 28 de fevereiro de 2003, poderá ser excepcional-
mente parcelada em até 130 (cento e trinta) presta-
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ções mensais e sucessivas, na forma e condições 
previstas nesta Lei.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalida-
de dos débitos da pessoa jurídica, ressalvado exclu-
sivamente o disposto no inciso II do § 3º deste artigo, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da União ou do INSS, mesmo que discutidos judicial-
mente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em 
fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive aos débi-
tos que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados de forma irretratável e irrevogável.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – aplica-se, também, à totalidade dos débitos 

apurados segundo o Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples), inclusive 
os tributos e contribuições administrados por outros 
órgãos federais, entidades ou arrecadados mediante 
convênios;

II – somente alcançará débitos que sejam objeto 
de impugnação ou recurso no âmbito administrativo ou 
de ação ou recurso judicial, no caso de o sujeito pas-
sivo desistir expressamente e de forma irrevogável da 
impugnação ou recurso interposto, ou da ação judicial 
proposta, e, cumulativamente, renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundam os re-
feridos processos administrativos e ações judiciais;

III – A inclusão dos débitos de que trata o inciso 
anterior fica condicionada à comprovação de que a 
pessoa jurídica protocolou requerimento de extinção 
do processo com resolução do mérito, nos termos do 
inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, Código de Processo Civil (CPC).

§ 4º Havendo ação judicial proposta pela pessoa 
jurídica, o valor da verba de sucumbência, decorren-
te da extinção do processo para fins de inclusão dos 
respectivos débitos no parcelamento previsto no caput 
deste artigo, será de 1% (um por cento) do valor do 
débito consolidado, desde que o juízo não estabeleça 
outro montante.

§ 5º O parcelamento da verba de sucumbência 
de que trata o § 4º deste artigo deverá ser requerido 
pela pessoa jurídica perante a PGFN ou a Secretaria 
da Receita Previdenciária (SRP), conforme o caso, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que 
transitar em julgado a sentença de extinção do pro-
cesso, podendo ser concedido em até 60 (sessenta) 
prestações mensais e sucessivas acrescidas de juros 
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP), a partir da data do deferimento 

até o mês do pagamento, observado o valor mínimo 
de R$50,00 (cinqüenta reais) por parcela.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata 
este artigo importa confissão de dívida irrevogável e 
irretratável da totalidade dos débitos existentes em 
nome da pessoa jurídica na condição de contribuinte 
ou responsável, configura confissão extrajudicial nos 
termos dos arts. 348, 353 e 354 do CPC e sujeita a 
pessoa jurídica à aceitação plena e irretratável de to-
das as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 7º Relativamente aos pedidos de compensa-
ção apresentados pelo contribuinte até 29 de junho 
de 2006 pendentes de apreciação pela autoridade 
administrativa, os débitos que deixarem de ser com-
pensados em decorrência do indeferimento, total ou 
parcial, do pedido, poderão ser, no prazo de 30 dias, a 
critério do contribuinte, liquidados mediante pagamen-
to ou incluídos no parcelamento de que trata esta Lei 
e parcelados pelo número de prestações que então 
remanescerem observadas às disposições dos arts. 
1º, 8º e 9º desta Lei para determinação do número de 
parcelas remanescentes.

Vedações ao parcelamento

Art. 2º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 
Lei não se aplica a débitos:

I – relativos a impostos e contribuições retidos 
na fonte ou descontados de terceiros e não recolhidos 
à Fazenda Nacional ou ao INSS, salvo se objeto de 
parcelamentos anteriores;

II – de valores recebidos pelos agentes arreca-
dadores não recolhidos aos cofres públicos; e

III – relativos ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR).

Parágrafo único. Os débitos de que trata este 
artigo deverão ser pagos no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de opção ou, havendo decisão ju-
dicial suspendendo sua exigibilidade, da data em que 
transitar em julgado a decisão que a reformar.

Requerimento do parcelamento 
 e consolidação dos débitos

Art. 3º o parcelamento dos débitos de que trata o 
art. 1º desta Lei deverá ser requerido até 60 (sessen-
ta) dias após a publicação desta Lei na forma definida 
pela SRF e pela PGFN, conjuntamente, pela SRP, ou 
pela CVM.

§ 1º Os débitos incluídos no parcelamento serão 
objeto de consolidação no mês do requerimento:

I – pela SRF e PGFN de forma conjunta; e
II – pela SRP relativamente aos débitos com o 

INSS, inclusive os inscritos em dívida ativa.
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III – pela CVM, inclusive os inscritos em dívida 
ativa.

§ 2º O valor mínimo de cada prestação, em rela-
ção aos débitos consolidados na forma dos incisos do 
§ 1º deste artigo, não poderá ser inferior a:

I – R$100,00 (cem reais), para as microempresas 
optantes pelo Simples;

II – R$200,00 (duzentos reais), para as empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples;

III – R$2.000,00 (dois mil reais), para as demais 
pessoas jurídicas.

§ 3º O valor de cada prestação, inclusive aque-
le de que trata o § 2º deste artigo, será acrescido de 
juros correspondentes à variação mensal da TJLP, a 
partir do mês subseqüente ao da consolidação, até o 
mês do pagamento.

§ 4º O parcelamento requerido nas condições de 
que trata este artigo:

I – reger-se-á, subsidiariamente, relativamente 
aos débitos com:

a) a SRF, a PGFN e a CVM, pelas dis-
posições da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002; e

b) o INSS, pelas disposições da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991;

II – independerá de apresentação de garantia ou 
de arrolamento de bens, mantidos aqueles decorren-
tes de débitos transferidos de outras modalidades de 
parcelamento ou de execução fiscal;

III – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa 
da União ou do INSS ou da CVM, abrangerá inclusive 
os encargos legais devidos;

IV – fica condicionado ao pagamento da primeira 
prestação até o último dia útil do mês do requerimento 
do parcelamento.

§ 5º Não produzirá efeitos o requerimento de 
parcelamento formulado sem o correspondente paga-
mento tempestivo da primeira prestação.

§ 6º Até a disponibilização das informações so-
bre a consolidação dos débitos objeto de pedido de 
parcelamento, o devedor fica obrigado a pagar, a cada 
mês, prestação em valor não inferior ao estipulado nos 
§§ 2º e 3º deste artigo.

§ 7º Para fins da consolidação referida no § 1º 
deste artigo, os valores correspondentes à multa, de 
mora ou de ofício, serão reduzidos em 50% (cinqüen-
ta por cento).

§ 8º A redução prevista no § 7º deste artigo não 
será cumulativa com qualquer outra redução admitida 
em lei e será aplicada somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 9º Na hipótese de anterior concessão de redu-
ção de multa em percentual diverso de 50% (cinqüenta 
por cento), prevalecerá o percentual referido no § 7º 
deste artigo, aplicado sobre o valor original da multa.

Parcelamentos anteriormente concedidos

Art. 4º Os débitos incluídos no Programa de Re-
cuperação Fiscal (Refis), de que trata a Lei nº 9.964, de 
10 de abril de 2000; no Parcelamento Especial (Paes), 
de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; 
e nos parcelamentos de que tratam os arts. 10 a 15 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, o art. 2º da 
Medida Provisória nº 75, de 24 de outubro de 2002, 
e o art. 10 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
poderão, a critério da pessoa jurídica, ser parcelados 
nas condições previstas no art. 1º desta Lei, admitida 
à transferência dos débitos remanescentes dos impos-
tos, contribuições e outras exações.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, a 
pessoa jurídica deverá requerer ao órgão competente 
a desistência irrevogável e intratável dos parcelamen-
tos concedidos.

§ 2º A desistência dos parcelamentos anterior-
mente concedidos, inclusive aqueles referidos no ca-
put deste artigo, implicará:

I – sua imediata rescisão, considerando-se a pes-
soa jurídica optante como notificada da extinção dos 
referidos parcelamentos, dispensada qualquer outra 
formalidade, inclusive o disposto no caput do art. 5º 
da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no art. 12 da 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004;

II – restabelecimento, em relação ao montante 
do crédito confessado e ainda não pago, dos acrésci-
mos legais na forma da legislação aplicável à época 
da ocorrência dos respectivos fatos geradores;

III – exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago e automática execução 
da garantia prestada, quando existente, no caso em 
que o débito não for pago ou incluído nos parcelamen-
tos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei.

§ 3º A transferência de débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá observar o disposto no art. 
2º desta Lei.

Art. 5º A inclusão nos parcelamentos previstos 
nos arts. 1º e 8º desta Lei de débitos que caracterizam 
causa de exclusão no âmbito do Refis ou do Paes não 
obsta a instalação de procedimento de exclusão fun-
damentado na existência desses débitos.
§ 1º A exclusão de pessoa jurídica do Refis ou do 
Paes, ocorrida após findo o prazo para adesão 
aos parcelamentos previstos nesta Lei, impede a 
transferência dos débitos consolidados naqueles 
parcelamentos para a consolidação de que trata o 
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art. 1º desta Lei.
§ 2º Não incidem na hipótese prevista no caput 

e no § 1º deste artigo as pessoas jurídicas que reque-
rerem a desistência dos parcelamentos anteriormente 
concedidos na forma do art. 4º desta Lei.

Art. 6º A pessoa jurídica que possui ação judi-
cial em curso, requerendo o restabelecimento de sua 
opção ou a sua reinclusão no Refis ou no Paes, para 
fazer jus à inclusão dos débitos abrangidos pelos re-
feridos parcelamentos nos parcelamentos de que trata 
esta Lei, deverá desistir da respectiva ação judicial e 
renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual 
se funda a referida ação, protocolando requerimento 
de extinção do processo com resolução do mérito, nos 
termos do inciso V do art. 269 do CPC, até 90 (noven-
ta) dias após a publicação desta Lei.

Rescisão do parcelamento

Art. 7º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 
Lei será rescindido quando:

I – verificada a inadimplência do sujeito passivo 
por 6 (seis) meses consecutivos ou alternados, rela-
tivamente às prestações mensais ou a quaisquer dos 
impostos, contribuições ou exações de competência 
dos órgãos referidos no caput do art. 3º desta Lei, in-
clusive os com vencimento posterior a 28 de fevereiro 
de 2003;

II – constatado, por lançamento de ofício, débito 
correspondente a tributo ou contribuição abrangido 
pelo parcelamento e nele não incluído, salvo se inte-
gralmente pago no prazo de 30 dias, contado da ciên-
cia do lançamento ou da decisão definitiva na esfera 
administrativa ou judicial;

III – verificado o descumprimento do disposto no 
parágrafo único do art. 2º desta Lei.

§ 1º A rescisão referida no caput deste artigo 
implicará a remessa do débito para a inscrição em 
dívida ativa ou o prosseguimento da execução, con-
forme o caso.

§ 2º A rescisão do parcelamento independerá de 
notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da 
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e 
automática execução da garantia prestada, quando 
existente, restabelecendo-se, em relação ao montante 
não pago, os acréscimos legais na forma da legisla-
ção aplicável à época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

§ 3º A ocorrência das hipóteses de rescisão de 
que trata este artigo não exclui a aplicação do dispos-
to no § 2º do art. 13 da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002.

§ 4º Será dada ciência ao sujeito passivo do ato 
que rescindir o parcelamento de que trata o art. 1º 

desta Lei mediante publicação no Diário Oficial da 
União (DOU).

§ 5º Fica dispensada a publicação de que trata 
o § 4º deste artigo nos casos em que for dada ciência 
ao sujeito passivo nos termos do art. 23 do Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 113 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Disposições gerais e transitórias

Art. 8º Os débitos de pessoas jurídicas com ven-
cimento entre 1º de março de 2003 e 31 de julho de 
2006 poderão ser, excepcionalmente, parcelados em 
até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessi-
vas, observando-se, relativamente aos débitos com:

I – a SRF, a PGFN ou a CVM, o disposto nos arts. 
10 a 14 da Lei nº 10.522, 19 de julho de 2002; e

II – o INSS, o disposto no art. 38 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991.

§ 1º O parcelamento dos débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá ser requerido até 60 (ses-
senta) dias após a publicação desta Lei, na forma de-
finida pela SRF, pela PGFN, pela SRP ou pela CVM, 
no âmbito de suas respectivas competências.

§ 2º Ao parcelamento de que trata este artigo 
aplica-se o disposto no inciso I do § 3º do art. 1º e no 
art. 4º desta Lei.

Art. 9º Alternativamente ao parcelamento de que 
trata o art. 1º desta Lei, os débitos de pessoas jurídicas 
com a SRF, a PGFN, o INSS ou a CVM com vencimen-
to até 28 de fevereiro de 2003 poderá ser parcelado, 
excepcionalmente, no âmbito de cada órgão, na forma 
e condições previstas neste artigo.

§ 1º A opção pelo parcelamento deverá ser efe-
tuada até 60 (sessenta) dias após a publicação da Lei, 
com as seguintes reduções:

I – 30% (trinta por cento) sobre o valor consolidado 
dos juros de mora incorridos até o mês do pagamento 
da primeira parcela; e

II – 80% (oitenta por cento) sobre o valor das 
multas de mora e de ofício.

§ 2º O débito consolidado, com as reduções de 
que trata o § 1º deste artigo, poderá ser parcelado em 
até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sendo 
que o valor de cada prestação será acrescido de juros 
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais 
até o mês anterior ao do pagamento.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – deverá ser requerido na forma definida pela 

SRF, pela PGFN, pela SRP ou pela CVM, no âmbito 
de suas respectivas competências; e

II – reger-se-á, relativamente aos débitos com:
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a) a SRF, à PGFN ou a CVM, no que 
couber, pelo disposto nos arts. 10 a l4 da Lei 
nº 10.522, de l9 de julho de 2002; e

b) o INSS, pelo disposto no art, 38 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 4º As reduções de que trata este artigo não 
são cumulativas com outras reduções previstas em 
lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 5º Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa e de juros de mora em percentuais 
diversos dos estabelecidos neste artigo, prevalecerão 
os percentuais referidos no § 1º deste artigo, aplicados 
sobre os respectivos valores originais.

§ 6º Ao pagamento e ao parcelamento de que 
trata este artigo aplica-se, no que couber, o disposto 
nos §§ 1º a 6º do art. 1º e nos arts. 4º e 6º desta Lei.

§ 7º Para fazer jus aos benefícios previstos neste 
artigo, a pessoa jurídica optante pelo Refis ou Paes, de 
que tratam a Lei nº 9.964, de 2000, e a Lei nº 10.684, 
de 2003, deverá requerer o desligamento dos respec-
tivos parcelamentos.

§ 8º Fica dispensado o recolhimento dos juros 
e das multas, nos percentuais abaixo indicados, na li-
quidação dos débitos junto à SRF, à PGFN, ao INSS 
e à CVM, inclusive os parcelados, vencidos até 31 de 
julho de 2006, desde que o valor do débito, atualizado 
nos termos da legislação vigente, seja integralmente 
recolhido, em moeda corrente e em parcela única:

I – até 31 de dezembro de 2006, com redução de 
100% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

II – até 31 de janeiro de 2007, com redução de 
90% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

III – até 28 de fevereiro de 2007, com redução 
de 80% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

IV – até 30 de março de 2007, com redução de 
70% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

Art. 10. Aos parcelamentos de que trata esta Lei 
não se aplica o disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 

9.317, de 5 de dezembro de 1996, no § 1º do art. 3º 
da Lei nº 9.964, de 2000, no parágrafo único do art. 14 
da Lei nº 10.522, de 2002, e no 10 do art. 1º e no art. 
11 da Lei nº 10.684, de 2003.

Art. 11. No caso da existência de parcelamentos 
simultâneos, a exclusão ou a rescisão em qualquer um 
deles constitui hipótese de exclusão ou rescisão dos 
demais parcelamentos concedidos à pessoa jurídica, 
inclusive dos parcelamentos de que trata esta Lei.

Art. 12. A pessoa jurídica que tenha débitos ins-
critos em Dívida Ativa da União ou do INSS cuja exi-
gibilidade não esteja suspensa não será excluída do 
Simples durante o prazo para requerer os parcelamen-
tos a que se refere esta Lei, salvo se incorrer em pelo 
menos uma das outras situações excludentes cons-
tantes do art. 9º da Lei nº 9.317, de 1996.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não impede a exclusão de ofício do Simples motivada 
por débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS 
decorrente da rescisão de parcelamento concedido na 
forma desta Lei.

Art. 13. Os depósitos existentes vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos desta Lei serão 
automaticamente convertidos em renda da União ou 
da Seguridade Social, ou do INSS ou da CVM, con-
forme o caso, concedendo-se o parcelamento sobre 
o saldo remanescente.

Art. 14. As pessoas jurídicas que optarem pelos 
parcelamentos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei 
não poderão, enquanto vinculados a esses, parcelar 
quaisquer outros débitos com a SRF, a PGFN, o INSS 
ou a CVM.

Parágrafo único. Após o desligamento da pes-
soa jurídica dos parcelamentos de que trata esta Lei, 
poderão os débitos excluídos desses parcelamentos 
ser reparcelados, conforme o disposto no § 2º do art. 
13 da Lei nº 10.522, de 2002.

Art. 15.  A SRF, a PGFN, a SRP, a CVM e o Co-
mitê Gestor do Refis expedirão, no âmbito de suas 
respectivas competências, os atos necessários à exe-
cução desta Lei, inclusive quanto à forma e prazo para 
confissão dos débitos a serem parcelados.

Art. 16. O contribuinte que aderir ao parcelamento 
deverá firmar termo de confissão e consolidação total 
da dívida que, após consolidada, implicará a respectiva 
inscrição dos valores em Dívida Ativa da União ou do 
INSS, conforme a natureza do débito.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 
9º da Lei nº 10.684, de 2003, os créditos tributários 
consolidados no termo de confissão que estiverem, 
antes da adesão, inscritos em Dívida Ativa da União 
ou do INSS, mesmo que em fase de execução já ajui-
zada, terão sua inscrição cancelada e substituída pela 
nova inscrição com valores consolidados, devendo ser 
extintos as respectivas execuções fiscais e processos 
administrativos em curso.

Art. 17. As empresas inscritas no Refis e no Paes, 
mesmo que ainda não homologada sua opção, poderão 
antecipar o pagamento dos respectivos débitos conso-
lidados, segundo o seu valor presente, calculado com 
base na projeção das parcelas vincendas, descontadas 
cada uma pela taxa de juros de que trata o art. 4º do 
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art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
vigente no mês imediatamente anterior ao da opção 
pelo pagamento antecipado, capitalizada mensalmente 
até o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1º A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média 
aritmética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2º O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não poderá exceder 
trinta e cinco anos, devendo o saldo devedor, se exis-
tente naquela data, ser considerado integralmente na 
última parcela.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, 
as pessoas jurídicas que apresentem qualquer espécie 
de pleito judicial contestando atos da administração 
federal previstos no Refis e no Paes deverão desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer ale-
gação de direito sobre o qual se funda a referida ação 
judicial, hipótese em que não haverá condenação em 
honorários, protocolando requerimento de extinção 
do processo com resolução de mérito, nos termos do 
inciso V do art. 269 do CPC.

§ 4º A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos termos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no parágrafo anterior e juntado 
o respectivo comprovante aos autos.

§ 5º O resultado apurado quando do pagamento 
de que trata o caput deste artigo, será registrado como 
reserva de capital, aplicando-se tratamento tributário 
idêntico ao previsto no § 2º do art. 38 do Decreto-Lei 
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação 
dada pelo inciso VIII do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.730, 
de 17 de dezembro de 1979, inclusive no que se refere 
a apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6º O valor do débito apurado de acordo com 
o disposto no caput deste artigo poderá ser liquida-
do total ou parcialmente, mediante compensação de 
créditos próprios, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela SRF e pelo INSS.

Alterações na legislação tributária federal

Art. 18. O parágrafo único do art. 9º da Lei nº 

9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 9º ...................................................  

Parágrafo único. O imposto a que se re-
fere este artigo será recolhido até o último dia 
útil do 1º (primeiro) decêndio do mês subse-
qüente ao de apuração dos referidos juros e 
comissões. (NR)”

Art. 19. O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofí-
cio, serão aplicadas as seguintes multas:

I – de 75% (setenta e cinco por cento) 
sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos 
casos de falta de pagamento ou recolhimento, 
de falta de declaração e nos de declaração 
inexata;

II – de 50% (cinqüenta por cento), exigi-
da isoladamente, sobre o valor do pagamento 
mensal:

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, que deixar de ser 
efetuado, ainda que não tenha sido apurado 
imposto a pagar na declaração de ajuste, no 
caso de pessoa física;

b) na forma do art. 2º desta lei, que deixar 
de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado 
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para 
a contribuição social sobre o lucro líquido, no 
ano-calendário correspondente, no caso de 
pessoa jurídica.

§ 1º O percentual de multa de que trata 
o inciso I do caput deste artigo será duplica-
do nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 
da Lei nº 4.502, de 1964, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis.

§ 2º Os percentuais de multa a que se 
referem o inciso I do caput e o § 1º deste ar-
tigo serão aumentados de metade, nos casos 
de não atendimento pelo sujeito passivo, no 
prazo marcado, de intimação para:

I – prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas 

de que tratam os arts. 11 e 12 da Lei nº 8.218, 
de 29 de agosto de 1991;

III – apresentar a documentação técnica 
de que trata o art. 38 desta lei.

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

Art. 20. O art. 80 da Lei nº 4.502, de 30 de no-
vembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
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“Art. 80. A falta de lançamento do valor, 
total ou parcial, do imposto sobre produtos 
industrializados na respectiva nota fiscal ou a 
falta de recolhimento do imposto lançado su-
jeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto 
que deixou de ser lançado ou recolhido.

§ 1º No mesmo percentual de multa in-
correm:

 ..............................................................
§ 6º O percentual de multa a que se re-

fere o caput deste artigo, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis, será:

I – aumentado de metade, ocorrendo 
apenas uma circunstância agravante, exceto 
a reincidência específica;

II – duplicado, ocorrendo reincidência 
específica ou mais de uma circunstância agra-
vante, e nos casos previstos nos arts. 71, 72 
e 73 desta lei.

§ 7º Os percentuais de multa a que se 
referem o caput e o § 6º deste artigo serão 
aumentados de metade, nos casos de não 
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo 
marcado, de intimação para prestar esclare-
cimentos.

§ 8º A multa de que trata este artigo 
será exigida:

I – juntamente com o imposto, quando 
esse não houver sido lançado nem recolhi-
do;

II – isoladamente, nos demais casos.
§ 9º Aplica-se à multa de que trata este 

artigo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 44 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

(NR)”

Art. 21. O art. 41 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, re-
vogando-se os §§ 2º e 3º:

“Art 41. Ficam incluídos no campo de 
incidência do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), tributados à alíquota de 30% 
(trinta por cento), os produtos relacionados na 
subposição 2401.20 da Tipi.

 ..............................................................
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado) (NR)”.

Art. 22.O art. 12 da Lei nº 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12. Não se considera industrializa-
ção a operação de que resultem os produtos 
relacionados na subposição 2401.20 da Tipi, 
quando exercida por produtor rural pessoa 
fisica. (NR)”

Art. 23. O art. 3º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º Nas operações realizadas no 
mercado interno, o tabaco em folha total ou 
parcialmente destalado somente poderá ser 
remetido a estabelecimento industrial de cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, 
picado, migado, em pó, em rolo ou em corda, 
admitida, ainda, a sua comercialização entre 
estabelecimentos que exerçam a atividade 
de beneficiamento e acondicionamento por 
enfardamento. (NR)”

Art. 24. A competência para cobrar, fiscalizar e 
efetuar o lançamento do crédito tributário, no período 
de 1º de abril a 14 de junho de 2005, relativo à  Taxa de 
Fiscalização e Controle da Previdência Complementar 
(Tafic), instituída pela Medida Provisória nº 233, de 30 
de dezembro de 2004, é da Secretaria de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência Social.

