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Comissão deve 
analisar amanhã 
aumento de imposto 
sobre bebidas
A comissão mista que analisa 
a Medida Provisória 690/15, 
que eleva tributos para bebidas 
e produtos eletrônicos, deve 
votar amanhã seu relatório. 
O texto prevê aumento de IPI 
para bebidas quentes e fim de 
incentivos a computadores, 
tablets e smartphones. | 3

A CâmArA AnAlisA medida provisória que classifica como infração gravíssima a conduta de usar veículos para interromper, 
restringir ou perturbar deliberadamente a circulação em vias públicas. A mP também pune organizadores da interrupção. | 3

Projeto aprovado pela CCJ 
autoriza o Executivo a incluir 
o leite na lista de produtos 
beneficiados pela Política de 
Garantia de Preços Mínimos.O 
objetivo é amparar os 
produtores e suas cooperativas, 
com remuneração adequada 
ao produto. O projeto será 
analisado pelo Senado. | 4

Câmara inclui
leite entre os 
produtos com 
preço mínimo

Marcelo Camargo/ Agência Brasil
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Câmara promove fórum da pesca e aquicultura 
Evento reunirá parlamentares da América Latina e do Caribe e debaterá potencial da atividade no combate à fome

A pesca e a aquicultura 
podem ser potentes alavan-
cas para fortalecer a segu-
rança alimentar e diminuir 
a pobreza no meio rural da 
América Latina e do Cari-
be. Com o objetivo de com-
partilhar experiências e de-
senvolver estratégias para 
tornar essa premissa uma 
realidade, a Câmara dos De-
putados promove o 2º Fórum 
de Parlamentares da Pesca e 
Aquicultura na América La-
tina e Caribe, com o apoio 
da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO) e do 

governo federal. O encon-
tro ocorrerá na quarta e na 
quinta-feira, das 9h30 às 
18h, no Salão Nobre, e será 
presidido pelo deputado Cle-
ber Verde ( PRB-MA).

Desenvolvimento - O 
evento debaterá a importân-
cia do papel dos parlamenta-
res para viabilizar a pesca e 
a aquicultura como vetores 
de desenvolvimento no meio 
rural. Isso porque cabe a eles 
elaborar legislação e normas 
que incentivem o desenvol-
vimento do setor, orientem 
recursos e promovam polí-
ticas públicas que permitam A pesca pode auxiliar na redução da pobreza no meio rural

Exposição traz  documentos da Constituinte do Império 
Está aberta à visita-

ção na Câmara a exposi-
ção “Constituinte de 1823: 
acervo Memória do Mun-
do”, que  pretende divul-
gar e ampliar o acesso aos 

documentos que o arqui-
vo da Câmara dos Depu-
tados guarda, desde 1826, 
com originais da Assem-
bleia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do 
Brasil, criada pelo Impera-
dor D. Pedro I. 

São mais de três mil do-
cumentos do período com-
preendido entre 17 de abril e 
12 de novembro de 1823. Em 
dezembro de 2013, esse con-
junto foi incluído no Progra-
ma Memória do Mundo, da 
Unesco. O programa iden-
tifica os documentos que, 
em razão de sua importân-
cia,  devem ser classificados 
e preservados como patri-
mônio universal.

A exposição apresenta 
obras originais,  plotagens 
com cópias de outros docu-
mentos e ainda totens para 

que os visitantes naveguem 
pelas obras completas dis-
poníveis na internet.

Edição comemorativa 
-  Além da exposição, ha-
verá dois eventos relacio-
nados ao Fundo da Assem-

bleia Geral Constituinte e 
Legislativa de 1823. O pri-
meiro é a abertura de uma 
página exclusiva sobre o 
tema no portal da Câmara 
dos Deputados; o segundo, 
o lançamento da edição co-

aproveitar o potencial pes-
queiro e aquícola de forma a 
contribuir para o desenvol-
vimento da região.

i Fórum - Nesse sentido, 
a FAO já havia promovido 
o I Fórum de Parlamenta-
res da Pesca e Aquicultura 
da América Latina e Caribe, 
em 2014, com o apoio das co-
missões de Pesca e Aquicul-
tura do Congresso do Méxi-
co. Nesse primeiro encontro, 
ficou decidido que o fórum 
seria permanente e foi aceita 
sugestão do deputado Cleber 
Verde para que o 2º Fórum 
fosse realizado em Brasília. 

memorativa do Inventário 
do Fundo, obra ampliada 
e revisada que apresenta a 
composição da Assembleia 
por estado, e as mesas e co-
missões ao longo do perío-
do de funcionamento. 

Divulgação

mpa.gov.br



Pela medida provisória, multa para os responsáveis será de mais de R$ 19 mil, e considerada infração gravíssima

MP agrava pena para interdição deliberada de via

triButaçãO

JORNAL DA CÂMARA | 330 de novembro de 2015

Marcelo Camargo/ Agência Brasil
A Câmara dos Deputados 

analisa a Medida Provisória 
(MP) 699/15, que modifica o 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB - Lei 9.503/97) para pre-
ver como infração gravíssi-
ma a conduta de usar