Parágrafo único. O lançamento do crédito tributário 
relativo à Tafic será de competência do Auditor-Fiscal 
da Previdência Social em exercício na Secretaria de 
Previdência Complementar.

Art. 25. A Fazenda Nacional poderá celebrar 
convênios com entidades públicas e privadas para a 
divulgação de informações previstas nos incisos II e III 
do § 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 26. Compete aos Procuradores da Fazenda 
Nacional a representação judicial na cobrança de cré-
ditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa 
da União.

Art. 27. O inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 10  .................................................
 ..............................................................
XX – as receitas decorrentes da execução 

por administração, empreitada ou subemprei-
tada, de obras de construção civil, até 31 de 
dezembro de 2008;

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

Disposições finais

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 29. Ficam revogados o art. 69 da Lei nº 4.502, 
de 1964, e os arts. 45 e 46 da Lei nº 9.430, de 1996.

Sala das Sessões, Presidente, Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Edison Lobão, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos temos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação da Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 
2006, que apresenta.

Em votação os pressupostos constitucionais de 
urgência e relevância e adequação financeira e orça-
mentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passamos à apreciação do mérito da matéria.
Discussão da Medida Provisória, do Projeto de 

Lei de Conversão e das emendas, em turno único. 
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.051, DE 2006

Preferência para Projeto de Lei de Con-
versão a fim de ser apreciado antes de Me-
dida Provisória.

Nos termos do art. 311, inciso IV, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para votação do Projeto 
de Lei de Conversão nº 21, de 2006.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votação do requerimento de preferência para 

votação do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2006, 
apresentado pelo Relator revisor.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de saber se V. Exª não está cansado 
de votar medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estou.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Medida provisória é uma aberração que existe, 
e o Presidente da República se vale dela para humilhar 
o Congresso Nacional. De maneira que quero, mais 
uma vez, dizer a V. Exª que aqui estou esperando para 
ver se será votada a Lei Kandir. Não se vai votar a Lei 
Kandir! Então, fomos todos ludibriados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concordo com V. Exª quanto à necessidade 
de fazermos um aperfeiçoamento institucional das me-
didas provisórias na forma como aprovamos aqui no 
Senado, aliás, por iniciativa de V. Exª, Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

Em votação o Projeto de Lei de Conversão nº 21, 
de 2006, apresentado como conclusão do parecer do 
Relator revisor.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão nº 21, 

de 2006, ficam prejudicadas a Medida Provisória e as 
emendas a ela apresentadas.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 21, DE 2006

Dispõe sobre parcelamento de débitos 
com a Secretaria da Receita Federal, com 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e com o Instituto Nacional do Seguro So-
cial nas condições que especifica e altera 
a legislação tributária federal.

O Congresso Nacional decreta:

Parcelamento de débitos

Art. 1º Os débitos de pessoas jurídicas com a 
Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com o 
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e os dé-
bitos relativos à Taxa de Fiscalização cobrada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), instituída 
pela Lei nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, com 
vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser, 
excepcionalmente, parcelados em até 130 (cento e 
trinta) prestações mensais e sucessivas, na forma e 
condições previstas nesta Lei.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalida-
de dos débitos da pessoa jurídica, ressalvado exclu-
sivamente o disposto no inciso II do § 3º deste artigo, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da União ou do INSS, mesmo que discutidos judicial-
mente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em 
fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive aos débi-
tos que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados de forma irretratável e irrevogável.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – aplica-se, também, à totalidade dos débitos 

apurados segundo o Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples), inclusive 
os tributos e contribuições administrados por outros 
órgãos federais, entidades ou arrecadados mediante 
convênios;

II – somente alcançará débitos que sejam objeto 
de impugnação ou recurso no âmbito administrativo ou 
de ação ou recurso judicial, no caso de o sujeito pas-
sivo desistir expressamente e de forma irrevogável da 
impugnação ou recurso interposto, ou da ação judicial 
proposta, e, cumulativamente, renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundam os re-
feridos processos administrativos e ações judiciais;

III – a inclusão dos débitos de que trata o inciso 
anterior fica condicionada à comprovação de que a 
pessoa jurídica protocolou requerimento de extinção 
do processo com resolução do mérito, nos termos do 
inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, Código de Processo Civil (CPC).

§ 4º Havendo ação judicial proposta pela pessoa 
jurídica, o valor da verba de sucumbência, decorren-
te da extinção do processo para fins de inclusão dos 
respectivos débitos no parcelamento previsto no caput 
deste artigo, será de 1% (um por cento) do valor do 
débito consolidado, desde que o juízo não estabeleça 
outro montante.

§ 5º O parcelamento da verba de sucumbência 
de que trata o § 4º deste artigo deverá ser requerido 
pela pessoa jurídica perante a PGFN ou a Secretaria 
da Receita Previdenciária (SRP), conforme o caso, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que 
transitar em julgado a sentença de extinção do pro-
cesso, podendo ser concedido em até 60 (sessenta) 
prestações mensais e sucessivas acrescidas de juros 
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP), a partir da data do deferimento 
até o mês do pagamento, observado o valor mínimo 
de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por parcela.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata 
este artigo importa confissão de dívida irrevogável e 
irretratável da totalidade dos débitos existentes em 
nome da pessoa jurídica na condição de contribuinte 
ou responsável, configura confissão extrajudicial nos 
termos dos arts. 348, 353 e 354 do CPC e sujeita a 
pessoa jurídica à aceitação plena e irretratável de to-
das as condições estabelecidas nesta lei.

§ 7º Relativamente aos pedidos de compensa-
ção apresentados pelo contribuinte até 29 de junho 
de 2006 pendentes de apreciação pela autoridade 
administrativa, os débitos que deixarem de ser com-
pensados em decorrência do indeferimento, total ou 
parcial, do pedido, poderão ser, no prazo de 30 dias, 
a critério do contribuinte, liquidados mediante paga-
mento ou incluidos no parcelamento de que trata esta 
lei e parcelados pelo número de prestações que en-
tão remanescer, observadas às disposições dos arts. 
1º, 8º e 9º desta lei para determinação do número de 
parcelas remanescentes.

Vedações ao parcelamento

Art. 2º O parcelamento de que trata o art. 1º desta 
lei não se aplica a débitos:

I – relativos a impostos e contribuições retidos 
na fonte ou descontados de terceiros e não recolhidos 
à Fazenda Nacional ou ao INSS, salvo se objeto de 
parcelamentos anteriores;

II – de valores recebidos pelos agentes arreca-
dadores não recolhidos aos cofres públicos; e

III – relativos ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR).

Parágrafo único. Os débitos de que trata este 
artigo deverão ser pagos no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de opção ou, havendo decisão ju-
dicial suspendendo sua exigibilidade, da data em que 
transitar em julgado a decisão que a reformar.

Requerimento do parcelamento  
e consolidação dos débitos

Art. 3º O parcelamento dos débitos de que trata o 
art. 1º desta Lei deverá ser requerido até 60 (sessen-
ta) dias após a publicação desta Lei na forma definida 
pela SRF e pela PGFN, conjuntamente, pela SRF, ou 
pela CVM.
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§ 1º Os débitos incluídos no parcelamento serão 
objeto de consolidação no mês do requerimento:

I – pela SRF e PGFN de forma conjunta; e
II – pela SRF relativamente aos débitos com o 

INSS, inclusive os inscritos em dívida ativa;
III – pela CVM, inclusive os inscritos em dívida 

ativa.
§ 2º O valor mínimo de cada prestação, em rela-

ção aos débitos consolidados na forma dos incisos do 
§ 1º deste artigo, não poderá ser inferior a:

I – R$100,00 (cem reais), para as microempresas 
optantes pelo Simples;

II – R$200,00 (duzentos reais), para as empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples;

III – R$2.000,00 (dois mil reais), para as demais 
pessoas jurídicas.

§ 3º O valor de cada prestação, inclusive aque-
le de que trata o § 2º deste artigo, será acrescido de 
juros correspondentes à variação mensal da TJLP, a 
partir do mês subseqüente ao da consolidação, até o 
mês do pagamento.

§ 4º parcelamento requerido nas condições de 
que trata este artigo:

I – reger-se-á, subsidiariamente, relativamente 
aos débitos com:

a) a SRF a PGFN e a CVM, pelas disposições 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e

b) o INSS, pelas disposições da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991;

II – independerá de apresentação de garantia ou 
de arrolamento de bens, mantidos aqueles decorren-
tes de débitos transferidos de outras modalidades de 
parcelamento ou de execução fiscal;

III – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa 
da União ou do INSS ou da CVM, abrangerá inclusive 
os encargos legais devidos;

IV – fica condicionado ao pagamento da primeira 
prestação até o último dia útil do mês do requerimento 
do parcelamento.

§ 5º Não produzirá efeitos o requerimento de 
parcelamento formulado sem o correspondente paga-
mento tempestivo da primeira prestação.

§ 6º Até a disponibilização das informações so-
bre a consolidação dos débitos objeto de pedido de 
parcelamento, o devedor fica obrigado a pagar, a cada 
mês, prestação em valor não inferior ao estipulado nos 
§§ 2º e 3º deste artigo.

§ 7º Para fins da consolidação referida no § 1º 
deste artigo, os valores correspondentes à multa, de 
mora ou de ofício, serão reduzidos em 50% (cinqüen-
ta por cento).

§ 8º A redução prevista no § 7º deste artigo não 
será cumulativa com qualquer outra redução admitida 

em lei e será aplicada somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 9º Na hipótese de anterior concessão de redu-
ção de multa em percentual diverso de 50% (cinqüenta 
por cento), prevalecerá o percentual referido no § 7º 
deste artigo, aplicado sobre o valor original da multa.

Parcelamentos anteriormente concedidos

Art. 4º Os débitos incluídos no Programa de Re-
cuperação Fiscal (Refis), de que trata a Lei nº 9.964, de 
10 de abril de 2000; no Parcelamento Especial (Paes), 
de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; 
e nos parcelamentos de que tratam os arts. 10 a 15 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, o art. 2º da 
Medida Provisória nº 75, de 24 de outubro de 2002, 
e o art. 10 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
poderão, a critério da pessoa jurídica, ser parcelados 
nas condições previstas no art. 1º desta Lei, admitida 
à transferência dos débitos remanescentes dos impos-
tos, contribuições e outras exações.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, 
a pessoa jurídica deverá requerer ao órgão competen-
te a desistência irrevogável e irretratável dos parcela-
mentos concedidos.

§ 2º A desistência dos parcelamentos anterior-
mente concedidos, inclusive aqueles referidos no ca-
put deste artigo, implicará:

I – sua imediata rescisão, considerando-se a pes-
soa jurídica optante como notificada da extinção dos 
referidos parcelamentos, dispensada qualquer outra 
formalidade, inclusive o disposto no caput do art. 5º 
da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no art. 12 da 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004;

II – restabelecimento, em relação ao montante 
do crédito confessado e ainda não pago, dos acrésci-
mos legais na forma da legislação aplicável à época 
da ocorrência dos respectivos fatos geradores;

III – exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago e automática execução 
da garantia prestada, quando existente, no caso em 
que o débito não for pago ou incluído nos parcelamen-
tos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei.

§ 3º A transferência de débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá observar o disposto no art. 
2º desta Lei.

Art. 5º A inclusão nos parcelamentos previstos 
nos arts. 1º e 8º desta Lei de débitos que caracterizam 
causa de exclusão no âmbito do Refis ou do Paes não 
obsta a instalação de procedimento de exclusão fun-
damentado na existência desses débitos.

§ 1º A exclusão de pessoa jurídica do Refis ou do 
Paes, ocorrida após findo o prazo para adesão aos par-
celamentos previstos nesta Lei, impede a transferência 
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dos débitos consolidados naqueles parcelamentos para 
a consolidação de que trata o art. 1º desta Lei.

§ 2º Não incidem na hipótese prevista no caput 
e no § 1º deste artigo as pessoas jurídicas que reque-
rerem a desistência dos parcelamentos anteriormente 
concedidos na forma do art. 4º desta Lei.

Art. 6º A pessoa jurídica que possui ação judicial 
em curso, requerendo o restabelecimento de sua opção 
ou a sua reinclusão no Refis ou no Paes, para fazer jus 
à inclusão dos débitos abrangidos pelos referidos par-
celamentos nos parcelamentos de que trata esta Lei, 
deverá desistir da respectiva ação judicial e renunciar 
a qualquer alegação de direito sobre o qual se finda a 
referida ação, protocolando requerimento de extinção 
do processo com resolução do mérito, nos termos do 
inciso V do art. 269 do CPC, até 90 (noventa) dias após 
a publicação desta Lei.

Rescisão do parcelamento

Art. 7º O parcelamento de que trata o art. 10 desta 
Lei será rescindido quando:

I – verificada a inadimplência do sujeito passivo 
por 6 (seis) meses consecutivos ou alternados, rela-
tivamente às prestações mensais ou a quaisquer dos 
impostos, contribuições ou exações de competência 
dos órgãos referidos no caput do art. 3º desta Lei, in-
clusive os com vencimento posterior a 28 de fevereiro 
de 2003;

II – constatado, por lançamento de ofício, débito 
correspondente a tributo ou contribuição abrangido 
pelo parcelamento e nele não incluído, salvo se inte-
gralmente pago no prazo de 30 dias, contado da ciên-
cia do lançamento ou da decisão definitiva na esfera 
administrativa ou judicial;

III – verificado o descumprimento do disposto no 
parágrafo único do art. 2º desta Lei.

§ 1º A rescisão referida no caput deste artigo 
implicará a remessa do débito para a inscrição em 
dívida ativa ou o prosseguimento da execução, con-
forme o caso.

§ 2º A rescisão do parcelamento independerá de 
notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da 
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e 
automática execução da garantia prestada, quando 
existente, restabelecendo-se, em relação ao montante 
não pago, os acréscimos legais na forma da legisla-
ção aplicável à época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

§ 3º A ocorrência das hipóteses de rescisão de 
que trata este artigo não exclui a aplicação do dispos-
to no § 2º do art. 13 da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002.

§ 4º Será dada ciência ao sujeito passivo do ato 
que rescindir o parcelamento de que trata o art. 1º 
desta Lei mediante publicação no Diário Oficial da 
União (DOU).

§ 5º Fica dispensada a publicação de que trata 
o § 4º deste artigo nos casos em que for dada ciência 
ao sujeito passivo nos termos do art. 23 do Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 113 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Disposições gerais e transitórias

Art. 8º Os débitos de pessoas jurídicas com ven-
cimento entre 1º de março de 2003 e 31 de julho de 
2006 poderão ser, excepcionalmente, parcelados em 
até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessi-
vas, observando-se, relativamente aos débitos com:

I – a SRF, a PGFN ou a CVM, o disposto nos arts. 
10 a 14 da Lei nº 10.522, 19 de julho de 2002; e

II – o INSS, o disposto no art. 38 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991.

§ 1º O parcelamento dos débitos de que trata o 
caput deste artigo deverá ser requerido até 60 (ses-
senta) dias após a publicação desta Lei, na forma de-
finida pela SRF, pela PGFN, pela SRP ou pela CVM, 
no âmbito de suas respectivas competências.

§ 2º Ao parcelamento de que trata este artigo 
aplica-se o disposto no inciso I do § 3º do art. 1º e no 
art. 4º desta Lei.

Art. 9º Alternativamente ao parcelamento de que 
trata o art. 1º desta Lei, os débitos de pessoas jurídicas 
com a SRF, a PGFN, o INSS ou a CVM com vencimen-
to até 28 de fevereiro de 2003 poderá ser parcelado, 
excepcionalmente, no âmbito de cada órgão, na forma 
e condições previstas neste artigo.

§ 1º A opção pelo parcelamento deverá ser efe-
tuada até 60 (sessenta) dias após a publicação da Lei, 
com as seguintes reduções:

I – 30% (trinta por cento) sobre o valor consolidado 
dos juros de mora incorridos até o mês do pagamento 
da primeira parcela; e

II – 80% (oitenta por cento) sobre o valor das 
multas de mora e de ofício.

§ 2º O débito consolidado, com as reduções de 
que trata o § 1º deste artigo, poderá ser parcelado em 
até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sendo 
que o valor de cada prestação será acrescido de juros 
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais 
até o mês anterior ao do pagamento.

§ 3º O parcelamento de que trata este artigo:
I – deverá ser requerido na forma definida pela 

SRF, pela PGFN, pela SRP ou pela CVM, no âmbito 
de suas respectivas competências; e
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II – reger-se-á, relativamente aos débitos com:

a) a SRF, a PGFN ou a CVM, no que 
couber, pelo disposto nos arts. 10 a 14 da Lei 
nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e

b) o INSS, pelo disposto no art. 38 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 4º As reduções de que trata este artigo não 
são cumulativas com outras reduções previstas em 
lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos 
devedores dos débitos.

§ 5º Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa e de juros de mora em percentuais 
diversos dos estabelecidos neste artigo, prevalecerão 
os percentuais referidos no § 1º deste artigo, aplicados 
sobre os respectivos valores originais.

§ 6º Ao pagamento e ao parcelamento de que 
trata este artigo aplica-se, no que couber, o disposto 
nos §§ 1º a 6º do art. 1º e nos arts. 4º e 6º desta Lei.

§ 7º Para fazer jus aos benefícios previstos neste 
artigo, a pessoa jurídica optante pelo Refis ou Paes, de 
que tratam a Lei nº 9.964, de 2000, e a Lei nº 10.684, 
de 2003, deverá requerer o desligamento dos respec-
tivos parcelamentos.

§ 8º Fica dispensado o recolhimento dos juros 
e das multas, nos percentuais abaixo indicados, na li-
quidação dos débitos junto à SRF, à PGFN, ao INSS 
e à CVM, inclusive os parcelados, vencidos até 31 de 
julho de 2006, desde que o valor do débito, atualizado 
nos termos da legislação vigente, seja integralmente 
recolhido, em moeda corrente e em parcela única:

I – até 31 de dezembro de 2006, com redução de 
100% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

II – até 31 de janeiro de 2007, com redução de 
90% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

III – até 28 de fevereiro de 2007, com redução 
de 80% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

IV – até 30 de março de 2007, com redução de 
70% do valor das multas e 50% do valor dos juros, 
calculados até a data do recolhimento;

Art. 10. Aos parcelamentos de que trata esta Lei 
não se aplica o disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, no § 1º do art. 3º 
da Lei nº 9.964, de 2000, no parágrafo único do art. 
14 da Lei nº 10.522, de 2002 e no § 1º do art. 1º e no 
art. 11 da Lei nº 10.684, de 2003.

Art. 11. No caso da existência de parcelamentos 
simultâneos, a exclusão ou a rescisão em qualquer um 
deles constitui hipótese de exclusão ou rescisão dos 

demais parcelamentos concedidos à pessoa jurídica, 
inclusive dos parcelamentos de que trata esta Lei.

Art. 12. A pessoa jurídica que tenha débitos ins-
critos em Dívida Ativa da União ou do INSS cuja exi-
gibilidade não esteja suspensa não será excluída do 
simples durante o prazo para requerer os parcelamentos 
a que se refere esta Lei, salvo se incorrer em pelo me-
nos uma das outras situações excludentes constantes 
do art. 9º da Lei nº 9.317, de 1996.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não impede a exclusão de ofício do Simples motivada 
por débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS 
decorrente da rescisão de parcelamento concedido na 
forma desta Lei.

Art. 13. Os depósitos existentes vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos desta Lei serão 
automaticamente convertidos em renda da União ou 
da Seguridade Social, ou do INSS ou da CVM, con-
forme o caso, concedendo-se o parcelamento sobre 
o saldo remanescente.

Art. 14. As pessoas jurídicas que optarem pelos 
parcelamentos de que tratam os arts. 1º e 8º desta Lei 
não poderão, enquanto vinculados a esses, parcelar 
quaisquer outros débitos com a SRF, a PGFN, o INSS 
ou a CVM.

Parágrafo único. Após o desligamento da pes-
soa jurídica dos parcelamentos de que trata esta Lei, 
poderão os débitos excluídos desses parcelamentos 
ser reparcelados, conforme o disposto no § 2º do art. 
13 da Lei nº 10.522, de 2002.

Art. 15. A SRF, a PGFN, a SRP, a CVM e o Comitê 
Gestor do Refis expedirão, no âmbito de suas respec-
tivas competências, os atos necessários à execução 
desta Lei, inclusive quanto à forma e prazo para con-
fissão dos débitos a serem parcelados.

Art. 16. O contribuinte que aderir ao parcelamento 
deverá firmar termo de confissão e consolidação total 
da dívida que, após consolidada, implicará a respectiva 
inscrição dos valores em Dívida Ativa da União ou do 
INSS, conforme a natureza do débito.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 
9º da Lei nº 10.684, de 2003, os créditos tributários 
consolidados no termo de confissão que estiverem, 
antes da adesão, inscritos em Dívida Ativa da União 
ou do INSS, mesmo que em fase de execução já ajui-
zada, terão sua inscrição cancelada e substituída pela 
nova inscrição com valores consolidados, devendo ser 
extintos as respectivas execuções fiscais e processos 
administrativos em curso.

Art. 17. As empresas inscritas no Refis e no Paes, 
mesmo que ainda não homologada sua opção, poderão 
antecipar o pagamento dos respectivos débitos conso-
lidados, segundo o seu valor presente, calculado com 
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base na projeção das parcelas vincendas, desconta-
das cada uma pela taxa de juros de que trata o § 4º do 
art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
vigente no mês imediatamente anterior ao da opção 
pelo pagamento antecipado, capitalizada mensalmente 
até o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1º A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média 
aritmética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2º O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não poderá exceder 
trinta e cinco anos, devendo o saldo devedor, se exis-
tente naquela data, ser considerado integralmente na 
última parcela.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, 
as pessoas jurídicas que apresentem qualquer espécie 
de pleito judicial contestando atos da administração 
federal previstos no Refis e no Paes deverão desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer ale-
gação de direito sobre o qual se finda a referida ação 
judicial, hipótese em que não haverá condenação em 
honorários, protocolando requerimento de extinção 
do processo com resolução de mérito, nos termos do 
inciso V do art. 269 do CPC.

§ 4º A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos termos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no parágrafo anterior e juntado 
o respectivo comprovante aos autos.

§ 5º O resultado apurado quando do pagamento 
de que trata o caput deste artigo, será registrado como 
reserva de capital, aplicando-se tratamento tributário 
idêntico ao previsto no § 2º do art. 38 do Decreto-Lei 
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação 
dada pelo inciso VIII do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.730, 
de 17 de dezembro de 1979, inclusive no que se refere 
à apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6º O valor do débito apurado de acordo com 
o disposto no caput deste artigo poderá ser liquida-
do total ou parcialmente, mediante compensação de 
créditos próprios, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela SRF e pelo INSS.

Alterações na legislação tributária federal

Art. 18. O parágrafo único do art. 9º da Lei nº 
9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................
Parágrafo único. O imposto a que se re-

fere este artigo será recolhido até o último dia 
útil do 1º (primeiro) decêndio do mês subse-
qüente ao de apuração dos referidos juros e 
comissões. (NR)”

Art. 19. O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofí-
cio, serão aplicadas as seguintes multas:

I – de 75% (setenta e cinco por cento) 
sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos 
casos de falta de pagamento ou recolhimento, 
de falta de declaração e nos de declaração 
inexata;

II – de 50% (cinqüenta por cento), exigi-
da isoladamente, sobre o valor do pagamento 
mensal:

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, que deixar de ser 
efetuado, ainda que não tenha sido apurado 
imposto a pagar na declaração de ajuste, no 
caso de pessoa física;

b) na forma do art. 2º desta Lei, que 
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido 
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo ne-
gativa para a contribuição social sobre o lucro 
líquido, no ano-calendário correspondente, no 
caso de pessoa jurídica.

§ 1º O percentual de multa de que trata 
o inciso I do caput deste artigo será duplica-
do nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 
da Lei nº 4.502, de 1964, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis.

§ 2º Os percentuais de multa a que se 
refere o inciso I do caput e o § 1º deste artigo 
serão aumentados de metade, nos casos de 
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo 
marcado, de intimação para:

I – prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas 

de que tratam os arts. 11 e 12 da Lei nº 8.218, 
de 29 de agosto de 1991;

III – apresentar a documentação técnica 
de que trata o art. 38 desta Lei.

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

Art. 20. O art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de no-
vembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
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“Art. 80. A falta de lançamento do valor, 
total ou parcial, do imposto sobre produtos 
industrializados na respectiva nota fiscal ou a 
falta de recolhimento do imposto lançado su-
jeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto 
que deixou de ser lançado ou recolhido.

§ 1° No mesmo percentual de multa in-
correm:

 ..............................................................
§ 6° O percentual de multa a que se re-

fere o caput deste artigo, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis, será:

I – aumentado de metade, ocorrendo 
apenas uma circunstância agravante, exceto 
a reincidência específica;

II – duplicado, ocorrendo reincidência 
especifica ou mais de uma circunstância agra-
vante, e nos casos previstos nos arts. 71, 72 
e 73 desta Lei.

§ 7° Os percentuais de multa a que se 
referem o caput e o § 6° deste artigo serão 
aumentados de metade, nos casos de não 
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo 
marcado, de intimação para prestar esclare-
cimentos.

§ 8° A multa de que trata este artigo 
será exigida:

I – juntamente com o imposto, quando 
esse não houver sido lançado nem recolhi-
do;

II – isoladamente, nos demais casos.
§ 9° Aplica-se à multa de que trata este 

artigo o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 44 da 
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

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

Art. 21. O art. 41 da Lei n° 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, re-
vogando-se os §§ 2° e 3°:

“Art. 41. Ficam incluídos no campo de 
incidência do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), tributados à aliquota de 30% 
(trinta por cento), os produtos relacionados na 
subposição 2401.20 da Tipi.

 ..............................................................
§ 2° (Revogado).
§ 3° (Revogado) (NR)”.

Art. 22. O art. 12 da Lei n° 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12. Não se considera industrialização 
a operação de que resultem os produtos relacio-
nados na subposição 2401.20 da Tipi, quando 
exercida por produtor rural pessoa fisica. (NR)”

Art. 23. O art. 3° do Decreto-Lei n° 1.593, de 21 
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3° Nas operações realizadas no mer-
cado interno, o tabaco em folha total ou parcial-
mente destalado somente poderá ser remetido a 
estabelecimento industrial de charutos, ciganos, 
cigaailhas ou de fumo desfiado, picado, migado, 
em pó, em rolo ou em corda, admitida, ainda, 
a sua comercialização entre estabelecimentos 
que exerçam a atividade de beneficiamento e 
acondicionamento por enfardamento. (NR)”

Art. 24. A competência para cobrar, fiscalizar e 
efetuar o Lançamento do crédito tributário, no período 
de 10 de abril a 14 de junho de 2005, relativo à Taxa de 
Fiscalização e Controle da Previdência Complementar 
(Tafic), instituída pela Medida Provisória n° 233, de 30 
de dezembro de 2004, é da Secretaria de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência Social.

Parágrafo único. O lançamento do crédito tributário 
relativo à Tafic será de competência do Auditor-Fiscal 
da Previdência Social em exercício na Secretaria de 
Previdência Complementar.

Art. 25. A Fazenda Nacional poderá celebrar 
convênios com entidades públicas e privadas para a 
divulgação de informações previstas nos incisos II e III 
do § 3° do art. 198 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 26. Compete aos Procuradores da Fazenda 
Nacional a representação judicial na cobrança de cré-
ditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa 
da União.

Art. 27. O inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
XX – as receitas decorrentes da execução 

por administração, empreitada ou subemprei-
tada, de obras de construção civil, até 31 de 
dezembro de 2008;

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

Disposições finais

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 29. Ficam revogados o art. 69 da Lei n° 4.502, 
de 1964, e os arts. 45 e 46 da Lei n° 9.430, de 1996.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 304, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 304, de 2006, que dispõe sobre 
a criação do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – PGPE e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do 
Ibama; institui a Gratificação Específica de Do-
cência dos servidores dos extintos Territórios 
Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Rorai-
ma – Gedet; fixa o valor e estabelece critérios 
para a concessão da Gratificação de Serviço 
Voluntário, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, aos militares dos extintos 
Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima; autoriza a redistribuição, para os 
Quadros de Pessoal Específico das Agên-
cias Reguladoras, dos servidores ocupantes 
de cargos de provimento efetivo do Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou planos 
correlatos das autarquias e fundações públi-
cas, cedidos àquelas autarquias, nas condi-
ções que especifica; cria Planos Especiais de 
Cargos, no âmbito das Agências Reguladoras 
referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de 
maio de 2004; institui a Gratificação de Efetivo 
Desempenho em Regulação – GEDR, devida 
aos ocupantes dos cargos do Plano Especial 
de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa; cria as carreiras e o Pla-
no Especial de Cargos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
– INEP; aumenta o valor da Gratificação Espe-
cífica de Publicação e Divulgação da Impren-
sa Nacional – Gepdin, instituída pela Lei nº 
11.090, de 7 de janeiro de 2005; e dá outras 
providências.

À Medida Provisória foram apresentadas 111 
emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Luciano Castro (PL – RR), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por 
igual período pelo Ato do Presidente do Congresso 
Nacional nº 39, de 2006, e se esgotará no dia 27 de 
outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

PARECER Nº 1.143, DE 2006

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero apresentar parecer pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, pela aprovação da matéria 
na forma como veio da Câmara dos Deputados, re-
gistrando com muita satisfação o atendimento, entre 
diversas carreiras, dos servidores dos ex-Territórios de 
Roraima, Rondônia e Amapá que são contemplados 
nesta Medida Provisória também.

O Parecer é favorável.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provi-
sória nº 304, de 2006, que dispõe sobre a 
criação do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo (PGPE) e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério do Meio Ambiente e 
do IBAMA, institui a Gratificação Específi-
ca de Docência dos servidores dos extin-
tos Territórios Federais do Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima (GEDET); fixa o valor 
e estabelece critérios para a concessão 
da Gratificação de Serviço Voluntário, de 
que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 
2002, aos militares dos extintos Territórios 
Federais do Amapá, Rondônia e Roraima; 
autoriza a redistribuição, para os Quadros 
de Pessoal Específico das Agências Re-
guladoras, dos servidores ocupantes de 
cargos de provimento efetivo do Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei 
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou pla-
nos correlatos das autarquias e fundações 
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públicas, cedidos àquelas autarquias, nas 
condições que especifica; cria Planos Es-
peciais de Cargos, no âmbito das Agências 
Reguladoras referidas no Anexo I da Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004; institui 
a Gratificação de Efetivo Desempenho em 
Regulação (GEDR), devida aos ocupantes 
dos cargos do Plano Especial de Cargos 
da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA); cria as carreiras e o Plano 
Especial de Cargos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacio-
nais (INEP); aumenta o valor da Gratifica-
ção Especifica de Publicação e Divulgação 
da Imprensa Nacional (GEPDIN), instituída 
pela Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 
e dá outras providências.

Relator: Senador Romero Jucá

I – Relatório

Chega para exame desta Casa a Medida Provi-
sória nº 304, de 2006, já apreciada pela Câmara dos 
Deputados, que dispõe sobre a criação de planos de 
cargos para diversas categorias de servidores, institui 
gratificações, autoriza a redistribuição de servidores 
para os Quadros de Pessoal Específico das Agências 
Reguladoras, cria carreiras e dá outras providências.

A proposição cria o Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo (PGPE), integrado pelos cargos de 
provimento efetivo pertencentes ao Quadro de Pessoal 
da Administração Pública Federal, de nível superior, 
intermediário e auxiliar, integrantes do Plano de Clas-
sificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, e dos planos correlatos das 
autarquias e fundações públicas, não estruturados em 
carreiras, planos de carreiras ou planos especiais de 
cargos, fixando sua remuneração e os requisitos para 
ingresso nos seus cargos, bem como os critérios para 
desenvolvimento na carreira. A Medida Provisória ins-
titui, para os cargos integrantes do PGPE, Gratificação 
de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e 
de Suporte (GDPGTAS), em função do desempenho 
individual do servidor e do alcance de metas de de-
sempenho institucional.

É criado o Plano Especial de Cargos do Ministé-
rio do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBA-
MA – PECMA), composto pelos cargos de provimento 
efetivo do Plano de Classificação de Cargos, perten-
centes aos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio 
Ambiente e do IBAMA, neles lotados em 1º de outubro 
de 2004, ou que vieram a ser para eles redistribuídos 

até 30 de setembro de 2004. A medida define a remu-
neração e os requisitos de ingresso e de progressão 
funcional dos cargos integrantes do PECMA. Institui 
a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Executiva e de Suporte do Meio Ambiente (GTEMA), 
devida aos titulares dos cargos do PECMA, em função 
do alcance de metas de desempenho institucional e do 
efetivo desempenho individual do servidor.

De acordo com as disposições da Medida Provi-
sória, os servidores da Carreira Magistério de 1º e 2º 
Graus, oriundos dos extintos Territórios, de que tratam 
as Leis nº 6.550, de 5 de julho de 1978, nº 7.596, de 
10 de abril de 1987, e nº 8.270, de 17 de dezembro 
de 1991, que não recebam gratificação de docência, 
terão direito à Gratificação Específica de Docência dos 
servidores dos extintos Territórios Federais do Acre, 
Amapá, Rondônia e Roraima (GEDET).

Da mesma maneira, os militares dos extintos 
Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima 
farão jus à Gratificação de Serviço Voluntário, pelo de-
sempenho de atividades típicas de cada Corporação 
durante seu período de folga.

A Medida Provisória autoriza a redistribuição 
para os Quadros de Pessoal Específico das Agências 
Reguladoras, dos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo do Plano de Classificação de Car-
gos, com atribuições compatíveis, cedidos às Agências 
Reguladoras ou por elas requisitados até 20 de maio 
de 2004, e que tenham permanecido nessa condição 
ininterruptamente, até 27 de abril de 2006.

São criados nas Agências Reguladoras, com ex-
ceção da Anvisa, Planos Especiais de Cargos compos-
tos pelos cargos efetivos integrantes de seus Quadros 
de Pessoal Específico, com vencimentos definidos 
nessa Medida Provisória. Aos servidores da Anvisa é 
devida a Gratificação de Efetivo Desempenho em Re-
gulação (GEDR), em razão de avaliação de desempe-
nho individual e de avaliação institucional.

Institui-se no Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), por esta Medida Provisória, a 
carreira de Financiamento e Execução de Programas 
e Projetos Educacionais, com cargos de Especialista, 
de nível superior, e a carreira de Suporte Técnico ao 
Financiamento e Execução de Programas e Projetos 
Educacionais, com cargos de Técnico, de nível inter-
mediário. São criados 250 cargos de Especialista e 
200 de Técnico, com vencimentos, gratificações de 
desempenho e qualificação, requisitos de ingresso e 
de promoção na carreira definidos nesse capítulo da 
Medida Provisória.

Cria-se, ainda, o Plano Especial de Cargos do 
FNDE – PECFNDE, a ser integrado pelos atuais ser-
vidores daquele órgão, ocupantes de cargos do Plano 
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de Classificação de Cargos, nele lotados em 31 de 
dezembro de 2005, ou que venham a ser para ele re-
distribuidos, desde que as respectivas redistribuições 
tenham sido requeridas até 31 de dezembro de 2005. 
São fixados os seus vencimentos e requisitos de pro-
moção na carreira.

A Medida Provisória institui, no Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), as carreiras de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Informações e Avaliações Educacionais, composta de 
cargos de Pesquisador-Tecnologista, de nível superior, 
e de Suporte Técnico em Informações Educacionais, 
composta de cargos de Técnico, de nível intermediário, 
criando 260 cargos na primeira e 70 cargos na segun-
da carreira. Os vencimentos, gratificações, adicionais 
de ingresso e promoção nessas carreiras são fixados 
nesse diploma.

Para os atuais servidores do INEP, integrantes do 
Plano de Classificação de Cargos lotados no órgão em 
31 de dezembro de 2005, ou que venham a ser para 
ele redistribuídos, desde que as respectivas redistri-
buições tenham sido requeridas até 31 de dezembro 
de 2005, a Medida Provisória institui o Plano Especial 
de Cargos do INEP-PECINEP, definindo suas remune-
rações e requisitos de progressão funcional.

Os Valores da Gratificação Específica de Publica-
ção e Divulgação da Imprensa Nacional (GEPDIN) são 
reajustados na forma fixada em Anexo à Medida Provi-
sória, ampliando-se o prazo anteriormente concedido 
aos servidores para optarem pelo seu recebimento.

A Medida Provisória nº 304, de 2006, estabele-
ce, ainda, que os órgãos e entidades cujos Planos de 
Cargos ou Carreiras tenham sido por ela criados de-
vem implementar programa permanente de capacita-
ção, treinamento e desenvolvimento, para assegurar 
a profissionalização dos servidores.

II – Análise

A Resolução nº 1, de 2002–CN, dispõe, em seu 
art. 8º, que o Plenário de cada uma das Casas deci-
dirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência, bem como sua adequação financeira e orça-
mentária, para, em seguida, deliberar sobre o mérito 
das medidas provisórias.

Com respeito à adequação financeira e orça-
mentária, a Exposição de Motivos nº 101-MP/CCIVIL, 
conjunta, do Ministério do Planejamento e da Casa 
Civil, à Medida Provisória em questão, assegura o 
cumprimento das exigências previstas na Lei de res-
ponsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2002), uma vez que os gastos ocasionados 
com sua edição constam do limite financeiro previsto 

na Lei Orçamentária de 2006, destinado à reestrutura-
ção da remuneração dos cargos e carreiras do Poder 
Executivo, e o impacto da implementação das medidas 
previstas se mostra compatível com a de aumento da 
receita decorrente do crescimento da economia nos 
exercícios de 2006 a 2008.

A proposição, publicada com antecedência supe-
rior a 180 dias do término do mandato do Presidente 
da República, cumpre a exigência fixada no art. 21 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, para a edição de atos 
que resultem em aumento de despesa com pessoal.

O atendimento dessa exigência, em conjunto 
com a dilação verificada na aprovação do Orçamen-
to deste ano, é apontado, na Exposição de Motivos, 
como motivo determinante do encaminhamento da 
matéria sob a forma de Medida Provisória, do que 
entendemos justificada sua urgência. O atendimento 
do pressuposto de relevância, por sua vez, infere-se 
da própria natureza do assunto, de administração de 
pessoal do Poder Executivo Federal.

O conteúdo da Medida Provisória nº 304, de 2006, 
não extravasa os limites fixados no § 1º do art. 62 da 
Constituição Federal. A proposição respeita, ainda, os 
princípios constitucionais fundamentais, bem como as 
demais disposições relativas à apresentação de me-
didas provisórias.

O mérito da proposição reside essencialmente na 
necessidade de recomposição do valor da remuneração 
das categorias de servidores agraciados, através da re-
estruturação de carreiras e concessão de gratificações. 
Da mesma forma, afiguram-se relevantes as medidas 
orientadas para solução de problemas de administra-
ção de pessoal das Agências Reguladoras.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela admissi-
bilidade da Medida Provisória nº 304, de 2006, e, no 
mérito, pela sua aprovação, rejeitadas as Emendas 
nºs 1 a 111 a ela apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Romero Jucá, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.
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No mérito, o parecer é pela aprovação da ma-
téria.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passamos agora à discussão do mérito da Medida 

Provisória e das emendas, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Passamos à votação.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e Srs. Senadores que as aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão em turno único da Medida Pro-
visória que dispõe sobre a remuneração dos 
cargos das carreiras de Procurador da Fazen-
da Nacional, Advogado da União, Procurador 
Federal e Defensor Público da União de que 
tratam a Medida Provisória nº 2.229/43 e a Lei 
nº 10.549; da carreira de Procurador do Banco 
Central do Brasil de que trata a Lei nº 9.650; 
da carreira de Policial Federal de que trata a 
Lei nº 9.266; e a reestruturação dos cargos da 
carreira de Policial Rodoviário Federal de que 
trata a Lei nº 9.654; e dá outras providências, 
Srs. Senadores.

À Medida Provisória foram apresentadas 168 
Emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Luciano Castro (PL – RR), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por 
igual período pelo Ato do Presidente do Congresso 
Nacional nº 40, de 2006, e se esgotará no dia 27 de 
outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, como Relator revisor da matéria.

Com a palavra V. Exª, Senador Romeu Tuma.

PARECER Nº 1.144, DE 2006

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente, quero agradecer a confiança de V. Exª em 
me designar Relator revisor desta matéria. O relatório 
está pronto, praticamente como veio da Câmara. Eu 
só me permitiria ler as três emendas, para que fique 
registrado para o Senador Romero Jucá, a fim de que 
faça parte do acordo futuro.

A Emenda nº 19, suprimindo os incisos IX, X e XI 
do art. 5º, renumerando-se o inciso seguinte:

A Emenda deve ser aprovada porque, como bem 
salienta o seu autor, de todo é inconveniente e injurídi-
co obstar o pagamento de indenizações consagradas 
na Constituição.

Emenda nº 40:
A Emenda deve ser aprovada, tendo em vista que 

a lei não pode prejudicar ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada, conforme prevê a Carta 
Magna da República Brasileira.

O que nos chama a atenção, Senador Juvêncio, 
é o fato de que estão retirando benefícios que a Polí-
cia já tem. Quando não se pode oferecer um benefí-
cio, discute-se e busca-se uma forma de resolver. Mas 
retirar, para mim, conflita com o próprio Princípio da 
Administração Pública.

A Emenda nº 68 preserva o direito adquirido. A 
percepção de vantagem é devidamente integrada no 
patrimônio dos servidores que a ela fizeram jus.

Também é uma injustiça retirá-las.
A Emenda nº 77 beneficia a Polícia Federal com 

o desempenho de atividade aeropolicial devida aos 
servidores da Polícia Rodoviária Federal.
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Então, estendemos aos membros da Polícia Fe-
deral o mesmo benefício em razão da isonomia da 
atividade policial federal.

Em face do que ficou evidenciado, justificando, 
o Parecer é pela admissibilidade da Medida Provisó-
ria nº 305, de 29 de junho de 2006 e, no mérito, pela 
aprovação com as Emendas nºs 19, 40, 68 e 77, como 
antes assinaladas; rejeitadas as demais emendas que 
lhe foram apresentadas, tudo na forma seguinte...

E segue-se o Projeto de Lei de Conversão.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº   , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 305, de 29 de junho de 2006, que dispõe 
sobre a remuneração dos cargos das Car-
reiras de Procurador da Fazenda Nacional, 
Advogado da União, Procurador Federal e 
Defensor Público da União, de que tratam 
a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001 e a Lei nº 10.549, de 13 
de novembro de 2002, da Carreira de Pro-
curador do Banco Central do Brasil, de que 
trata a Lei nº 9.650 de 27 de maio de 1998, 
da Carreira Policial Federal, de que trata a 
Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, e a 
reestruturação dos cargos da Carreira de 
Policial Rodoviário Federal, de que trata a 
Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, e dá 
outras providências.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Na conformidade do que dispõe o art. 7º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, examina-se, nesta oportu-
nidade, o texto da Medida Provisória nº 305, de 29 de 
junho deste ano, já apreciada pela Câmara dos Depu-
tados, que dispõe sobre a remuneração dos cargos 
das carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, 
Advogado da União, Procurador Federal e Defensor 
Público da União, da carreira de Procurador do Ban-
co Central do Brasil, da carreira Policial Federal e da 
reestruturação dos cargos da carreira de Policial Ro-
doviário Federal.

O art. 1º estatui que, a partir de lº de julho de 2006, 
passam a ser remunerados exclusivamente por subsí-
dio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie remuneratória, os 
titulares dos cargos das seguintes carreiras:

I) Procurador da Fazenda Nacional;
II) Advogado da União;

III) Procurador Federal;
IV) Defensor Público da União;
V) Procurador do Banco Central;
VI) Carreira Policial Federal;
VII) Carreira de Policial Rodoviário Federal.
Os arts. 2º, 3º, e 4º explicitam as verbas remune-

ratórias que estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos integrantes das carreiras acima 
mencionadas. O art. 5º enumera as espécies remune-
ratórias que não são mais devidas aos integrantes das 
mencionadas carreiras.

Das demais regras normativas, cabe destacar o 
§ 1º do art. 11, que tem a seguinte dicção:

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de 
provento ou de pensão, em decorrência da aplicação 
do disposto nesta Medida Provisória, eventual diferença 
será paga a título de parcela complementar de subsí-
dio, de natureza provisória, que será gradativamente 
absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou 
na carreira por progressão ou promoção ordinária ou 
extraordinária, da reorganização ou da reestruturação 
dos cargos, das carreiras ou da tabela remuneratória 
referidas no art. 1º desta Medida Provisória, da con-
cessão de reajuste ou vantagem de qualquer nature-
za, bem como da implantação dos valores constantes 
dos Anexos I, II e III.

II – Análise

Consoante dispõe o art. 8º da mencionada Re-
solução nº 1, de 2002 – CN, o Plenário de cada uma 
das Casas apreciará, antes do exame do mérito, o 
atendimento ou não dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, bem como sua adequação 
financeira e orçamentária, para, então, deliberar so-
bre o mérito.

Quanto aos aspectos atinentes às finanças pú-
blicas, notadamente às limitações impostas pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2002 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), a Exposição de Motivos nº 

112-MP/C. CIVIL, conjunta, do Ministério do Planeja-
mento e da Casa Civil, datada de 29 de junho deste 
ano, assim justifica a legitimidade da adoção da me-
dida em apreço:

9. Assim, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
Lei de Responsabilidade Fiscal, pode ser considerado 
plenamente atendido, uma vez que a Lei Orçamentária 
Anual de 2006 contempla reserva alocada no Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em pro-
gramação específica destinada à “reestruturação das 
carreiras e das remunerações dos servidores públicos 
federais civis e dos militares das Forças Armadas”, no 
âmbito da Administração Direta.
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No tocante aos pressupostos de relevância e ur-
gência, a Exposição de Motivos dantes mencionada 
assevera que “o encaminhamento deste ato é urgente 
por fazer parte de um conjunto de medidas que visam 
promover a reestruturação das carreiras e das tabelas 
salariais dos servidores públicos em geral, em estrita 
sintonia com as diretrizes do Governo Federal, aten-
dendo a uma política de revitalização das carreiras e 
das remunerações. Além disso, a tramitação em regime 
de urgência é necessária, tendo em vista a natureza 
do assunto e os atrasos provocados pela demora na 
aprovação do Orçamento, no âmbito do Congresso 
Nacional”.

Por outro lado, afigura-se-nos que a Medida Pro-
visória em análise não conflita com os requisitos cons-
titucionais de competência e de iniciativa, nem com os 
princípios fundamentais da República Federativa do 
Brasil, muito menos com os direitos e garantias indi-
viduais. Ademais, foi editada em conformidade com o 
previsto no art. 62 da Constituição Federal e seu con-
teúdo material se contém nos limites fixados no § 1º do 
mesmo artigo. Do mesmo modo não afronta a limitação 
imposta pelo art. 246 do Texto Fundamental.

Finalmente, o texto que se analisa guarda con-
formidade com os preceitos fundamentais de juridi-
cidade e está vazado em boa técnica legislativa, de 
acordo com as determinações da Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração das leis, com as alterações feitas pela Lei 
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Quanto ao mérito, trata-se de um juízo de con-
veniência e oportunidade do Presidente da República 
sobre a real necessidade de se recompor, pelo menos 
em parte, o poder de compra da remuneração das ca-
tegorias funcionais antes mencionadas.

III – Voto

Em face do que ficou evidenciado e justificado, 
o parecer é pela aprovação da Medida Provisória nº 

305, de 29 de junho de 2006.
Sala das Sessões,

Relator,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Faço um apelo aos Srs. Senadores para que 
permaneçam em plenário. Logo após a votação das 
Medidas Provisórias, teremos a votação do Projeto de 

Lei Complementar, do Senador Rodolpho Tourinho, 
que trata da Lei Kandir, que é importantíssimo para 
os Estados brasileiros.

Concedo a palavra ao Senador Juvêncio, pela 
ordem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
observei bem a colocação feita pelo Líder do Gover-
no, Senador Romero Jucá, sobre a possibilidade de 
retificação ou de atenção a todas essas emendas nas 
medidas provisórias que poderão vir depois para con-
sertar o regime que aí está.

Verifiquei as emendas feitas pelo Senador Romeu 
Tuma para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia 
Federal. São importantíssimas, porque a Medida Pro-
visória como está retira direitos desses servidores.

Indagaria ao Líder do Governo, Senador Rome-
ro Jucá, se essas emendas colocadas pelo Senador 
Romeu Tuma fazem parte do acordo feito para que 
as Medidas Provisórias que virão contemplem essas 
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, quero fazer justiça à representação dos policiais 
federais e dos policiais rodoviários federais. Tanto a Fe-
deração como os segmentos organizados estiveram 
no Senado debatendo esse aspecto com diversos Se-
nadores. Quero registrar que não tratei pessoalmente 
dessas emendas e, portanto, o meu compromisso não 
é de atendimento, mas, sim, de buscar o entendimento 
para tentar construir algo que possa, efetivamente, fa-
zer justiça aos policiais da Polícia Federal e da Polícia 
Rodoviária Federal. Não há compromisso quanto ao 
mérito da emenda, porque essa questão não foi trata-
da ainda com o Governo.

Então, coloco-me à disposição de toda a ação de 
apoio que temos, tanto junto à Polícia Federal quanto 
junto à Polícia Rodoviária Federal, exatamente para 
procurarmos buscar caminhos que possam, efetiva-
mente, melhorar a condição dos policiais. Fica o com-
promisso da discussão. A partir de amanhã, estarei à 
disposição e os aguardarei no meu gabinete.

Faço este registro, de que não há compromisso 
de mérito com o texto da emenda, porque ela não foi 
analisada ainda quanto aos seus aspectos e impactos 
financeiros. Mas há o compromisso de buscar o enten-
dimento e de buscar o fortalecimento da Polícia Federal 
e da Polícia Rodoviária Federal, Sr. Presidente.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, então, fica bem claro que essa co-
locação feita através das emendas não tem nenhum 
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compromisso do Governo em fazer a retificação. O 
compromisso é ajudar no entendimento para que seja 
atendido. Foi isso o que entendi.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O com-
promisso aqui feito é o de sentar a uma mesa de ne-
gociação para buscar levantar os impactos e os tipos 
de atendimento. Posso dizer, por exemplo, que sou 
favorável a uma das emendas, a de que os policiais 
rodoviários federais tenham nível superior quando do 
concurso público.

Quanto aos outros pontos, como a questão da 
insalubridade, das gratificações, vamos sentar para 
ver o tipo de impacto, ver qual o entendimento desse 
remanejamento, mas de uma forma transparente.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Relator 
revisor. Sem revisão do orador.) – A nossa luta, Se-
nador, é para que não sejam retirar os direitos já ad-
quiridos. Esse é o grande conflito. Acredito que V. Exª 
terá toda a vontade de resolver, conforme o pedido do 
Senador Juvêncio.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Então, o que eu penso, Sr. Presidente, é que tanto 
a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal 
têm que permanecer mobilizadas, para que possam 
fazer com que aconteça, na próxima medida provisó-
ria, a correção das injustiças que estão aí.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – E nós esta-

remos vigilantes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Aze-

redo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, tam-
bém quero, na mesma linha do Senador Juvêncio da 
Fonseca, falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, es-
pecialmente sobre a questão do nível superior. Senador 
Romero Jucá, quanto a essa questão do nível superior, 
existe compromisso do Governo de aprovar?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É uma 
opinião pessoal.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu 
também queria trazer essa preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
linha do Senador Juvêncio da Fonseca e do Senador 
Romeu Tuma, pelas suas emendas, e do Senador 
Eduardo Azeredo.

O Senador Romero Jucá não está assumindo 
compromisso pelo Governo com relação às reivindi-

cações dos servidores da Polícia Rodoviária Federal 
quanto à exigência do nível superior, como também 
pela não retirada das vantagens e dos direitos con-
quistados, como o adicional noturno e adicional de 
periculosidade e insalubridade.

Senador Romero Jucá, é apenas isso? V. Exª 
se diz favorável com relação à exigência do nível su-
perior?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Opinião 
pessoal. Não é a posição do Governo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – E com 
relação ao pagamento do adicional noturno, da insa-
lubridade e da periculosidade? Esses já são direitos 
conquistados que o Governo está querendo retirar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos 
sentar a partir de amanhã para discutir essa ques-
tão.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É bom 
que o Governo também assuma o compromisso de 
não retirar esse direitos já conquistados, este Governo 
que se diz defensor dos trabalhadores. O Governo diz 
que defende e, numa hora dessas, se coloca contrário 
aos trabalhadores.

Era apenas isso que gostaria de solicitar ao Lí-
der do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passamos à pauta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, gostaria de ratificar o que disse o 
Senador Juvêncio da Fonseca e agora os Senadores 
Flexa Ribeiro e Eduardo Azeredo. É o fim da picada 
retirar direitos adquiridos. E o pronunciamento do Se-
nador Juvêncio da Fonseca foi muito importante, quan-
do disse que a categoria – Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal – precisa se manter unida.

Já vimos acordos firmados, acordos de verda-
de que nunca foram cumpridos, que não saíram do 
papel.

O Senador Romero Jucá disse que não há acor-
do nenhum. O único acordo é sentar e conversar. Fica 
bem claro que a categoria não pode desmobilizar-se 
em momento nenhum. Tem que manter a pressão o 
tempo inteiro. Se o acordo muitas vezes não é cum-
prido, muito menos o será o acordo de apenas sentar, 
ver e conversar.

O meu apelo às categorias da Polícia Rodoviária 
Federal e da Polícia Federal – e, desde o meu primeiro 
mandato de Deputado Federal, tenho feito disso uma 
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bandeira de luta sob a batuta do Senador Romeu Tuma 
– e o meu conselho é que se mantenham unidas, fa-
zendo pressão sempre para que, quando chegarem à 
discussão, tudo isso seja posto no papel, até porque, 
com todo o respeito ao Senador Tião Viana, lembro-
me bem da PEC Paralela, que era para sair no mês 
seguinte, e passamos aqui quase uma eternidade para 
que ela pudesse acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Quando designamos o Senador Romeu Tuma, 
foi exatamente pelo fato de S. Exª, além da óbvia lide-
rança que exerce nesta Casa, conhecer sobejamente 
da matéria e não permitir a supressão de direitos ad-
quiridos, com a qual jamais vamos concordar. Seria 
importante que avançássemos com relação a esse 
acordo de mérito, para prosseguirmos na apreciação 
das medidas provisórias. É óbvio o compromisso de 
todos com relação a isso. No entanto, em função da 
circunstância, não temos outra alternativa senão votar 
as medidas provisórias como estão, porque elas per-
derão validade até o dia 27, portanto, antes da elei-
ção. Só teremos sessão da Câmara dos Deputados 
depois da eleição.

De modo que não temos alternativa a não ser 
cobrar esse compromisso, para que isso efetivamente 
aconteça e não sejam suprimidos direitos dos policiais 
rodoviários federais e dos policiais federais.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, mais uma vez 
o Senado Federal tem que aprovar as medidas provisó-
rias sem incluir as emendas que são necessárias para 
corrigir as deficiências desta Medida Provisória.

É lamentável que a Câmara, que teria espaço su-
ficiente ainda até o dia 27 para fazer uma convocação e 
aprovar as emendas que aqui foram acrescidas, não o 
faça. Assim, temos que dar ao funcionalismo da Polícia 
Federal e da Polícia Rodoviária Federal a insegurança 
de que o Governo não cumpra os acordos, muito menos 
porque o próprio Líder do Governo, Senador Romero 
Jucá, diz que o acordo não é do Governo; o acordo é 
pessoal, dele, quando poderíamos aprovar as emen-
das e deixar a Câmara fazer a aprovação.

Quero lembrar a V. Exª, Presidente Renan Ca-
lheiros, que de forma correta preside este Senado, que 
o acordo feito pelo Governo, por meio de suas Lide-
ranças, no gabinete de V. Exª, sobre a Lei Kandir, da 
liberação mensal do que foi aprovado no Orçamento 
de 2006 e inclusive do excesso de arrecadação que 
seria verificado a cada dois meses e liberado, não foi 
cumprido até hoje. Os Estados não estão recebendo 
os recursos do fomento da Lei Kandir e muito menos 
o excesso de arrecadação. E esse acordo foi referen-

dado por V. Exª, no seu gabinete, com as Lideranças 
do Governo e com o Ministério da Fazenda. 

É lamentável que não se possa dar razão ao Go-
verno no momento em que quer assumir um acordo 
quando o assume e muito menos quando é o próprio 
Líder pessoalmente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
rápido. Senador Romero Jucá, entendo que esses en-
tendimentos devem ser feitos o mais brevemente pos-
sível, até porque fui informado que a Polícia Federal, 
da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Bra-
sília farão uma assembléia na segunda-feira, quando 
decidirão sobre a paralisarão de todos os serviços da 
Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal a partir 
das 22 horas, por tempo indefinido.

É importante que o Governo se assente com re-
presentantes dessas categorias, porque, com o índice 
de criminalidade e as ações aceleradas do crime orga-
nizado no País, a Polícia Federal não pode parar em 
momento nenhum, nem a Polícia Rodoviária Federal. 

Quero fazer justiça também, Sr. Presidente, à 
Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas. Pa-
rabenizo esses profissionais que, no IML de Brasília, 
foram determinantes e fundamentais na identificação 
dos corpos do grave acidente aéreo que vitimou 154 
pessoas. Há uma proposição e uma demanda deles 
nesta Casa, e espero que possamos reconhecer a 
importância dessa categoria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor: Se-
nador Romeu Tuma é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação da medida provisó-
ria.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito da medida pro-

visória.
Em discussão a Medida Provisória e as emen-

das, em turno único.
Não havendo quem queira discuti-las, encerro 

a discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
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As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Em votação as emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas, em função da deliberação.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extra pauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 306, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 306, de 2006, que fixa os valo-
res dos soldos dos militares das Forças Ar-
madas.

À Medida Provisória foram apresentadas 4 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Francisco Rodrigues (PFL-RR), 
preliminarmente pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela ade-
quação financeira e orçamentária; quanto ao mérito, 
favorável à Medida Provisória, e pela inconstituciona-
lidade das Emendas nºs 1 a 4.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 41, de 2006, e se esgotará no dia 27 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, como Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.145, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
versando com os oficiais representante das Forças 

Armadas nesta Casa, eles me disseram que estavam 
tranqüilos com respeito a esta medida provisória.

As Emendas nºs 1 a 4 apresentadas à medida, 
de autoria dos Srs. Deputados Júlio Redecker e Jair 
Bolsonaro alteraram o Anexo I no sentido de majorar 
os valores ali contidos. Dessa forma, ferem na sua to-
talidade o teor contido no inciso I do art.63 da Cons-
tituição, que veda o aumento de despesas previstas 
nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, como é o caso em análise.

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da 
Medida Provisória nº 306, de 29 de julho de 2006, com 
a rejeição de todas as emendas apresentadas.

É o relatório, Sr. Presidente.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER N° , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 306, de 2006, que fixa os valores dos sol-
dos dos militares das Forças Armadas.

Relator-Revisor: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega ao exame do Senado Federal a Medida 
Provisória nº 306, de 29 de junho de 2006, que fixa 
os valores dos soldos dos militares das Forças Ar-
madas.

A Medida determina que, a partir de 1º de agosto 
de 2006, os soldos dos militares das Forças Armadas 
passem a ser os referidos no Anexo que a acompanha, 
e revoga, no seu art. 3º, a partir da mesma data, a Lei 
nº 11.201, de 24 de novembro de 2006, que encerra 
o mesmo objetivo.

De acordo com a Exposição de Motivos, a propo-
sição se respalda no inciso X do art. 142 da Constitui-
ção Federal, e é parte de um conjunto de medidas que 
vem sendo adotado em consonância com as diretrizes 
do governo de promover uma política de revitalização 
das remunerações em geral, no caso, com foco na va-
lorização dos militares das Forças Armadas.

Ressalta, ainda, que a revisão proposta está 
autorizada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2006, e que a urgência da medida deve-se ao atraso 
na tramitação do orçamento no Congresso Nacional, 
e também à existência de disposição constante na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que estabelece como nulo 
de pleno direito o ato que resulte em aumento de des-
pesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do respectivo Poder.

A Medida recebeu quatro emendas, todas re-
jeitadas pela Câmara dos Deputados, por conterem 
vício de inconstitucionalidade. Assim, foi aprovada 
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com a sua redação original e, como tal enviada para 
o exame desta Casa.

II – Análise

A Medida atende ao pressuposto constitucional 
de relevância, pois visa a atualizar os ganhos de uma 
classe de profissionais que vem cumprindo sua missão 
institucional com galhardia e eficiência.

Atendido também se encontra o pressuposto da 
urgência, face ao que é exigido do comportamento do 
militares em favor da defesa e da proteção da Nação, 
o que toma de todo justa e merecida a correção de 
seus vencimentos.

A iniciativa está editada em plena consonância 
com as normas previstas no art. 62 da Constituição 
Federal, e com as disposições contidas na Resolução 
do Congresso Nacional nº 1, de 2002.

Além disso, a matéria contida na MPV não ultra-
passa os limites contidos no § 4º do art. 60 da Cons-
tituição, referentes às cláusulas pétreas.

Quanto ao mérito, julgamos que a iniciativa me-
rece acolhida, por seu intento de beneficiar os servi-
dores de uma instituição de maior importância para a 
preservação do regime democrático, tendo em vista a 
sua nobre tarefa de defesa e manutenção da ordem.

As emendas de número 1 a 4 apresentadas à 
Medida, de autoria, respectivamente, dos Senhores 
Deputados Júlio Redecker e Jair Bolsonaro, alteram o 
Anexo I, no sentido de majorar os valores ali contidos. 
Dessa forma, ferem, na sua totalidade, o teor contido 
no inciso I do art. 63 da Constituição, que veda o au-
mento da despesa prevista nos projetos de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República, como é o caso 
sob análise.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Me-
dida Provisória nº 306, de 29 de junho de 2006, com a 
rejeição de todas as emendas apresentadas.

Sala das Sessões, 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Romeu Tuma, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação orçamentária e financeira da medida 
provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passamos à apreciação do mérito.
Em discussão a Medida Provisória e as emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, encerro 

a discussão.
Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo 

das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 307, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 307, de 2006, que altera a Lei 
nº 11.134, de 15 de julho de 2005, no tocante 
aos valores da Vantagem Pecuniária Especial 
– VPE devida aos militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal.

À Medida Provisória foram apresentadas 8 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP), 
preliminarmente pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela ade-
quação financeira e orçamentária; quanto ao mérito, 
favorável à Medida Provisória, pela inconstitucionali-
dade das Emendas nºs 1, 2, 4 a 8, e pela rejeição, da 
de nº 3. 

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
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– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 42, de 2006, e se esgotará no dia 27 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.146, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pa-
recer é pela constitucionalidade da medida. No mérito, 
é pela aprovação, na forma como veio da Câmara dos 
Deputados, contrário às emendas apresentadas.

Portanto, o parecer é favorável à aprovação.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

 
PARECER Nº  , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 307, de 29 de junho de 2006, que altera 
a Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005, no 
tocante aos valores da Vantagem Pecuniário 
Especial – VPE devida aos militares da Poli-
cia Militar do Distrito Federal e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Relator-Revisor: Senador Romero Jucá

 
I – Relatório

Na conformidade do que dispõe o art. 7º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, examina-se, nesta opor-
tunidade, o texto da Medida Provisória nº 307, 29 de 
junho deste ano, já apreciada pela Câmara dos Depu-
tados, que “altera a Lei nº 11.134, de 15 de julho de 
2005, no tocante aos valores da Vantagem Pecuniária 
Especial – VPE devida aos militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal”.

O art. 1º altera o Anexo I da referida Lei, a fim 
de promover o reajuste dos valores remuneratórios 
previstos às categorias militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal.

O art. 2º, por sua vez, estabelece a aplicação 
retroativa dos efeitos financeiros da Lei ao mês de 
março de 2006, conforme previsto no Anexo da Me-
dida Provisória.

II – Análise

Consoante dispõe o art. 8º da mencionada Re-
solução nº 1, de 2002-CN, o Plenário de cada uma 
das Casas apreciará, antes do exame do mérito, o 
atendimento ou não dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência, bem como sua adequação 
financeira e orçamentária, para, então, deliberar so-
bre o mérito.

Quanto aos aspectos atinentes às finanças pu-
blicas, notadamente às limitações impostas pela Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2002 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), a Exposição de Motivos nº 

111-MP/CCIVIL, conjunta, do Ministério do Planeja-
mento e da Casa Civil, datada de 29 de junho deste 
ano, assim justifica a legitimidade da adoção da me-
dida em apreço:

7. Assim, quanto ao disposto nos arts.16 
e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fis-
cal – LRF, pode ser considerado plenamente 
atendido, uma vez que os recursos financei-
ros para fazer frente às despesas relativas a 
2006, da ordem de R$ 139,85 milhões, estão 
consignados no orçamento do Fundo Consti-
tucional do Distrito Federal.

8. Nos exercícios de 2007 e 2008, quando 
estará anualizada a despesa, o impacto adicio-
nal será de R$294,8 milhões, o que reduzirá a 
margem líquida de expansão para despesas 
de caráter continuado daqueles exercícios, no 
entanto o montante apurado se mostra com-
patível com o aumento de receita decorrente 
do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa 
à ampliação da base de arrecadação nos úl-
timos anos.

No tocante aos pressupostos de relevância e ur-
gência, a Exposição de Motivos dantes mencionada 
assevera que “o encaminhamento deste ato é urgente 
e relevante por fazer parte de um conjunto de medidas 
que visam promover o reajuste das tabelas salariais 
dos servidores públicos e militares, entre os quais se 
encontram os Policiais Civis e Militares e os Bombei-
ros Militares do Distrito Federal, em estrita sintonia 
com as diretrizes do Governo Federal, atendendo a 
uma política de revitalização de remunerações. Além 
disso, a tramitação em regime de urgência é necessá-
ria, tendo em vista a natureza do assunto, os atrasos 
provocados pela demora na aprovação do Orçamento, 
no âmbito do Congresso Nacional, e o disposto no pa-
rágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, além das disposições da legislação eleitoral 
relativas ao tema.”

Por outro lado, afigura-se-nos que a Medida Pro-
visória em análise não conflita com os requisitos cons-
titucionais de competência e de iniciativa, nem com os 
princípios fundamentais da República Federativa do 
Brasil, muito menos com os direitos e garantias indi-
viduais. Ademais, foi editada em conformidade com o 
previsto no art. 62 da Constituição Federal e seu con-
teúdo material se contém nos limites fixados no § 1º do 
mesmo artigo. Do mesmo modo não afronta a limitação 
imposta pelo art. 246 do Texto Fundamental.

Finalmente, o texto que se analisa guarda con-
formidade com os preceitos fundamentais de juridi-
cidade e está vazado em boa técnica legislativa, de 
acordo com as determinações da Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração das leis, com as alterações feitas pela Lei 
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

No mérito, parece-nos justo, adequado e oportu-
no o reajuste da remuneração concedido às referidas 
carreiras de servidores do Distrito Federal, cuja com-
petência de custeio é da União, conforme previsto no 
art. 21, inciso XIV da Constituição Federal:

“Art. 21. Compete à União:
(...)
XIV – organizar e manter a polícia civil, 

a polícia militar e o corpo de bombeiros mili-
tar do Distrito Federal, bem como prestar as-
sistência financeira ao Distrito Federal para a 
execução de serviços públicos, por meio de 
fundo próprio;

(...)

Segundo informações do Poder Executivo, as me-
didas apresentadas alcançam em seus efeitos 28.327 
servidores militares do Distrito Federal (Policiais e Bom-
beiros Militares), sendo 21.614 ativos e 6.713 inativos. 
Para tanto, o formato escolhido para o reajuste a ser 
concedido a esses servidores foi o da alteração dos 
valores da Vantagem Pecuniária Especial (VPE), ins-
tituída pela Lei nº 11.134, de 2005, a ser paga mensal 
e regularmente, em caráter privativo, aos militares do 
Distrito Federal.

Com relação às emendas apresentadas, todas por 
membros da Câmara dos Deputados, cabe destacar 
que foram rejeitadas em sua totalidade, de forma que 
se encaminhou ao Senado Federal o texto original da 
Medida Provisória.

III – Voto

Em face do que ficou evidenciado e justificado, o 
parecer é pela admissão da Medida Provisória nº 307, 

de 29 de junho de 2006, no que se refere aos requisi-
tos de urgência, relevância e adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela sua aprovação, sendo 
rejeitadas as emendas apresentadas.

Sala das Sessões, – Romero Jucá, Relator-
Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Romero Jucá, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância e ur-

gência e adequação financeira e orçamentária. (Pau-
sa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito da matéria.
Em discussão a Medida Provisória e as emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, declaro 

encerrada a discussão.
Passamos à votação da Medida Provisória, sem 

prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Passamos à votação das emendas, de parecer 

contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 308, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 308, de 2006, que fixa o subsí-
dio dos cargos das Carreiras de Delegado de 
Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal.

À Medida Provisória foram apresentadas 15 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Alberto Fraga (PFL-DF), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
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tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 14 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 14 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 43, de 2006, e se esgotará no dia 27 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Designo o Senador Paulo Octávio Relator revisor 
da matéria. (Pausa.)

Peço ao Senador Romero Jucá que leia o parecer 
do Senador Paulo Octávio, encaminhado à Mesa.

PARECER Nº 1.147, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para lei-
tura do parecer.) – Sr. Presidente, o Senador Paulo 
Octávio apresentou parecer pela constitucionalidade 
e, no mérito, pela aprovação do aumento concedido 
aos policiais do Distrito Federal e da Polícia Civil do 
Distrito Federal.

O parecer é favorável quanto à constitucionali-
dade e também no mérito, de acordo com a matéria 
como veio da Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº  , DE 2006–PLEN

De Plenário, sobre a Medida Provisó-
ria nº 308, de 2006, que fixa o subsídio dos 
cargos das Carreiras de Delegado de Polí-
cia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal.

Relator-Revisor: Senador Paulo Octávio

I - Relatório

Vem ao exame do Senado Federal a Medida Pro-
visória (MPV) nº 308, de 2006, que fixa o subsídio dos 
cargos das Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal.

A MPV desdobra-se em oito artigos. O primeiro 
determina que, a partir de 1º de setembro de 2006, 
os titulares dos cargos integrantes das Carreiras de 
Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia 
Civil do Distrito Federal passam a ser remunerados 
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espé-
cie remuneratória. Os valores dos subsídios constam 
em Anexos da MPV.

O art. 2º relaciona as parcelas remuneratórias 
que estão compreendidas no subsídio de que trata o 
dispositivo anterior. São elas:

–  Vencimento Básico;
– Gratificação de Atividade (GAE), de que 

trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992;

– Gratificação por Operações Especiais 
(GOE);

– Gratificação de Atividade Policial;
– Gratificação de Compensação Orgâ-

nica;
– Gratificação de Atividade de Risco;
– Indenização de Habilitação Policial Ci-

vil;
– Vantagem Pecuniária Individual, de que 

trata a Lei n0 10.698, de 2 de julho de 2003;
– vantagens pessoais e vantagens pes-

soais nominalmente identificadas (VPNI), de 
qualquer origem e natureza;

– diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza;

– valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de direção, 
chefia ou assessoramento, cargo de provimen-
to em comissão ou de Natureza Especial;

– valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos;

– valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço;

– vantagens incorporadas aos proven-
tos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990;

– abonos;
– valores pagos a título de representa-

ção;
– adicional pelo exercício de atividades 

insalubres, perigosas ou penosas;
– adicional noturno;
– adicional pela prestação de serviço 

extraordinário; e
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– outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não estejam 
explicitamente mencionados no art. 4º da Me-
dida Provisória.

Estipula o art. 3º que os servidores integrantes 
das Carreiras contempladas na MPV não poderão 
perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer 
valores ou vantagens incorporadas à remuneração 
por decisão administrativa, judicial ou extensão ad-
ministrativa de decisão judicial, de natureza geral ou 
individual, ainda que decorrentes de sentença judicial 
transitada em julgado.

Entretanto, conforme prevê o art. 4º, o subsídio 
não exclui o direito à percepção, nos termos da legis-
lação e regulamentação especifica, da gratificação 
natalina, do adicional de férias e do abono de per-
manência de que tratam o § 19 do art. 40 da Consti-
tuição, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003. Essa disposição aplica-
se à retribuição pelo exercício de função de direção, 
chefia e assessoramento e às parcelas indenizatórias 
previstas em lei.

O art. 5º estende a aplicação da MIPV às apo-
sentadorias concedidas aos servidores integrantes das 
carreiras previstas e às pensões, ressalvadas aquelas 
reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004, que dispõe sobre a aplicação de 
disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nºs 
9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de 
julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e 
dá outras providências.

A aplicação do disposto na MPV aos servidores 
ativos, aos inativos e aos pensionistas não poderá, se-
gundo o art. 6º, implicar redução de remuneração, de 
proventos e de pensões. Determinam os parágrafos do 
art. 6º que, caso isso ocorra, eventual diferença será 
paga a título de parcela complementar de subsídio, 
de natureza provisória, que será gradativamente ab-
sorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou 
na carreira por progressão ou promoção ordinária ou 
extraordinária, da reorganização ou da reestruturação 
dos cargos, das carreiras ou da remuneração referi-
das no art. 12, da concessão de reajuste ou vantagem 
de qualquer natureza, bem como da implantação dos 
valores constantes dos Anexos. Essa parcela com-
plementar de subsídio estará sujeita exclusivamente 
à atualização decorrente de revisão geral da remune-
ração dos servidores públicos federais.

O art. 7º determina a entrada em vigor da MPV 
na data de sua publicação e o artigo seguinte relaciona 
os dispositivos que ficam revogados, em decorrência 
da MPV, a partir de 1º de setembro de 2006.

A Exposição de Motivos Interministerial – EMI, 
nº 110-MP/CCIVIL, de 29 de junho de 2006, assinada 
pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e pela Ministra-Chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República, aduz que a MIPV tem por objetivo 
dar continuidade à política de valorização dos servi-
dores públicos, intervindo na composição e estrutura 
de suas tabelas remuneratórias – tendo como direfriz 
adequar a remuneração percebida pelos servidores 
por ela ah rangidos aos parâmetros estabelecidos 
nos §§ 1º e 4º do art. 39, e § 9º do art. 144 da Carta 
Magna, quais sejam a fixação dos padrões do siste-
ma remuneratório na forma de subsídio, observando 
a natureza, o grau de responsabilidade e a complexi-
dade dos cargos componentes de cada carreira e as 
suas peculiaridades.

Para tanto, a partir de 10 de setembro de 2006, 
os integrantes das carreiras contempladas pela MPV 
passam a ser remunerados exclusivamente por sub-
sídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie remuneratória. In-
forma a Exposição de Motivos, ainda, que as medidas 
apresentadas alcançam em seus efeitos sete mil e de-
zesseis integrantes das Carreiras Policiais Civis, sendo 
quatro mil setecentos e noventa e oito servidores ativos 
e dois mil e duzentos e dezoito inativos.

Foram apresentadas quinze emendas à maté-
ria. Os Deputados Agnelo Queiroz, Ivan Ranzolin e 
João Campos formularam quatro emendas, cada. O 
Deputado Zezéu Ribeiro apresentou duas emendas 
e o Deputado Júlio Redecker, uma.

A Câmara dos Deputados concluiu, na aprecia-
ção da matéria, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação da Medida Provisória e pela rejeição 
de todas as emendas. Desse modo, a matéria foi re-
metida ao Senado Federal em sua versão original, sem 
qualquer alteração.

II – Análise

Inicialmente, cabe registrar que a competência 
do Congresso Nacional para dispor sobre a matéria 
decorre do disposto no art. 21, XIV, da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998, segundo o qual é da competên-
cia da União organizar e manter a polícia civil, a po-
lícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio.
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Em atendimento a essa previsão constitucional, 
a Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, instituiu 
o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), 
de natureza contábil, com a finalidade de prover os 
recursos necessários à organização e manutenção 
da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bom-
beiros militar do Distrito Federal, bem como assistên-
cia financeira para execução de serviços públicos de 
saúde e educação.

Embora não conste, na Constituição Federal, texto 
expresso sobre a competência legislativa para dispor 
sobre a remuneração dos policiais do DF, a praxe e 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), 
amparada em interpretação sistemática das normas 
constitucionais, confirmam a competência da União 
para legislar sobre o tema (RE 241.494/DF, Rel. Min. 
Octávio Galotti, DJ 14-11-2002).

No caso, encontra-se atendido, ainda, o requisi-
to da iniciativa privativa do Presidente da República, 
firmado no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 
Além disso, do exame do art. 62, § 1º, da Constituição 
Federal, verifica-se que a Medida Provisória não veicula 
matéria sobre a qual incida vedação material.

Os pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência encontram-se atendidos, tendo em vista 
tratar-se de matéria importante, qual seja, a remune-
ração dos servidores da segurança pública do Distrito 
Federal. Configurou-se a urgência, ainda, pela neces-
sidade premente de se conferir tratamento adequado 
à retribuição dos servidores em tela, tendo em vista 
as limitações da Lei Orçamentária e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

A Exposição de Motivos defende a urgência e 
relevância da Medida Provisória, por fazer parte de 
um conjunto de medidas que visam promover a rees-
truturação das carreiras e das tabelas salariais dos 
servidores públicos em geral, entre os quais se encon-
tram os Policiais Civis do Distrito Federal, em estrita 
sintonia com as diretrizes do Governo Federal, aten-
dendo a uma política de revitalização das carreiras e 
das remunerações. Além disso, observa que a neces-
sidade da tramitação em regime de urgência decorre 
da demora da aprovação do Orçamento, no âmbito do 
Congresso Nacional.

A propósito da adequação orçamentária e finan-
ceira da Medida Provisória, os signatários da Exposição 
de Motivos afirmam que o disposto nos arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRL pode ser conside-
rado plenamente atendido, uma vez que os recursos 
financeiros para fazer frente às despesas relativas a 
2006, da ordem de R$48,06 milhões, estão consigna-
dos no orçamento do Fundo Constitucional do Distrito 

Federal. Complementam com a informação de que, nos 
exercícios de 2007 e 2008, quando estará anualizada 
a despesa, o impacto adicional será de R$156,74 mi-
lhões, o que reduzirá a margem líquida de expansão 
para despesas de caráter continuado. Entretanto, argu-
mentam que o montante apurado se mostra compatível 
com o aumento de receita decorrente do crescimento 
real da economia previsto, conforme demonstra a série 
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação 
nos últimos anos.

No mérito, a MPV deve ser aprovada, uma vez 
que se trata de justiça para com as carreiras dos poli-
ciais civis do Distrito Federal. A propósito, é importante 
lembrar que a segurança pública do DF tem especial 
relevância, não só para a proteção da população, mas 
também porque aqui estão sediados os Órgãos Fede-
rais e as representações diplomáticas. Essa, inclusive, a 
razão pela qual a folha de pagamento da área é custe-
ada pela União, por intermédio do Fundo Constitucional 
(FCDF) regulado pela Lei nº 10.633, de 2002.

Além disso, a Medida Provisória implanta al-
teração importante na composição e estrutura das 
tabelas remuneratórias das carreiras, que passam a 
adotar a forma de subsídio fixado em parcela única, 
observada a natureza, o grau de responsabilidade e 
a complexidade dos cargos e suas peculiaridades. 
Tal providência é reclamada desde a promulgação da 
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, 
que instituiu essa forma de remuneração aos membros 
de poder e estendeu sua aplicação, expressamente, 
aos servidores policiais (arts. 39, § 4º, e 144, § 9º da 
Constituição Federal).

As emendas dirigidas à matéria não podem pros-
perar, pois, na sua quase totalidade, aumentam a des-
pesa prevista em proposição de iniciativa privativa do 
Presidente da República, o que encontra vedação no 
art. 63, I, da Constituição.

III – Voto

Por todo o exposto, o voto é pela admissibilidade e, 
no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 308, 
de 2006, rejeitadas as emendas a ela oferecidas.

Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor: Se-
nador Paulo Octávio, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância e ur-

gência e adequação financeira e orçamentária. 
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito da matéria.
Discussão da Medida Provisória, em turno úni-

co. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passa-se à última medida provisória. Em se-
guida, será importante a participação de todos os 
Senadores para cumprirmos o nosso compromisso e 
votarmos o projeto de lei complementar do Senador 
Rodolpho Tourinho que regulamenta a Lei Kandir.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, como sei que não haverá quorum, peço que 
votemos uma medida que tem urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Há um requerimento solicitando verificação de 
quorum para a votação do projeto de lei.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Prefiro que se vote primeiro a matéria do Mi-
nistério Público, porque sei que não vai haver quorum 
para a outra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 309, DE 2006 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 309, de 2006, que altera os valo-
res constantes do Anexo II da Lei nº 10.862, de 
20 de abril de 2004, que dispõe sobre a cria-
ção do Plano Especial de Cargos da Agência 
Brasileira de Inteligência – ABIN.

À Medida Provisória foram apresentadas 2 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Luiz Couto (PT-PB), preliminarmen-
te pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida 
Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 18 de julho, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 4 de setembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 18 
de agosto, passando a sobrestar todas as demais de-
liberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 44, de 2006, e se esgotará no dia 31 
de outubro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.148, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
parecer é pela constitucionalidade e, no mérito, pela 
aprovação da matéria na forma como veio da Câma-
ra dos Deputados, portanto, contrário às emendas e 
favorável ao projeto.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

Minuta

PARECER N° , DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 309, de 2006, que altera os valores cons-
tantes do Anexo II da Lei nº 10.682, de 20 de 
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abril de 2004, que dispõe sobre a criação 
do Plano Especial de Cargos da Agência 
Especial de Inteligência – ABIN.

Relator-Revisor: Senador Romero Jucá

I – Relatório

Esta Casa examina a Medida Provisória (MPV) nº 
309, de 4 de julho de 2006, que altera os valores cons-
tantes do Anexo II da Lei nº 10.682, de 20 de abril de 
2004, que dispõe sobre a criação do Plano Especial de 
Cargos da Agência Especial de Inteligência – ABIN.

Trata-se de medida provisória com o objetivo 
de conceder, mediante singular dispositivo (art. 1º), 
reajuste de dez por cento dos valores do vencimento 
básico dos cargos – de níveis superior, intermediário 
e auxiliar – do Plano Especial de Cargos da ABIN, 
constantes das tabelas anexas à Lei nº 10.682, de 
2004, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho 
do corrente ano.

De acordo com o seu art. 2º, a vigência da re-
ferida MPV deu-se com a sua publicação, em edição 
extraordinária do Diário Oficial da União do dia 4 de 
julho último (Seção I, nº 126-A, p. 4), exatamente a 
data-limite para observar o impedimento previsto no 
parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilida-
de na gestão fiscal e dá outras providências (Lei da 
Responsabilidade Fiscal), verbis:

Art. 21.  ..................................................  
Parágrafo único. Também é nulo de ple-

no direito o ato de que resulte aumento da 
despesa com pessoal expedido nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato do 
titular do respectivo Poder ou órgão referido 
no art. 20.

A MPV nº 309, de 2006, encerrou o que se ape-
lidou informalmente de “pacote pré-eleitoral de bonda-
des”, ao se somar a uma série de sete medidas pro-
visórias (MPV nºs 301, 302, 304, 305, 306, 307 e 308, 
todas datadas de 30 de junho do ano em curso), que 
resultaram em benefícios remuneratórios para servi-
dores civis e militares da União e do Distrito Federal. 
Também podem ser incluídas, como extensão do re-
ferido “pacote”, outras duas MPV de semelhante natu-
reza, as de nºs 295 e 296, de 30 de maio e 9 de junho, 
respectivamente, não obstante sua antecedência de 
vigência em até um mês em relação àquelas.

De acordo com a Exposição de Motivos Inter-
ministerial (EMI nº 119 MP/GSI), de 4 julho de 2006, 
assinada pelos Senhores Ministros de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão e do Gabinete da 

Segurança Institucional da Presidência da Repúbli-
ca, cujos excertos transcrevemos, em razão de bem 
resumir o assunto, a proposta é parte de um conjun-
to de medidas que vêm sendo implementadas pelo 
Governo Federal, em continuidade à política de me-
lhoria salarial, com vistas à redução das distorções 
atualmente existentes, no que se refere ao equilíbrio 
interno e externo das tabelas de remuneração do 
Poder Executivo Federal, com o objetivo de atrair e 
reter profissionais de alto nível de qualificação, con-
siderando as necessidades decorrentes do exercí-
cio das atribuições dos cargos do Plano Especial de 
Cargos da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. 
Prossegue o texto da Exposição:

3. A proposta consiste em alteração do nível remu-
neratório dos servidores integrantes do Plano Especial 
de Cargos da ABIN, mediante aumento do vencimento 
básico, a ser implementado a partir de 1º de julho de 
2006, de forma a adequar a remuneração percebida 
pelos servidores por ela abrangidos aos parâmetros 
estabelecidos no § 1º do art. 39 da Carta Magna, quais 
sejam a fixação dos padrões do sistema remuneratório, 
observando a natureza, o grau de responsabilidade 
e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira e as suas peculiaridades.

4. A medida apresentada alcança em seus efeitos 
2.117 servidores ativos e inativos do Plano Especial de 
Cargos da ABIN, abrangendo tanto os servidores do 
Grupo Informação quanto os do Grupo Apoio.

A Medida Provisória recebeu duas emendas, am-
bas do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que 
foram rejeitadas pela Câmara dos Deputados.

A Emenda nº 1 objetiva atribuir percentual de re-
ajuste total de trinta por cento aos servidores da ABIN, 
dividido em duas partes: a primeira parte, proposta pelo 
governo mediante a medida provisória em exame, ou 
seja, doze por cento, a partir de 1º de julho do corrente 
ano; e uma segunda parte (composta pelo restante), 
a ser concedida a partir de 2007, cujo valor, em tomo 
de R$18,6 milhões, seria incluído na Lei Orçamentária 
Anual daquele ano.

A Emenda nº 2 objetiva propor alteração do art. 4º, 
§ 8º inciso I, da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004 
– que trata da Gratificação de Incremento da Fiscali-
zação e da Arrecadação (GIFA), devida aos ocupantes 
dos cargos efetivos das carreiras de Auditoria da Re-
ceita Federa1, Auditoria-Fiscal da Previdência Social 
e Auditoria-Fiscal do Trabalho –, para permitir que os 
servidores cedidos para outros entes federados, para 
exercer cargos de alta relevância, permaneçam no 
justo gozo das vantagens. Constata-se, todavia, que 
não há vinculação da referida emenda com assunto 
tratado pela medida provisória.
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II – Análise

Concordamos com o parecer apresentado na 
Câmara dos Deputados pelo relator designado para 
manifestar-se, em plenário, em substituição à Comis-
são Mista.

O referido parecer, ao concluir pelo atendimen-
to dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência, acatou os termos da Exposição de Motivos 
que acompanha a Medida Provisória nº 309, de 2006, 
segundo a qual

5. O encaminhamento deste ato é urgente e re-
levante por fazer parte de um conjunto de medidas 
que visam promover a reestruturação das carreiras e 
das tabelas salariais dos servidores públicos em ge-
ral, em estrita sintonia com as diretrizes do Governo 
Federal, atendendo a uma política de revitalização das 
carreiras e das remunerações. Além disso, a tramita-
ção em regime de urgência é necessária, tendo em 
vista a natureza do assunto e os atrasos provocados 
pela demora na aprovação do Orçamento, no âmbito 
do Congresso Nacional.

Consideramos, também, terem sido devidamen-
te observados os requisitos formais para seu envio ao 
Congresso Nacional, nos termos previstos no art. 2º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002–CN, pois o texto da 
MPV veio acompanhado da respectiva Mensagem e 
de documento expondo a motivação do ato.

Quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
convém ressaltar que a matéria – ao disciplinar a re-
muneração de servidores ocupantes de cargos da ad-
ministração pública – inclui-se no âmbito da iniciativa 
privativa do Presidente da República, consoante o art. 
61, § 1º, alínea c, da Constituição.

Ademais, a MPV trata de matéria que se com-
petência legislativa do Congresso Nacional, nos ter-
mos do artigo. 37, inciso X, combinado com o art. 48 
da Carta Magna, e não incorre em nenhuma das ve-
dações temáticas estabelecidas pelo § 1º do art. 62 
da Constituição, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição nº 32, de 2001.

O § 1º do art. 50 da Resolução nº 1, de 2002–CN, 
estabelece que o exame da compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira das medidas provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
sobre a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes. A esse respeito, observa a refe-
rida Exposição de Motivos:

6. Assim, quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser con-
siderado plenamente atendido, uma vez que a Lei Or-
çamentária Anual de 2006 contempla reserva alocada 

no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em programação específica.

Informa, ainda, que,
7. No exercício de 2006, o impacto adicional será 

de R$4,98 milhões, nos exercícios de 2007 e 2008, 
quando estará anualizada a despesa, o impacto adicio-
nal será de R$9,27 milhões, o que reduzirá a margem 
líquida de expansão para despesas de caráter continu-
ado daqueles exercícios, no entanto o montante apu-
rado se mostra compatível com o aumento de receita 
decorrente do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa à amplia-
ção da base de arrecadação nos últimos anos.

Quanto ao mérito da presente proposta, conside-
ramos extremamente oportunas as providências des-
tinadas a melhorar o padrão remuneratório do quadro 
de pessoal da Abin. Trata-se de área que deve estar 
aparelhada de forma condizente com a relevância de 
suas funções e que se justifica a revisão da remune-
ração de seus servidores.

Constamos que, no diploma legal em exame, não 
há matéria estranha ao seu escopo, consistente na fi-
xação da remuneração dos servidores da Abin.

Quanto às emendas, opinamos pela rejeição de 
ambas, pelas razões que justificamos: a Emenda nº 1 
implica aumento de despesa a ser incluída em Lei Or-
çamentária Anual para o exercício de 2007; a Emenda 
nº 2 não diz respeito à medida provisória em exame.

Reiteramos, por conseguinte, o parecer da Câ-
mara dos Deputados que concluiu pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação fi-
nanceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação 
da MPV nº 309, de 2006, e rejeição das Emendas de 
nºs 1 e 2.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade da Medida Provisória nº 309, de 2006, 
e, no mérito, pela sua aprovação, rejeitadas as Emen-
das nºs 1 e 2. 

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor: Se-
nador Romero Jucá é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
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Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância e ur-

gência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Em discussão a Medida Provisória e as emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo 

das emendas. 
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em discussão as emendas, de parecer contrá-

rio.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiro. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.052, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, in-

ciso II, do Regimento Interno, para o PLC nº  101/2006 
– Indicação dos Membros do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Peço 
verificação de quorum, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, há um compromisso 
de mensurarmos o quorum para votarmos, em se-
guida, a Lei Kandir. Não é neste requerimento, e sim 
no seguinte.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Retiro o 
pedido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento de urgência queiram permanecer senta-
dos. (Pausa)

Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.052, de 2006, lido 

e aprovado nesta oportunidade)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 101, de 2006 (nº 5.049/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério 
Público da União, que regulamenta o § 1º do 
art. 130-A da Constituição Federal, dispon-
do sobre a forma de indicação dos membros 
do Conselho Nacional do Ministério Público 
oriundos do Ministério Público, e dá outras 
providências.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Car-
los Magalhães para proferir parecer, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 1.149, DE 2006 – CCJ

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para leitura do parecer. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, trata-se do projeto da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 101, de 2006, que regulamenta o § 1º do 
art. 130 da Constituição Federal, dispondo sobre a for-
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ma de indicação dos membros do Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Determina a proposição que os representantes 
do Ministério Público do Conselho Nacional sejam 
escolhidos entre os membros da Instituição com mais 
de 35 anos de idade e mais de 10 anos na respec-
tiva carreira. Os escolhidos serão encaminhados ao 
Procurador-Geral da República, que os submeterá ao 
Senado Federal.

Quero dizer a V. Exª que, na análise, está inteira-
mente claro que o projeto, no que concerne à juridicida-
de, afigura-se irretocável. O meio eleito para o alcance 
dos objetivos pretendidos é o adequado (normatização 
via edição de lei). A matéria nele vertida inova o orde-
namento jurídico, possui o atributo da generalidade e 
se afigura dotado de potencial de coercitividade e se 
revela compatível com os princípios diretores do sis-
tema de direito pátrio.

Quanto à técnica legislativa, no entanto, enten-
demos que é necessária a adequação da proposição 
aos ditames da Lei Complementar nº 96, de 26 de fe-
vereiro de 1998. Nesse sentido, apresentamos emen-
das meramente de redação para:

I) incluir na ementa, antes da expres-
são “e dá outras providências”, referência às 
demais disposições do projeto, quais sejam, 
a criação da estrutura organizacional e fun-
cional do Conselho Nacional do Ministério 
Público;

II) deixar claro, na redação do parágrafo 
único do art. 2º, que a lista a ser encaminha-
da a esta Casa para suprimento das vagas 
destinadas aos Ministérios Públicos Estaduais 
não serão tríplices, mas, sim, que conterá três 
nomes, número correspondente ao de vagas 
destinadas a cada instituição.

No mérito, entendemos que o projeto apresenta 
regras claras e objetivas.

Ainda no mérito, impede destacar que, quando da 
apreciação da matéria pela Câmara dos Deputados, a 
Emenda de Plenário nº 1 modificou a redação do pa-
rágrafo único do art. 2º, estabelecendo que a reunião 
conjunta dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Es-
tados, destinada à formação da lista tríplice para esco-
lha dos membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público, se daria no âmbito do “Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais do Ministério Público”.

Ocorre que esse Conselho Nacional dos Procu-
radores-Gerais do Ministério Público dos Estados e 
da União é entidade associativa de caráter privado, 
não podendo, portanto, os Procuradores de Justiça 
do Ministério Público dos Estados e da União terem o 
mesmo estatuto.

Não se podendo admitir que a lei confira a en-
tidade de direito privado atribuição para praticar ato 
relativo à composição do órgão público, faz-se neces-
sária a apresentação de emenda modificativa, e tam-
bém, de redação.

Emenda nº 1, da CCJ: Regulamenta o § 1º do 
art. 130-A da Constituição Federal, para dispor sobre a 
forma e indicação dos membros do Conselho Nacional 
do Ministério Público oriundos do Ministério Público e 
criar suas estruturas organizacionais e funcional, e dá 
outras providências.

Emenda nº 2, da CCJ: Os Procuradores-Gerais 
de Justiça dos Estados, em reunião conjunta especial-
mente convocada e realizada para este fim, formarão 
lista com três nomes indicados para as vagas desti-
nadas a membros do Ministério Público dos Estados, 
submetida à aprovação do Senado Federal.

Esse é o parecer favorável com as duas emen-
das que apresento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Parecer do nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães é favorável, com as Emendas nºs 1 e 2, do 
Relator, que apresenta.

Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Discussão do Projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Votação do Projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação as Emendas nºs 1 e 2, do nobre 

Relator.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final para o Projeto de Lei da 
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Câmara nº 101, de 2006, que será lido pela Srª 1ª Se-
cretária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.150 , DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2006 
(nº 5.049, de 2005, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 101, de 2006 (nº 5.049, de 2005, na Casa 
de origem), que regulamenta o § 1º do art. 130-A da 
Constituição Federal, disponho sobre a forma de in-
dicação dos membros do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público oriundos do Ministério Público, e dá 
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, de    de   2006.

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.150, DE 2006

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2006 
(nº 5.049, de 2005, na Casa de origem).

Regulamenta o § 1º do art 130-A da 
Constituição Federal, dispondo sobre a 
forma de indicação dos membros do Con-
selho Nacional do Ministério Público oriun-
dos do Ministério Público, e dá outras pro-
vidências.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 1 – Relator)

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

“Regulamenta o § 1º do art. 130-A da 
Constituição Federal, para dispor sobre a forma 
de indicação dos membros do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público oriundos do Ministério 
Público e criar sua estrutura organizacional e 
funcional, e dá outras providências.”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 2 – Relator)

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º do Projeto a 
seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................  
Parágrafo único. Os Procuradores-Gerais 

de Justiça dos Estados, em reunião conjunta 
especialmente convocada e realizada para 
esse fim, formarão lista com os 3 (três) nomes 
indicados para as vagas destinadas a membros 
do Ministério Público dos Estados, a ser sub-
metida à aprovação do Senado Federal.”

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora 
Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA, Nº 1.053 

Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado 
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer urgência, para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 102, de 2006, que “Denomina “ro-
dovia Santos-Dumont” a rodovia BR-116, do quilôme-
tro 0 (zero), em Fortaleza, no Estado do Ceará, até o 
entroncamento com a BR-040, no Estado do Rio de 
Janeiro”.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2006. 
– Roberto Saturnino.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento que acaba de ser 
lido.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, quero pedir verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Ficou acordado que pediremos verificação no 
próximo requerimento.

A presente votação é bem rápida.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2006 
(Incluído na pauta nos termos do Requerimento 

nº 1.053, de 2006, lido e aprovado nesta oportunidade)

Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2006 
(nº 7.432/2006, na Casa de origem), de iniciati-
va do Presidente da República, que denomina 
“rodovia Santos Dumont” a rodovia BR-116 do 
quilômetro 0 (zero), em Fortaleza, no Estado 
do Ceará, até o entroncamento com a BR-040, 
no Estado do Rio de Janeiro.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Educa-
ção, que será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, 
Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.151, DE 2006

Da Comissão de Educação, acerca do 
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2006 (nº 

7.432, de 2006, na origem), que “denomina 
‘rodovia Santos-Dumont’ a rodovia BR-l16, 
do quilômetro 0 (zero), em Fortaleza, no Es-
tado do Ceará, até o entroncamento com a 
BR-040, no Estado do Rio de Janeiro”.

Relator: Senador Roberto Saturnino

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2006 (nº 

7.432, de 2006, na origem), submetido à apreciação da 
Comissão de Educação, visa a dar o nome de Santos-
Dumont à rodovia BR-l16, no trecho entre Fortaleza, no 
Estado do Ceará, e o entroncamento com a BR-040, 
no Estado do Rio de Janeiro.

A proposição é de iniciativa do Poder Executivo 
e foi inicialmente apresentada ao Ministério dos Trans-
portes pela Comissão Interministerial do Centenário do 
Vôo do 14-Bis, como parte das celebrações alusivas 
a esse importante evento, a ser comemorado em 23 
de outubro de 2006.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi apreciado 
nas Comissões de Viação e Transporte, de Educação 
e Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
sendo aprovado sem emendas.

No Senado Federal, foi distribuído com exclusi-
vidade à Comissão de Educação, à qual compete o 
exame de mérito, bem como de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não foram oferecidas 
emendas.

 
II – Análise

Há exatos cem anos, em 23 de outubro de 1906, 
o ilustre brasileiro Alberto Santos-Dumont realizava 
em Paris, pela primeira vez na História, vôo em apa-
relho mecânico, o 14-Bis, utilizando para tanto apenas 
recursos da própria aeronave. Esse feito lhe valeu o 
reconhecimento mundial como o Pai da Aviação e o 
colocou entre os grandes nomes da Humanidade.

Assim, é de indiscutivel mérito a proposição por 
meio da qual o Poder Executivo pretende prestar ho-
menagem a Santos-Dumont. A par de reverenciar um 
dos mais geniais cientistas da nossa história, atribuindo 
seu nome a importante rodovia do País, a iniciativa é 
particularmente oportuna neste ano em que se celebra 
o Centenário do Vôo do 14-Bis.

O PLC nº 102, de 2006, ademais, não contém 
vícios de iniciativa e apresenta-se em conformidade 
com os preceitos constitucionais e as normas da boa 
técnica legislativa. Atende ainda ao preceito firmado 
na Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, “que dispõe 
sobre a denominação de vias e estações terminais 
do Plano Nacional de Viação”, o qual determina que 
um trecho de via poderá ter, supletivamente à termi-
nologia oficial, a designação de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevante serviço à Nação ou 
à Humanidade.

III – Voto

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 102, de 2006.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2006. 
– Roberto Saturnino.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Parecer é favorável ao Projeto.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Efraim, V. Exª tem a palavra pela or-
dem.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um re-
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querimento de minha autoria que já foi lido. Solicito a 
V. Exª que o ponha em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Farei isso. Foi um compromisso que assumi-
mos com V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão.

Em votação o Projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2006 
(Nº 7.423/2006, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Denomina “rodovia Santos-Dumont 
a rodovia BR-116, do quilômetro 0 (zero), 
em Fortaleza, no Estado do Ceará, até o 
entroncamento com a BR-040, no Estado 
do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “rodovia Santos-Dumont” 

a rodovia BR-116, do quilômetro 0 (zero), em Fortale-
za, no Estado do Ceará, até o entroncamento com a 
BR-040, no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de proceder ao pedido de verificação 
de quorum, já havia um pedido, lido durante o Expe-
diente e reafirmado agora pelo Senador Efraim Morais, 
para a votação do Requerimento nº 1.050, de 2006, de 
inclusão em Ordem do Dia de proposição com prazo 
esgotado na Comissão a que estava distribuída.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Para incluir em Ordem do 
Dia, tudo bem, Sr. Presidente, porque vamos discutir 
o mérito. Tenho uma emenda a apresentar, inclusive, 
sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão o requerimento que acaba de 
ser lido. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É importante que os Srs. Líderes Partidários 

especifiquem a matéria para fazermos a verificação 

como preliminar para a votação do projeto de lei com-
plementar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votação, em turno único, do Requerimento nº 
873, de 2006, do Senador Wellington Salgado de Oli-
veira, solicitando, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 216, de 2006, que, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida também 
a Comissão de Educação.

Votação do requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O nobre Senador Romero Jucá pede verifica-
ção de votação. Sendo regimental a solicitação, S. Exª 
será atendido.

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 
Vamos fazer uma verificação de quorum para, se for 
o caso, em seguida, votarmos uma importante maté-
ria, que é o Projeto de Lei Complementar do Senador 
Rodolpho Tourinho, que trata da Lei Kandir.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço a presença de todos em plenário, so-
bretudo das Srªs e dos Srs. Senadores que estão em 
outras dependências da Casa. Estamos em processo 
de votação e de verificação de quorum, e a matéria 
que apreciaremos, em seguida, é importante e de in-
teresse dos Estados brasileiros.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Seria conveniente a presença dos Senadores 
neste plenário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra para pedir um esclarecimento, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouço o Senador Luiz Otávio. Em seguida, darei 
a palavra a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Esta votação 
significa que estamos presentes? É a votação no re-
querimento, o voto “sim”?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Exatamente.

Senador Luiz Otávio, ouço V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero corroborar com a observação feita 
pelo Senador Eduardo Suplicy. Na verdade, esse re-
querimento vai permitir a verificação de quorum para 
votarmos a matéria seguinte, que é importante para 
todos os Estados brasileiros, principalmente para os 
Estados exportadores, e que, na verdade, vai permitir 
que recursos da Lei Kandir possam ser repassados a 
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partir do ano que vem – e, pelo princípio da noventena, 
essa lei deve entrar em vigência noventa dias antes 
do término deste exercício.

O Senador Rodolpho Tourinho apresentou essa 
proposta na Comissão de Assuntos Econômicos para 
que os Estados exportadores, e aí se incluem todos 
os Estados brasileiros – no caso específico do meu 
Estado, o Pará, mais de R$300 milhões são repas-
sados, todos os anos, pelo Governo Federal –, sejam 
compensados por viabilizarem as exportações dando 
isenção, principalmente do ICMS, para os produtos 
exportados.

Com certeza, essa decisão de hoje já deveria 
ter sido tomada, e a falta de quorum – como ocorreu 
nessas últimas semanas – pode fazer com que todos 
os Estados percam, a partir de janeiro, essa arreca-
dação. A questão é importante. E o Senador Rodolpho 
Tourinho, quando apresentou o projeto na Comissão 
de Assuntos Econômicos, deixou bem claro que todos 
os Estados perdem com a falta de aprovação dessa 
matéria, que permitirá aos Estados receberem esse 
recurso. Por isso a importância, no dia de hoje, de vo-
tarmos essa matéria.

Conclamo, portanto, os Senadores, principalmente 
os do PMDB, por cuja Liderança respondo aqui – não 
sei se estou em exercício ou licenciado. Sempre há 
uma discussão, mas parece que agora o Dr. Raimundo 
Carreiro dirimiu essa dúvida. A partir de segunda-feira, 
o Líder em exercício volta à condição de Vice-Líder e 
o Líder licenciado reassume a posição de Líder titular 
do PMDB nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito aos 
Senadores que se encontram em seus gabinetes que 
venham ao plenário para que possamos votar essa 
Lei Complementar do Senador Rodolpho Tourinho, 
que é da maior importância, como já foi dito aqui, para 
compensar a perda de arrecadação dos Estados ex-
portadores.

Lamentavelmente, Presidente Renan Calheiros, 
esse Projeto de Lei foi aprovado em tempo hábil na Co-
missão de Assuntos Econômicos, mas não foi possível 
aprová-lo no Plenário até 30 de setembro em função da 
noventena. Então, o prejuízo já é real. Quanto maior for 
o tempo para a sua aprovação pelo Congresso e pelo 
Governo Federal, maior será a perda que os Estados 
exportadores terão. Então, façamos um esforço para 
termos quorum para aprovarmos hoje no Senado e 
cumprirmos com a nossa obrigação aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Faltam apenas quatro Senadores para atingir-

mos o quorum constitucional. Já são 38 Senadores 
presentes na Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, é importante fazer um apelo às Srªs e aos Srs. 
Senadores para que votem e não se retirem, porque te-
remos a próxima votação e precisamos de 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É importante que os Srs. Senadores não se 
afastem do plenário, pois temos uma matéria impor-
tantíssima de interesse dos Estados Federados.

Concedo a palavra a V. Exª, Senador Marcos 
Guerra.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sentei a esse projeto uma emenda que não foi ana-
lisada. Porém, quero fazer uma explanação sobre a 
importância dessa emenda a esse projeto.

Os Estados, principalmente os pequenos, quando 
fazem investimentos no setor produtivo, quando eles 
compram o equipamento, eles, geralmente, pagam o 
diferencial da alíquota. Então, as empresas têm quaren-
ta e oito meses para se creditar. Com isso, os Estados 
pequenos ficam penalizados porque, geralmente, não 
têm fábrica de equipamentos.

Quando apresentei a emenda, entendi que qua-
renta e oito meses é um espaço muito longo. Então, 
propus que as empresas pudessem se creditar desse 
diferencial de ICMS em seis meses, inclusive sem cor-
reção, que é o caso dos quarenta e oito meses.

Sr. Presidente, acredito que, dessa forma, esta-
ríamos incentivando o setor produtivo a aumentar a 
sua produção. Quando você compra um equipamento 
e passa a gerar empregos, você passa também a ge-
rar novos tributos para o Estado. Então, acredito que 
seria uma forma de incentivar os empreendedores de 
cada Estado a melhorar seu parque industrial. 

Infelizmente, a emenda não foi acatada. Estive 
conversando com o Relator e vou sugerir que ela seja 
apresentada na Câmara.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB-

AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcos Guerra. 
(Pausa.)

É importante a presença de todos os Senadores 
no plenário. Faltam dois Senadores para alcançarmos 
o quorum de votação. (Pausa.)

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plená-
rio, porque é importante a presença de todos.

É importante a presença de todos no plenário.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
alcançamos o quorum com a presença de V. Exª, e 
outros companheiros estão se deslocando ao plená-
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rio, sugiro que iniciemos a votação da matéria, para 
ganharmos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Por sugestão do Senador Efraim Morais, va-
mos adiantar a discussão da matéria, para aproveitar-
mos o quorum.

Consulto os Srs. Líderes partidários se podemos 
prosseguir com relação ao encaminhamento sugerido 
pelo Senador Efraim Morais.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Pode-
mos iniciar o encaminhamento, mas iniciar a votação 
é temerário. Necessitamos de 41 votos favoráveis. É 
temerário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Determino à Secretaria-Geral da Mesa que 
apure o resultado da votação.

Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
873
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 39 Srs. Senadores.

Houve uma abstenção.
Total de votos: 40.
Aprovado o requerimento.
São 40 Srs. Senadores presentes. Com o Presi-

dente, há 41 Srs. Senadores. Há quorum.
Consulto a Casa sobre se podemos apreciar o 

Projeto de Lei Complementar nº 68.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se de 
uma matéria que, não resta dúvida, é do interesse de 
todos os Estados. Está Casa é a Casa da Federação, é 
a Casa que representa por igual os Estados. Não passa 
pela minha cabeça que algum Senador possa ter algu-
ma indisposição contra interesses do seu Estado. 

Eu gostaria que, no encaminhamento, se porven-
tura algum dos Senadores presentes tiver indisposição 
com relação a essa matéria, se manifestasse, se po-
sicionasse, para que não corrêssemos nenhum risco 
de prejudicar os Estados da Federação.

É a proposta que faço, com absoluta franqueza, 
com toda a sinceridade. Não é uma postura normal, 
mas, na minha opinião, é recomendável para o mo-
mento.

É a sugestão que faço e deixo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Indago do Plenário se há algum Senador com 
restrição à matéria. (Pausa.)

Pelo silêncio, parece que contamos com a aquies-
cência de todos, mas quero dividir com os Líderes 
partidários e com cada uma das Srªs Senadoras e 
cada um dos Srs. Senadores a responsabilidade de 
iniciarmos a discussão desta importante matéria que 
está na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 68, DE 2006-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 988, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 68, de 2006 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, 
que altera o art. 33 da Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito Fe-
deral sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, e dá outras providências, 

para prorrogar os prazos previstos em relação 
à apropriação dos créditos de ICMS.

Parecer sob nº 1.059, de 2006, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta.

A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária do último dia 10, quando 
teve sua apreciação transferida para hoje.

Ao Projeto, foi apresentada a Emenda nº 2, de 
Plenário, perante a Mesa.

Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Rau-
pp, para proferir parecer sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

PARECER Nº 1.152, DE 2006 – CAE

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a Emenda nº 2, do nobre Senador 
Marcos Guerra, do Espírito Santo, é meritória, pois 
atende aos pleitos das empresas e das federações 
das indústrias dos Estados, mas já houve um acordo 
na Comissão de Assuntos Econômicos quando da 
votação do projeto do Senador Rodolpho Tourinho. A 
redução da prorrogação de 11 anos para quatro anos 
foi aprovada por unanimidade na Comissão de Assun-
tos Econômicos.

Portanto, sou de parecer contrário à Emenda 
nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Parecer do Relator é contrário.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
apreciação.

Discussão do Projeto e das emendas, em turno 
único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. (Pausa.)

Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 288, inciso III, letra a, do 
Regimento Interno, a matéria depende, para sua apro-
vação, do voto favorável da maioria absoluta da com-
posição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo eletrônico.

Os Srs. Líderes poderão orientar suas Banca-
das.

Serão três votações nominais, fundamentais para 
a aprovação da matéria – acaba de informar-me o Se-
cretário Geral da Mesa.

Há duas emendas e o projeto. Serão três vota-
ções nominais.
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Se os Senadores retirarem as emendas, votare-
mos apenas duas vezes.

Votaremos o projeto e as emendas de parecer 
contrário e de parecer favorável.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Faço apenas uma consul-
ta à Mesa: há a matéria, que é o projeto que deve ter 
41 votos “Sim”. Depois, há uma emenda com parecer 
favorável, que deve ter 41 votos “Sim”, para valer. A 
segunda emenda é uma emenda de parecer contrário; 
se ela não conseguir 41 votos, ela cai, mas o projeto 
continua funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Exatamente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, 
necessariamente, a terceira votação não precisa ter 
41 votos “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Mas serão três votações, de qualquer forma.

Se o Senador Marcos Guerra retirar a emenda, 
teremos apenas duas. Se não for o caso, teremos as 
três votações.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
fendi essa emenda agora há pouco. Entendo que ela 
é uma ferramenta importante para o Brasil gerar em-
prego, gerar tributos, mas, infelizmente, essa emenda 
não foi acatada pelo Relator.

Vou retirar a e emenda e vou sugerir que ela seja 
apresentada na Câmara dos Deputados, para que lá 
seja deferida, porque acredito que uma emenda como 
essa é importante principalmente para os pequenos 
Estados onde não existe indústria de automação, de 
máquinas, de equipamentos.

Retiro a emenda, a pedido do Presidente, e a 
encaminho para Câmara, como sugestão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pe-
loa Sra. 1º Secretário em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 1.053-A, DE 2006

            Retirada de emenda.

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno, a retirada da Emenda n° 2, de mi-
nha autoria, oferecida ao Projeto de Lei do Senado n° 
38, de 2006.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2006.  –  Se-
nador Marcos Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª o gesto.

Em votação o requerimento de retirada de emen-
da.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam que-
riam permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento 
o Senador Marcos Guerra pela iniciativa de retirar a 
emenda, porque, de outro modo, ela também estava 
provocando grande polêmica nesses pequenos Esta-
dos a que S. Exª se referiu. O meu Estado do Mara-
nhão, por sua Secretaria de Fazenda, comunicou-me 
que haveria um prejuízo para o Maranhão da ordem 
de R$200 milhões a R$300 milhões por ano.

Portanto, fico muito contente com a iniciativa do 
Senador, retirando a emenda que causaria esse pre-
juízo ao meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Indago aos Srs. Líderes se colocamos em vo-
tação o projeto de lei complementar. Se todos concor-
darem, vamos colocá-lo em votação.

Posso abrir o painel? (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Líderes poderão orientar suas Banca-

das.
Esta matéria, para sua aprovação, precisa de 

41 votos “sim”. Trata-se de um projeto de lei comple-
mentar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para orien-
tar a bancada. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de encaminhar a votação pela Liderança 
do Governo, recomendando o voto favorável, “sim”, e 
pedindo a atenção de todas as Srªs e os Srs. Senado-
res, porque precisamos de 41 votos “sim”. Esta é uma 
matéria extremamente importante para a equalização 
da Lei Kandir nos Estados, e sua não-aprovação vai 
gerar prejuízo para todos os Estados da Federação. 
Portanto, é importante termos 41 votos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É importante que todos os Srs. Senadores 
permaneçam em plenário. Vamos ter duas votações 
nominais.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para orientar 
a bancada. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria, assim como o Senador Sérgio Guerra 
– que não esteve presente na primeira votação, é um 
voto a mais -, de convocar os Senadores do PFL – o 
Senador Edison Lobão, que ainda está na Casa – para 
participar da votação. O Senador já chegou; disciplina-
do como é, homem de Partido, rapidamente chegou 
ao plenário. Mas quero convocar todos os que estejam 
na Casa para votar a matéria que foi a que conduziu o 
entendimento que nos levou a votar 12 medidas pro-
visórias – justas, é verdade –, para que pudéssemos 
desobstruir a pauta e votar esta que é uma matéria de 

    685ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2006 



Outubro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 31947 

interesse de todos os 27 Estados da Nação, e é uma 
matéria importantíssima! Para alguns Estados, ela é 
fulcral, é fundamental.

De modo que a matéria é importante e eu gostaria 
de pedir aos Senadores do PFL que comparecessem 
para votar “sim”.

O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Peço a todos os Senadores que venham ao 
plenário. Teremos duas votações nominais, como disse 
o Senador José Agripino, importantíssimas.

Concedo a palavra, para encaminhar a votação, 
ao Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para orientar 
a bancada. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB encaminha o voto “sim”. Como o Líder licenciado 
e o Líder em exercício estão viajando e me passaram 
a Liderança do PMDB no Senado Federal, encaminho 
o voto “sim”, pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, para encaminhar a vota-
ção, ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
orientar a bancada. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, uma votação apertada como esta requer 
a presença dos Senadores de todos os partidos, até 
porque foi um acordo de todas as Lideranças com as-
sento nesta Casa.

Peço aos Senadores do PSDB especificamente 
que compareçam a esta votação, que é relevantíssima. 
Muito relevante para os Estados exportadores, mas 
tem pelo menos algum forte interesse econômico para 
cada uma das unidades federadas do País. Interessa 
ao Distrito Federal e aos 26 outros Estados.

Então, peço o comparecimento dos Senadores 
do PSDB e faço um apelo a todos os demais colegas 
de Casa, porque esta votação é fruto de um acordo 
feito por ocasião do último esforço concentrado con-
vocado por V. Exª, Sr. Presidente. Peço, portanto, o 
comparecimento de todos os Senadores, com ênfase 
para os do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.

Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que venham 
ao plenário, pois estamos em votação nominal. Esta-
mos apreciando o Projeto de Lei Complementar do 
Senador Rodolpho Tourinho que trata da Lei Kandir, 
de interesse dos Estados brasileiros.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Aze-
redo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero também aqui trazer uma palavra 
sobre essa questão da Lei Kandir.

Quando os Estados foram chamados a traba-
lhar no sentido de que as exportações aumentassem, 
os Estados desoneraram as exportações de ICMS, e 

essa compensação para os Estados é fundamental. 
Na verdade, é uma compensação parcial. Os Estados 
não são compensados na integralidade dos recursos 
que deixam de cobrar, da renúncia fiscal que assumem 
para que o País possa ter uma balança de pagamen-
tos positiva. Daí a importância da prorrogação desta 
lei para 2011, para que possa trazer a compensação 
necessária para Estados exportadores como o meu 
Estado de Minas Gerais.

A importância desta lei, portanto, é muito gran-
de, e precisamos ter a aprovação dela por todos os 
Srs. Senadores, para vigência o mais rápido possível. 
Teremos a prorrogação até 2011, e é imperativo que 
todos os Srs. Senadores a aprovem, em benefício dos 
Estados.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é pre-
ciso insistir com os Senadores que estão nos gabine-
tes, porque a medida provisória é importante para os 
Estados e precisamos de pelo menos mais dois votos 
em plenário para garantir a aprovação.

É importante para o meu Estado do Espírito Santo, 
como também o é para os outros Estados. Os Estados 
não podem perder.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio, Líder 
do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos agora os 41, com os três que assinarão. Eu 
queria pedir aos Srs. Senadores que se mantivessem 
em plenário, porque temos mais uma votação nominal 
para completar a nossa participação nessa matéria tão 
relevante para o País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Arthur Virgílio lembra que nós tere-
mos mais uma votação em plenário. É importante que 
todos os Srs. Senadores se mantenham em plenário, 
para concluirmos o processo de votação acordado 
com todos.

Senador Efraim Morais, ouço V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem esti-
ver em dúvida quanto ao voto que vote de novo. Quem 
estiver em dúvida, vote de novo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Sibá Machado, é importante que to-
dos continuem no plenário. Nós precisamos, para a 
aprovação da matéria, de 41 votos “sim”.

(Procede-se à votação.)

OUTUBRO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL686     



31948 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto os Srs. Líderes se podemos apurar 
o resultado e proclamá-lo. (Pausa.)

Senador José Agripino, ouço V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que não 
podemos contar, infelizmente, com nenhum voto a mais. 

Mas acredito que os 41 votos serão todos “sim”. Acho 
que podemos fazer a apuração dos votos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Delcídio Amaral, é importante que fi-
quemos em plenário, porque haverá uma nova votação 
nominal, nova e última, e serão necessários 41 votos.

Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Houve 42 votos SIM.

Não houve abstenção.
Total: 42 votos.
Aprovado o projeto de lei complementar de au-

toria do Senador Rodolpho Tourinho.
Votação da Emenda nº 1, da Comissão de As-

suntos Econômicos.
Se os Srs. Líderes desejarem, poderão orientar 

as suas Bancadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A emenda 

tem parecer favorável, não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A emenda recebeu parecer favorável. A emen-
da que recebeu parecer contrário foi retirada.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”.

Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN.) – A matéria 

é consensual. O voto do PFL é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A matéria é consensual e fizemos um acordo 
para votar as medidas provisórias em função do con-
senso de que a matéria significa muito para o País.

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) – Sr. 

Presidente, peço que os Senadores do PSDB se man-
tenham em plenário. O voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Arthur Virgílio encaminha o voto 
“sim”.

Os Srs. Senadores já podem votar.
Senador Gilberto Mestrinho, como vota o 

PMDB?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 

– O PMDB vota “sim”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço aos Se-
nadores que venham ao plenário para que possamos 
concluir a votação sobre a Lei Kandir, aprovando essa 
importante matéria para todos os Estados brasileiros. 
O PSDB encaminha, como já disse o nosso Líder, Se-
nador Arthur Virgílio, o voto “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, com a pa-
lavra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, essa matéria realmente é importante, to-
dos já tiveram oportunidade de dizê-lo. Queria apenas 
lembrar a V. Exª que aprovamos aqui a Lei de Repac-
tuação das Dívidas dos Agricultores, e o Conselho 
Monetário Nacional regulamentou essa lei apenas em 
parte, deixando alguns agricultores, produtores rurais 
do Nordeste, sem nenhuma possibilidade de renego-
ciação de suas dívidas, fazendo com que alguns deles 
sejam considerados inadimplentes e, conseqüentemen-
te, podendo ser executados pelos bancos credores e 
perder os seus bens.

Então, eu gostaria que V. Exª, como Presidente 
desta Casa e um dos grandes defensores da Lei nº 
13.322, sancionada pelo Presidente da República, 
interferisse para que o Conselho Monetário Nacional 
se disponha a regulamentar a lei por completo e não 
por partes. Pela primeira vez, vi uma lei ser regula-
mentada para uma parte das pessoas beneficiadas 
enquanto a outra parte, que está em pé de igualdade, 
não foi incluída.

Não entendo por que, tendo a lei sido aprovada 
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 
da República, o Conselho Monetário Nacional queira 
fatiá-la, dizendo que uns têm direito e outros não têm! 
Eu gostaria que V. Exª oficiasse ao Conselho Monetário 
Nacional para que, com toda rapidez, ele regulamen-
tasse integralmente a lei que trata da renegociação 
das dívidas dos agricultores.

Agradeço a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª 
tem absoluta razão. Nós aprovamos aqui uma lei 
que permite a renegociação da dívida dos agriculto-
res do semi-árido nordestino, e essa lei ainda não foi 
totalmente regulamentada pelo Conselho Monetário 
Nacional. Foi regulamentada em parte, e é impor-
tante que o restante da regulamentação aconteça. 
Foi um compromisso público assumido com todos. 
Farei o que for preciso – V. Exª sabe que conta com 
a minha participação – para que esse compromisso 
seja resgatado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho a 
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impressão de que chegamos ao quorum máximo. Não 
vejo mais nenhum óbice a que se compute os votos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou esperar apenas o Senador Eduardo Siqueira 
Campos que está vindo e faz questão de votar. Depois 
vou encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Encerrarei a votação e proclamarei o resul-

tado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 43 Srs. Senadores.

Não houve abstenção.
Total: 43 votos.
Aprovada a Emenda nº 1, de parecer favorável.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe-

recendo a redação final da matéria, que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER N° 1.153, DE 2006

COMISSÃO DIRETORA

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado nº 68, de 2006 – Complementar.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2006 – Com-
plementar, que altera o art. 33 da Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996 que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, e dá outras provi-
dências, para prorrogar os prazos previstos em relação 
à apropriação dos créditos do ICMS, consolidando a 
emenda nº 1 –CAE, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de outubro 
de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente, 
– Senador Efraim Morais, Relator, – Senador Tião 
Viana, – Senadora Serys Slhessarenko.

ANEXO AO PARECER N° 1.153, de 2006.

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado nº 68, de 2006 – Complementar.

Altera o art. 33 da Lei Complemen-
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre pres-
tações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação, e 
dá outras providências, para prorrogar os 
prazos previstos em relação à apropriação 
dos créditos do ICMS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 33.  ................................................
I – somente darão direito de crédito as 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo 

do estabelecimento nele entradas a partir de 
1º de janeiro de 2011;

II –  ........................................................
 ..............................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses;
 ..............................................................
IV –  .......................................................
 ..............................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem queria discutir, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – As matérias remanescentes da pauta de hoje 
constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa 
ordinária do próximo dia 7 de novembro.

São os seguintes os itens sobrestados:

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 100, DE 2006-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 987, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2006 – Com-
plementar (nº 123/2004-Complementar, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte.

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Luiz Otávio.

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 989, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2005 (nº 2.306/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
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nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região.

Parecer favorável, sob nº 667, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

4

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao 
inciso XI do art. 84 da Constituição Federal 
(comparecimento do Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2002 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Souto, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 
14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
elegibilidade dos substitutos das Chefias do 
Poder Executivo nos seis meses anteriores 
às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 66, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador José 
Jorge (apresentada como conclusão do Pare-

cer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o 
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição, 
para atribuir ao Senado Federal competência 
para indicar membros do Conselho Diretor ou 
da Diretoria das Agências Reguladoras.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 29, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que 
dá nova redação ao art. 193 da Constituição 
Federal (que trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
57, DE 2005 

(Votação nominal, caso não haja emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2005, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Marco Maciel, que 
dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Consti-
tuição, para permitir que os vetos sejam apre-
ciados separadamente no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

9

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2003 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento nº 875, de 2006 – art. 167)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 5.937/2001, 
na Casa de origem), que altera os arts. 3º e 
8º e os Anexos II e III da Lei nº 9.264, de 7 de 
fevereiro de 1996, e dá outras providências (al-
tera para Perito Papiloscopista a nomenclatura 
do cargo de Papiloscopista Policial da Carreira 
de Polícia Civil do Distrito Federal).
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Parecer sob nº 665, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta. 

11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

 
12

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2001 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 1, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, que “dispõe sobre o Serviço de TV a 
Cabo e dá outras providências”.

Pareceres sob nºs 1.268, de 2002, e 
1.295, de 2003, da Comissão de Educação: 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad 
hoc: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4, 
de Plenário), Relator: Senador José Jorge, 
pela rejeição.

13

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 131, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Parceria e de Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em Bra-
sília, em 12 de março de 1997.

Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603 
e 1.604, de 2005, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, 1º pronunciamento, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário, 
em separado, da Senadora Benedita da Silva; 
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador 
Jefferson Péres, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, por solicitação da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional), 
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª seja votado requerimento de urgência assinado 
pela maioria dos Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É outro diferente daquele de inclusão na Or-
dem do Dia?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Está na 
mesa, Sr. Presidente. Trata-se de urgência para votar 
matéria que sei que é unanimidade.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não. 
Não é unanimidade.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não acredi-
to que o Líder do Governo será contra o décimo-terceiro 
para o Bolsa-Família. Não acredito, sinceramente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, isso não faz parte do entendimento.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – A maté-
ria é consenso. E o Governo está tentando evitar que 
seja votada. Quero deixar bem claro que a matéria é 
consensual a não ser no Governo do Presidente Lula, 
cujo Líder não quer votar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, não houve acordo para esta matéria.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não há 
acordo, não. Eu só quero que vote. Estou pedindo a 
votação do requerimento de urgência. Não há acor-
do, não. O requerimento está de acordo com o Regi-
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mento da Casa. Solicito que seja cumprido apenas o 
Regimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vou en-
caminhar contra, Sr. Presidente. Já acertamos e vota-
mos inclusão na pauta. Esta matéria não passou nas 
Comissões.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Votamos 
a inclusão e foi dada entrada regimentalmente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Esta ma-
téria não passou nas Comissões, Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Passou 
nas Comissões. O prazo foi vencido. De acordo com o 
Regimento, fiz o requerimento, que veio ao plenário e 
para o qual estou pedindo urgência, com a assinatura 
da maioria dos Líderes.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é 
assim que se faz.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Derrotem 
na Câmara dos Deputados, como sempre.

Aquilo que é bom e aprovamos aqui, a máquina 
do PT e do Governo Lula derrotam na Câmara dos 
Deputados.

Não é possível o Líder do Governo Lula estar 
contra o 13º salário para os beneficiados do Bolsa-Fa-
mília. Vivem dizendo por aí que o PSDB, que o PFL e 
que a Senadora Heloísa Helena querem acabar com o 
Bolsa-Família. Quem não quer complementar o Bolsa-
Família é o Governo do Presidente Lula, que está se 
posicionando contra o 13º salário para beneficiar aque-
les filhos da pobreza que recebem o Bolsa-Família.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem V. Exª a palavra, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, por ter sido citado, quero registrar que a ma-
téria não tinha feito parte do entendimento da votação. 
Temos, inclusive, uma emenda para essa matéria. Se 
o requerimento for para urgência...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O prazo de 
emenda foi perdido nas Comissões, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se é 
matéria em urgência, a emenda pode ser feita em ple-
nário, Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Então 
faça.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, 
quero saber o seguinte: o que estamos votando? É 
requerimento de urgência ou para votar na sessão de 
hoje? É para aguardarmos dois dias?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Dois dias.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, 
somos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 1.054, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
do Senado n° 262, de 2006.

Sala das sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB.) – Sr. Presi-

dente, quero agradecer a V. Exª pela votação e deixar 
claro que, se fosse para votarmos hoje, o Presidente 
Lula determinou ao Líder que votasse contra o 13º do 
Bolsa-Família. Está bem claro – e que o Brasil tenha 
conhecimento – que essa matéria será obstruída porque 
não a votaremos antes das eleições! O PT e o PMDB 
do Senador Líder do Governo vão se posicionar contra 
e fazer emendas para que o projeto volte.

Tem, sim, mentira – e muita – deste Governo 
quando ele espalha por este País afora que o can-
didato Geraldo Alckmin, o PSDB, o PFL e também a 
Senadora Heloísa Helena queríamos acabar com o 
Programa Bolsa-Família.

A realidade é que eles não querem completá-lo, 
até porque, Sr. Presidente, o dinheiro que foi colocado 
no Orçamento para o Programa Bolsa-Família é insig-
nificante para cumprir a meta.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Sr. Pre-
sidente, quero apenas registrar que, infelizmente, o 
Senador Efraim Morais envereda por um caminho que 
é o caminho do desespero eleitoral.

Quanto ao Programa Bolsa-Família, quem tem au-
toridade para falar de concessão de programa social é o 
Governo do Presidente Lula. Estão aí os programas.
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Vamos discutir emendas. Nesta matéria, aliás, 
quero discutir emendas para que se tenha também 
esse acréscimo nos programas estaduais e munici-
pais. Temos de discutir critérios para isso, até porque 
o Programa Bolsa-Família tem critério de ingresso e de 
saída. Então, queremos fazer algo consciencioso.

O Governo do Presidente Lula não se exime de 
atuar em programas sociais. Pelo contrário, está aí a 
realidade, mostrando quem realmente atuou com o 
Programa Bolsa-Família e com os programas sociais 
neste País.

Portanto, retirada essa questão de tentativa de 
jogo, a partir da discussão do projeto, vamos apresentar 
as emendas e vamos mostrar realmente quem trabalha 
pelo Brasil e pelos mais pobres deste País.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presiden-
te, fui citado e peço a palavra, de acordo com o art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª, na forma do art. 14.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, acho até engraçada a 
posição do Governo com relação a esta matéria, quando 
se refere a um programa social. O programa social do 
Presidente Lula é o Fome Zero, que foi zero. Ele simples-
mente copiou e aproveitou o que era bom do governo 
passado – e creio que está certo –, como o Bolsa-Es-
cola, o Bolsa-Família, o Auxílio-Gás e outros projetos 
que se reuniram em torno desse e cresceram.

O projeto que apresentei foi para a Comissão de 
Assuntos Sociais. Mas o Governo perdeu os prazos e 
não emendou, porque pensou que não teríamos con-
dições de trazer a matéria para o plenário. 

O que ocorre é muita demagogia e mentira por par-
te dos militantes do PT, que têm espalhado por este País 
afora, principalmente no meu Nordeste, que o Presiden-
te Alckmin vai acabar com o Bolsa-Família. É mentira! 
Nunca Alckmin disse isso! Nenhuma vez sequer!

E, numa prova de que somos a favor de que con-
tinue o que é bom para o povo, é que estamos aperfei-
çoando. Porque entendemos, Srs. Senadores, que, se 
o funcionário federal, estadual, municipal, o celetista, 
têm direito ao 13º salário, por que é que os mais pobres, 
as pessoas que recebem um pequeno salário também 
não podem ter direito ao 13º? Qual a emenda que pode 
fazer o Senador Romero Jucá, que quer protelar esta 
matéria? Quer emendá-la, para que o projeto volte para 
as Comissões. E – é claro – conseguiu o que queria, 
porque ninguém estará aqui na próxima semana para 
votar. E, quando passarem as eleições, vamos aprovar, 
porque Alckmin será Presidente deste País. E que os 
mais pobres deste Brasil atentem bem ao que quer o 
PT e ao que quer o Senhor Luiz Inácio Lula da Silva: 

enganar o povo. Cadê a coragem do PT? Por que o 
seu líder não aceita votar esta matéria? Por que não 
a emenda lá na Câmara dos Deputados? Porque não 
tem compromisso com o povo. Porque não querem 
resolver exatamente aquilo que é melhor para o povo. 
Estão enganando, sim; mentindo, sim, e transformando 
este projeto num projeto eleitoreiro.

Pois bem. Aqui está um compromisso que o PT 
se envergonha de cumprir, que é exatamente de votar 
o 13º para os mais pobres, para os que estão benefi-
ciados com o Bolsa-Família. E vem dizer que se trata 
de um projeto eleitoreiro? Não, não é eleitoreiro não, 
porque tem que ser aprovado aqui no Senado, depois 
tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados e 
depois tem que ser sancionado. Eu desafio os da Base 
do Governo, os petistas, os Senadores e os Deputados 
da Base do Governo, que apóiam o Lula, a terem a co-
ragem de votar contra este projeto. Já demonstraram 
que vão votar contra; já estão aqui mostrando que vão 
votar contra, que continua mentido e enganando o povo 
brasileiro! É isso sim! Porque esse projeto nasceu de 
uma palavra popular, de um cidadão que está bene-
ficiado e que nos pediu, deu a idéia, aproveitamos a 
idéia do cidadão e aqui trouxemos para o Plenário. E 
o que faz o Governo? O Governo não aceita votar.

Que história é essa de fazer emenda? O período 
de emenda já passou. Eu não acredito que Líder do Go-
verno vá engolir período para não apresentar emenda. 
Está cheio de assessores, tem assessores para todos 
os lados! O que eles queriam mesmo é exatamente 
tentar fazer com este projeto o que fizeram com ou-
tros: jogá-los na gaveta. Mas o povo brasileiro vai ter 
na minha palavra, o povo que está sendo beneficiado 
pelo Bolsa-Família vai ter a minha voz aqui dizendo 
que o PT, que o Presidente Lula está enganando o 
Brasil, que os petistas, que estão espalhando por aí 
afora que Alckmin acabará com esse programa, estão 
mentindo para o povo brasileiro! Isso porque eles não 
têm um projeto para o Brasil. Eles têm um projeto, sim, 
de enganar a população e de enganar o povo!

Ouço o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu pedi a pa-

lavra pela ordem, mas eu queria dizer ao Presidente 
Renan que ontem presidi a sessão na ausência de V. 
Exª. O pronunciamento que ouvi, nesses quatro anos 
que passei aqui, com maior sentimento, foi o do Se-
nador Efraim, devido à sua inspiração e sensibilidade 
política. Nós, no Piauí, temos 50,09% de Bolsa-Família. 
Atentai bem o que significa isto: mais da metade da 
população do Piauí tem o Bolsa-Família. Ela se deveu 
à inspiração e sensibilidade política do companheiro 
Senador Cristovam Buarque. Eu governava o Piauí 
quando ele, com inspiração de professor, criou o Pro-
grama Bolsa-Família para que aumentasse a freqüên-
cia das crianças pobres à escola. Fernando Henrique 
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Cardoso, com sua sensibilidade política, encampou o 
programa e o levou para todo o Brasil. Lá no Piauí, fui 
o primeiro a cadastrar com uma ordem federal do Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso. Veio o PET, veio 
o Vale-Gás, veio o Vale-Transporte. Hoje no Piauí essa 
Bolsa Família é de R$ 50,00. Sr. Presidente Renan Ca-
lheiros, 50,09%! Um milhão e meio de Bolsa-Família. 
Primeiro vem o fato e depois vem a lei. Então, o fato 
é que existe isso. Que ela tem que ter uma legislação 
boa, tem. Mas o Senador Efraim Morais mostrou sen-
sibilidade. Se existe, todos que trabalham, todos que 
ganham, têm um abono, pois ele falou em abono de 
Natal. Por que esse, que já existe, não tem? Então, 
o Senador Efraim Morais fez e ontem mesmo, neste 
Plenário, recebeu a solidariedade do Senador Antonio 
Carlos Magalhães e a minha. E isso é nobre. Estamos 
aqui para apoiá-lo. V. Exª acaba de escrever um dos 
mais avançados projetos de lei de distribuição de ren-
da, que está garantindo a popularidade do Presidente 
Lula, que foi um verdadeiro corrupião na inspiração e 
sensibilidade do Senador, que era governador, Cris-
tovam Buarque. Peço permissão para uma correção. 
Sr. Presidente, Renan Calheiros, recebi um e-mail. Li, 
dias passados, um artigo de uma mulher brava, sim-
plesmente corajosa, Adriana Vandoni Curvo, que é 
professora de economia, consultora, especialista em 
administração pública da Fundação Getúlio Vargas. 
“Presidente, vá se danar”. Não vou ler, mas agora ela 
mandou um e-mail e que acredito ser verdadeiro por-
que na hora da emoção, do bom escrito, o nome dela 
é Adriana Vandoni Curvo e ela disse que eu pronunciei 
Vandoin, que estaria associado aos sanguessugas. O 
que quero é mostrar ao Brasil que é uma mulher inte-
ligente, corajosa, professora de economia, consultora 
e especialista em administração pública e escreveu 
“Presidente, vá se danar”. Ela não tem nenhum paren-
tesco com Vedoin. O sobrenome dela é Vandoni Curvo. 
Então, a ressalva está feita. Nossos agradecimentos. 
Vá em frente, Efraim, pois estamos juntos!

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Concedo 
o aparte ao Senador João Batista Motta.

O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador 
Efraim, tanto é verdade aquilo que V. Exª está falando 
aqui que vemos na propaganda do Presidente Lula a 
seguinte frase: “não deixe o certo pelo duvidoso”. A per-
gunta é a seguinte: é duvidoso votar em um homem que 
tem o currículo do Geraldo Alckmin que foi de prefeito a 
governador de Estado bem sucedido? Duvidoso é votar 
em quem nunca teve profissão, nunca trabalhou e nunca 
teve currículo. Em razão disso, hoje nas ruas o povo já 
fala: “não deixe o certo pelo mentiroso”.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agrade-
ço a V. Exª. 

Sr. Presidente, agradeço também a V. Exª pelo 
tempo que me foi concedido. 

O Projeto de Lei nº 262, apresentado neste ple-
nário, foi para as comissões, todos os prazos foram 

vencidos, usei o que determina o nosso Regimento. Foi 
aprovado requerimento de urgência para que ele viesse 
direto ao plenário. Agora, lamento sinceramente que 
um projeto com o objetivo de beneficiar 11 milhões de 
brasileiros possa ser prejudicado pela ação do Líder do 
Governo, pelo PT, enfim, contra aqueles que são mais 
citados nessa campanha, os pobres do nosso País que 
estão sendo beneficiados pelo Bolsa-Família.

É lamentável que essa seja a posição do Governo. 
Mas, é claro, aqui fica bem transparente e bem legítima 
a posição do Governo em relação a esse projeto.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que terei muita 
dificuldade. Não por V. Exª – pelo contrário, porque V. 
Exª cumpriu o que determina o nosso Regimento –, 
mas pela ação do PMDB. Não o de Mão Santa nem 
de V. Exª, que, no caso, é um juiz, mas o do Líder do 
Governo e de outros Parlamentares do próprio PT e da 
ação do Presidente Lula. Não querem dar o 13º salário 
àqueles que estão beneficiados pelo Bolsa-Família.

Emendar o quê? Aqui está claro: “Altera a Lei 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir entre os 
benefícios do Programa Bolsa-Família o benefício na-
talino, equivalente ao 13º”.

Está aqui no seu art. 3º, parágrafo único, a pre-
visão de despesa, de onde virão os recursos. Então, 
em termos legislativos, está perfeito.

A única coisa que pode ser mudada aqui é dizer 
que o Governo Lula, o Líder do Governo e o PT não 
aceitam o 13º salário para o Bolsa-Família.

Portanto, eu deixo aqui o meu protesto contra o 
Governo Lula, contra o PT e o Líder do Governo, que 
aqui deixou bem claro qual é a intenção: tentar derro-
tar esse projeto.

Deixo aqui o meu desafio para que todos os Se-
nadores votem contra esses 11 milhões de brasilei-
ros beneficiados pelo Bolsa-Família. Eu desafio aqui 
os Deputados Federais deste País que estão agora 
concluindo o seu mandato e os que virão a votarem 
contra esse projeto. Da mesma forma, desafio o futuro 
presidente da República, seja quem for, a tentar vetar 
esse projeto, para que ele veja e sinta o repúdio do 
povo brasileiro. Se for o Presidente Lula, tenho certeza 
de que não teremos 13º para o Bolsa-Família, o que 
ficou bem claro na palavra do seu Líder e na ausência 
de todo o PT no plenário.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.055,DE 2006

Requer Voto de Aplauso às equipes 
da Aeronáutica, Marinha e Exército, pelos 
bons serviços prestados na localização e 
resgate das vítimas do acidente aéreo do 
vôo 1907, da Gol.
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Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Ministé-
rio da Defesa, especialmente às equipes militares dos 
três comandos, pelos bons serviços prestados na lo-
calização e resgate das vítimas do acidente aéreo do 
vôo nº 1907, da Gol, na rota Manaus-Brasília.

Requeiro, ademais, que deste Voto sejam cien-
tificados o Ministro da Defesa e, por seu intermédio, 
todas as equipes que atuaram na Região Amazônica 
para o resgate das vítimas.

Justificação

É meritório, sob todos os aspectos, o trabalho 
das equipes da Aeronáutica, Marinha e Exército na 
localização e resgate das vítimas do trágico acidente 
aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, com 
um avião da Gol, que cumpria o vôo 1907, na rota 
Manaus-Brasília. Graças a dedicação dessas equi-
pes, que se desdobraram com dedicação, o avião foi 
localizado na floresta Amazônica, num cativante gesto 
de humanidade.

Sala das Sessões, de outubro de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.056, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao Instituto 
Médico Legal de Brasilia-IML, pelos notá-
veis serviços de sua equipe no reconhe-
cimento das vítimas do acidente aéreo do 
Vôo 1907, da Gol.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Instituto Médico-
Legal de Brasília-IML pelos notáveis serviços prestados 
por sua equipe de médicos, auxiliares e funcionários 
na identificação das vítimas do acidente aéreo do vôo 
nº 1907, da Gol, na rota Manaus-Brasília.

Requeiro, ademais, que deste Voto sejam cientifi-
cados o Diretor do IML, Dr. José Flávio de Souza Bezer-
ra, e, por seu intermédio, toda a equipe do Instituto.

Justificação

É meritório, sob todos os aspectos, o trabalho 
dos servidores do Instituto Médico-Legal de Brasília 
no reconhecimento das vítimas do trágico acidente 
aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, com 
um avião da Gol, que cumpria o vôo nº 1907, na rota 
Manaus-Brasília. Esses servidores, incluindo médicos, 
legistas, auxiliares e funcionários, desdobraram-se para 
que os trabalhos pudessem ser alcançados em curto 
espaço de tempo. Eles trabalharam, sob a supervisão 
do diretor, Dr. José Flávio, noite e dia, assegurando, 
assim, celeridade na identificação.

Sala das Sessões, de outubro de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.057,DE 2006

Requer Voto de Estimulo às jovens 
atletas amazonenses Amisa Silva e Bian-
ca Maia, selecionadas para treinamento de 
ginástica na Búlgaria.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Estímulo às ginastas amazo-
nenses Amisa Silva e Bianca Maia, selecionadas para 
curso intensivo de ginástica na Bulgária.

Requeiro, ademais, que deste Voto sejam cien-
tificadas a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 
do Amazonas e, por seu intermédio, as jovens atletas 
Amisa e Bianca.

Justificação

Elas são duas jovens amazonenses, ambas com 
12 anos. São estudantes e se tornaram ginastas de 
grande potencial. Selecionadas para curso conduzido 
pela treinadora Giurgia Nedialkova, esperam viajar para 
a Bulgária, sob o patrocínio da Secretaria da Juven-
tude, Esporte e Lazer do Estado do Amazonas, mas 
necessitam, ainda, de recursos para hospedagem, 
alimentação e roupas apropriadas. Ambas têm fé que 
tudo vai dar certo. Por isso, proponho ao Senado da 
República este Voto de Estímulo a Amisa e Bianca.

Sala das Sessões, de outubro de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Lider do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos solicita-
dos.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Marcos Guerra, Antero 
Paes de Barros, Juvêncio da Fonseca, Flexa Ribeiro, 
Papaléo Paes, Alvaro Dias e Arthur Virgílio enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o §2º 
do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srª e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “No sul, Lula mistura 
agenda de presidente e candidato”, publicada pelo 
jornal O Globo em sua edição de 25 de agosto do 
corrente.

A matéria, de autoria dos jornalistas Ricardo Ga-
lhardo e Chico Oliveira, mostra como o Presidente Lula 
não tem mais o mínimo constrangimento em gastar 
o dinheiro público em sua campanha. Segundo uma 
nota, divulgada pelo Partido dos Trabalhadores, cabe 
sim à União pagar pelas despesas da comitiva, como 
médicos, seguranças e assessores. Então, enquanto o 
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próprio Lula diz “Não sei se estou dando esta entrevista 
como candidato ou presidente. Você interpreta como 
quiser”, resta ao cidadão julgá-lo nas urnas.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCOS GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Lacerda levou dinheiro 
para dossiê”, publicada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo de 29 de setembro do corrente.

A matéria destaca que o ex-coordenador de co-
municação do PT paulista Hamilton Lacerda, e ex-co-
ordenador da campanha do petista Aloízio Mercadante, 
foi identificado como o homem que levou uma mala de 
dinheiro para comprar o falso dossiê contra o candidato 
tucano ao governo de São Paulo, José Serra.

Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria seja 

considerada como parte deste pronunciamento, para 

que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje 
para comentar a matéria intitulada “TCU vê indícios de 
desvios em 91 obras federais”, publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo em sua edição de 21 de setem-
bro deste ano.

A matéria destaca que relator pede a paralisa-
ção das obras e que governo suspenda a liberação 
de verba. 

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Marco Aurélio pede que 
eleitor deixe “faz-de-conta””, publicada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo em sua edição de 15 de agosto 
do corrente.

Segundo a matéria, o Presidente do Tribunal Elei-
toral, Marco Aurélio de Mello, diz, em cadeia de TV, 
que cabe ao cidadão agir contra políticos corruptos 
que tentarão se reeleger.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado “Lula contra o agronegó-
cio”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo em sua 
edição de 4 de agosto do corrente ano.

O artigo mostra que os participantes do Congres-
so Brasileiro do Agronegócio, realizado em São Paulo, 
assistiram a vídeos com depoimentos dos principais 
concorrentes à Presidência da República sobre os te-
mas que preocupam o setor. Apenas o Presidente Lula 
recusou-se a participar, alegando discordar do formato 
proposto para o depoimento. A recusa do presidente foi 
bastante criticada e ilustra o descaso do atual governo 
com o agronegócio, setor responsável pela maior parte 
do superávit comercial brasileiro.

O artigo destaca declaração do presidente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras: “A não 

manifestação já é uma posição. O presidente colocou 
deste modo a sua posição e a sua estratégia”.

O artigo destaca, ainda, que as declarações do 
candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, foram as que 
mais agradaram. Alckmin enumerou, entre outros pon-
tos de seu programa, prioridade à reforma tributária, 
reforço e ampliação do sistema de seguro agrícola e 
intolerância a invasões de terra.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Ex-assessor de 
Mercadante entregou dinheiro, diz a PF”, publicada 
no jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 28 de 
setembro de 2006.

A matéria destaca que a Polícia Federal concluiu 
que Hamilton Lacerda, coordenador da campanha do 
petista Aloízio Mercadante, candidato ao governo de 
São Paulo, levou a mala de dinheiro para pagar o dos-

siê falso contra o candidato tucano à Presidência da 
República, Geraldo Alckmin.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estou requerendo hoje um Voto de Aplauso 
às equipes militares que participaram das operações 
de localização e resgate das vítimas do acidente com 
o avião da Gol que, no final de setembro, cumpria o 
vôo 1907, na rota Manaus-Brasília.

Além do requerimento, estou anexando a este pro-
nunciamento matéria publicada pelo Diário do Amazonas, 
edição do domingo 15 de outubro. É uma excelente repor-
tagem da jornalista Rosiene Carvalho, que entrevistou o 
capitão do Exército Armindo Nunes Medeiros Júnior.

O capitão Armindo comandou equipe de 20 mili-
tares especializados em operações na Selva. Ele foi o 
comandante desse grupo, destacado pelo Centro de 
Instrução de Operações na Selva, de Manaus, no res-
gate das vítimas do acidente com o avião da Gol

Ele e seus companheiros foram, pois, heróis de uma 
batalha que, embora triste, se conduziu com êxito.

O capitão Armindo é instrutor do CIOG de Ma-
naus, onde vive há sete anos, ao longo dos quais aper-
feiçoou a carreira que escolheu.

Desde os 11 anos, ele, que é pernambucano, 
acalentava o sonho de um dia, como o tio militar, vir a 
envergar a farda verde-oliva. Conseguiu. Como pôde 
demonstrar na selva paraense, onde caiu o avião da 
Gol. Hoje, é militar adestrado para operações na selva, 
da qual diz ter grande orgulho.

Termino, Sr. Presidente, pedindo que a matéria 
da repórter Rosiene passe a integrar este pronuncia-
mento e, assim, constar dos Anais do Senado.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 3 

minutos.)

(OS Nº 25627/2006)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA 
 

Bahia Rio Grande do Sul Amazonas 
PFL – Rodolpho Tourinho* S PMDB – Pedro Simon* PMDB – Gilberto Mestrinho* 
PFL – Antonio Carlos Magalhães ** BLOCO-PT – Paulo Paim** PSDB – Arthur Virgílio** 
PFL – César Borges** PTB – Sérgio Zambiasi** PDT – Jefferson Péres** 
   

Rio de Janeiro Ceará Paraná 
BLOCO-PT – Roberto Saturnino* PSDB – Luiz Pontes* PSDB – Alvaro Dias * 
PRB – Marcelo Crivella** BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes** BLOCO-PT – Flávio Arns** 
PMDB – Sérgio Cabral** PSDB – Tasso Jereissati** PDT – Osmar Dias** 
   

Maranhão Paraíba Acre 
PMDB – João Alberto Souza *  PMDB – Ney Suassuna *  BLOCO-PT – Tião Viana* 
PFL – Edison Lobão** PFL – Efraim Morais** PMDB – Geraldo Mesquita Júnior** 
PFL – Roseana Sarney ** 

 PRB – Roberto Cavalcanti **S BLOCO-PT – Sibá Machado** S 

   

Pará Espírito Santo Mato Grosso do Sul 
PMDB – Luiz Otávio* PSDB – João Batista Motta* S PSDB – Juvêncio da Fonseca* 
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa** PSDB – Marcos Guerra**S PT – Delcídio Amaral ** 
PSDB – Flexa Ribeiro** S BLOCO-PL – Magno Malta** PMDB – Ramez Tebet** 
   

Pernambuco Piauí Distrito Federal 
PFL – José Jorge* PMDB – Alberto Silva* PTB – Valmir Amaral* S 
PFL – Marco Maciel** PFL – Heráclito Fortes** PDT – Cristovam Buarque ** 
PSDB – Sérgio Guerra** PMDB – Mão Santa ** PFL – Paulo Octávio ** 
   

São Paulo Rio Grande do Norte Tocantins 
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy* PTB – Fernando Bezerra* PSDB – Eduardo Siqueira Campos* 
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante** PMDB – Garibaldi Alves Filho** BLOCO-PL – João Ribeiro **  

PFL – Romeu Tuma** PFL – José Agripino** PC do B – Leomar Quintanilha** 
   

Minas Gerais Santa Catarina Amapá 
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S PFL – Jorge Bornhausen * PMDB – José Sarney * 
PSDB – Eduardo Azeredo** BLOCO-PT – Ideli Salvatti** PMDB – Geovani Borges**S 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan ** PSDB – Papaléo Paes**  
   

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Maguito Vilela*  P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – Teotonio Vilela Filho**  PMDB – Valdir Raupp** 
   

Mato Grosso Sergipe Roraima 
PSDB – Antero Paes de Barros * PFL – Maria do Carmo Alves * PTB – Mozarildo Cavalcanti* 
PFL – Jonas Pinheiro **  PMDB – Almeida Lima** PDT – Augusto Botelho** 
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko** BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**  
------------------------------------ 

Mandatos 
*: Período 1999/2007 **: Período 2003/2011 

 
 



COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 

 
1) Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a 

finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norte-
americana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela 
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará. 

 
(Ato do Presidente nº 8, de 2005) 

 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA 

Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO 
 

Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Eduardo Suplicy – PT/SP 
Fátima Cleide – PT/RO 

Flexa Ribeiro – PSDB/PA 
Luiz Otávio – PMDB/PA 

Demóstenes Torres – PFL/GO 
Serys Slhessarenko – PT/MT 

Sibá Machado – PT/AC 
Prazo Final: 18.3.2005 

Designação: 16.2.2005 
 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE 
(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. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 7. João Batista Motta – 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. Teotonio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 3. Wellington Salgado de Oliveira  
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Almeida Lima 
José Maranhão 8. Gilvam Borges 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Eduardo Suplicy – PT 4. Roberto Saturnino – PT 
Fernando Bezerra – PTB 5. Flávio Arns – PT 
João Ribeiro - PL 6. Sibá Machado – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 7. Serys Slhessarenko – PT 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 

(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 4. Lúcia Vânia – PSDB 

PMDB 
Mão Santa 1. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) (3) 
Ney Suassuna (1) 3. Serys Slhessarenko (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 2. Roberto Saturnino – PT 

PDT 
  

(1) 
Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL 
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Rodolpho Tourinho - PFL 1. (vago) 
Edison Lobão – PFL 2. Almeida Lima – PMDB (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Luiz Otávio 1. (vago) (3) 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) (1) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4)

 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
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: Senador César Borges - PFL 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 

Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
César Borges – PFL 1. Jonas Pinheiro – PFL (3) 
Paulo Octávio – PFL 2. José Jorge – PFL 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Lúcia Vânia - PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Eduardo Suplicy – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PTB 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

PDT 
  

Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal. 
(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 (3) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL 

Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. César Borges – PFL 
Romeu Tuma – PFL 2. (vago) (2) 

Sérgio Guerra – PSDB 3. Alvaro Dias – PSDB 
PMDB 

Romero Jucá 1. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 2. Maguito Vilela 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Ideli Salvatti – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Delcídio Amaral – PT 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 

(21 titulares e 21 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 3. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 4. Romeu Tuma – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 5. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 6. Papaléo Paes 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Teotonio Vilela Filho – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Romero Jucá 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 

(vago) (3) 6. Gerson Camata 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Antônio Carlos Valadares – PSB 1. Delcídio Amaral – PT 
Flávio Arns – PT 2. Magno Malta – PL 
Ideli Salvatti – PT 3. Eduardo Suplicy – PT 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Fátima Cleide – PT 
Paulo Paim – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 6. (vago) (5) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



 
2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Paulo Paim - PT 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2) 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Lúcia Vânia – PSDB 1. Leonel Pavan - PSDB 
PMDB 

Mão Santa 1. (vago) 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Marcelo Crivella – PMR (2) 1. (vago) (3) 
Paulo Paim - PT 2. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Eduardo Azeredo – PSDB 1. Flexa Ribeiro - PSDB 
 2. Romeu Tuma - PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3)

  1. (vago) (2) 
Mão Santa  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim - PT 

PDT 
Augusto Botelho  

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Eduardo Azeredo – PSDB 1. Lúcia Vânia – PSDB 
(vago) (4) 2. Demóstenes Torres – PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3) 1. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)  

PDT 
 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

 (3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

(4)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: (vago) (2) 

 
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 
João Batista Motta - PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4) 9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo 

PSDB) 
PMDB 

Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Gilvam Borges  
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Romero Jucá 4. Almeida Lima 
Amir Lando 5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB) 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Eduardo Suplicy – PT 2. Paulo Paim – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sérgio Zambiasi – PTB 
Magno Malta – PL 4. Patrícia Saboya Gomes - PSB 
Ideli Salvatti – PT 5. Sibá Machado – PT 
Antônio Carlos Valadares – PSB 6. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Serys Slhessarenko – PT 7. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) 
O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero 

Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005. 
(5)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
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 PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. (vago) 
César Borges – PFL 2. (vago) 
Tasso Jereissati – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 

PMDB 
Pedro Simon 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Sibá Machado – PT 
(vago) 2. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Gerson Camata - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. Roseana Sarney – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

José Jorge – PFL 3. César Borges – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)  
Edison Lobão – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1) 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB) 8. Sérgio Guerra – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Juvêncio da Fonseca – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira  1. Amir Lando 
Ney Suassuna 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Gilvam Borges 
Gerson Camata 4. (vago) (4) 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) (6) 

Paulo Paim – PT 2. Aloizio Mercadante – PT 
Fátima Cleide – PT 3. Fernando Bezerra – PTB 
Flávio Arns – PT 4. Delcídio Amaral – PT 
Ideli Salvatti – PT 5. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Roberto Saturnino – PT 6. Magno Malta – PL 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3) 
Sérgio Zambiasi – PTB 8. João Ribeiro – PL 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1)
 Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº 
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 
(7)

 O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(8)

 O Senador Cristovam Buarque ocupa vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Minoria à Bancada do PDT, nos termos do Ofício nº 100/05-GLPDT, de 
9.10.2005. 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Maria do Carmo Alves - PFL 
Marcelo Crivella – PMR (1) (5) 2. Romeu Tuma – PFL 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6) 3. Edison Lobão – PFL 
Leonel Pavan - PSDB 4. Reginaldo Duarte - PSDB 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) (4) 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 
Wellington Salgado de Oliveira 3. (vago) 
(vago) (7) 4. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Paulo Paim – PT 
(vago) 2. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 3. (vago) 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. (vago) 

(1) Vaga cedida pelo PFL 
(2) Vaga cedida pelo PSDB 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
 (5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(7)

 A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 
 
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
(vago) (3) 2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL) 
Lúcia Vânia – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Gilberto Mestrinho 
Wellington Salgado de Oliveira  2. (vago) (2) 
Valdir Raupp 3. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Flávio Arns – PT 2. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Delcídio Amaral – PT 3. Aelton Freitas – PL 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

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 - CMA 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
César Borges – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL (2) 3. Roseana Sarney – PFL 
Teotonio Vilela Filho - PSDB 4. Almeida Lima – PMDB (3) 
Arthur Virgílio – PSDB 5. Leonel Pavan – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. Alvaro Dias – PSDB  

PMDB 
Gilvam Borges 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. Sérgio Cabral 
Valdir Raupp 4. Amir Lando 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 5. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Fátima Cleide – PT 
Sibá Machado – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
João Ribeiro - PL 4. Ideli Salvatti – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
 

(3)
 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. (vago) 

PMDB 
Valmir Amaral - PTB (1) 1. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 2. (vago) 

PDT 
  

(1) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 
ao PTB, em 30.09.2005. 
(2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 
5.2) 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: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL 
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. João Ribeiro - PL (1) 

PMDB 
(vago) 1. Luiz Otávio 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005 
 (2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
 
 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH 

 (19 titulares e 19 suplentes)  
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT 

Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
(vago) (6) 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. (vago) 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 6. Arthur Virgílio – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (5) 1. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 2. (vago) (7) 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. (vago) (2) 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT  1. Magno Malta - PL 

Fátima Cleide – PT 2. Sibá Machado – PT 
Ana Júlia Carepa - PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Paulo Paim – PT 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Cristovam Buarque  1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

(6)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(7)
 O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB. 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 
 



 
6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Reginaldo Duarte – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 1. Luiz Otávio 
Mão Santa 2. José Maranhão 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Paulo Paim – PT 1. Cristovam Buarque – PDT (2) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Marcelo Crivella – PMR (3) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 



 
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Maria do Carmo Alves – PFL 
Lúcia Vânia – PSDB 2. Sérgio Guerra – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (3) 1. (vago) (2) 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) 
Flávio Arns – PT 2. Paulo Paim – PT 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Altair Gonçalves Soares 
Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 
E – Mail: altairgs@senado.gov.br



 
7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – 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 
Ney Suassuna 1. Ramez Tebet 
Pedro Simon 2. Valdir Raupp 
Mão Santa 3. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 4. (vago) (4) 
Gerson Camata 5. (vago) (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Marcelo Crivella – PMR (5) 
Eduardo Suplicy – PT 2. (vago) (6) 

Mozarildo Cavalcanti – PTB 3. Aelton Freitas – PL 
Roberto Saturnino – PT 4. Ana Julia Carepa – PT 
Sérgio Zambiasi – PTB 5. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular. 
(2) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 

ao PTB, em 30.09.2005. 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 A Senadora Serys Slhessarenko passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do 
Ofício nº 274/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – 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:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
Eduardo Azeredo – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira 1. João Batista Motta (2) 
Mão Santa 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Sérgio Zambiasi – PTB 
Marcelo Crivella – PMR (3) 2. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Romeu Tuma - PFL 1. Marco Maciel - PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 2. Flexa Ribeiro - PSDB 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. (vago) (2) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa -PT 1. Cristovam Buarque – PDT (3) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Aelton Freitas - PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(3) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 

(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 
Demóstenes Torres – 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 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 8. Papaléo Paes – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Romero Jucá 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Ney Suassuna 4. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 5. Wellington Salgado 
Mão Santa 6. Valmir Amaral - PTB(3) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Delcídio Amaral – PT 1. (vago) (2) 
Magno Malta – PL 2. Paulo Paim – PT 
Roberto Saturnino – PT  3. Fernando Bezerra – PTB 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. Fátima Cleide – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Sibá Machado – PT 6. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 7. João Ribeiro - PL 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005. 

(8)
 Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006. 

 
Secretária: Dulcídia Ramos Calhao 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286 

E – Mail: scomci@senado.gov.br 



 
9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 

(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. Jonas Pinheiro – PFL 

Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Ney Suassuna 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Romero Jucá  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. (vago) (3) 
Fátima Cleide – PT 2. Delcídio Amaral – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sibá Machado – PT 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Lúcia Vânia – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB  
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Demóstenes Torres – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Heráclito Fortes – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Pedro Simon 2. Romero Jucá 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 3. Amir Lando 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Serys Slhessarenko – PT 
Aelton Freitas – PL 2. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 3. Magno Malta – PL 
Ana Júlia Carepa – PT 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
João Ribeiro - PL 5. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Osmar Dias 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Marcello Varella 
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –  

Telefone: 3311-3506 Fax:  
E – Mail: marcello@senado.gov.br 
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1ª Eleição Geral: 19.04.1995 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 5ª Eleição Geral: 23.11.2005 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001  

 
Presidente: Senador João Alberto Souza1 

Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1 
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)  

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Demóstenes Torres (PFL) GO 2091 1. Jonas Pinheiro2 (PFL) MT 2271 
Sérgio Guerra (PSDB) PE 2382 2. César Borges (PFL)  BA 2212 
Heráclito Fortes (PFL) PI 2131 3. Mª do Carmo Alves(PFL) SE 1306 
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128 4. Leonel Pavan2 (PSDB) SC 4041 
Paulo Octávio (PFL) DF 2011 5. Teotônio Vilela Filho3 (PSDB) AL 4093 
Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira5 MG 2244 1. Leomar Quintanilha4 (PCdoB)-cessão TO 2073 

João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Ramez Tebet MS 2222 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. Geovani Borges6 AP 1712 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Eduardo Suplicy (PT) 7 SP 3213 
Ana Júlia Carepa (PT) PA 2104 2. (Vago)   
Fátima Cleide (PT) RO 2391 3. (Vago)   

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
Mozarildo Cavalcanti RR 4078 1. Valmir Amaral DF 1961 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 3.10.2006) 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

                                                
1 Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética. 
2 Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006. 
3
 Retornou em 18.8.2006, após término de licenças concedidas de acordo com  Requerimentos nº 455 e 456, de 

2006 (DSF de 30.8.2006). 

4 Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gerson Camata, em vaga cedida pelo PMDB, de 
acordo com o OF. GLPMDB nº 318/2006, de 14.8.2006, e Ofício nº 269/2006, de 15.8.2006, aprovados na 
Sessão do SF de 5.9.2006. 
5 Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Ney Suassuna, de acordo com Of. GLPMDB nº 
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006. 
6  Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gilvam Borges, de acordo com Of. GLPMDB nº 
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006. 
7  Eleito na Sessão do SF do dia 3.10.2006. Indicado de acordo com o Ofício nº 32/2006-GLDBAG-CSCOM, de 
6.9.2006. 
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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 09.06.2006) 
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PSB 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – PMDB 
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Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
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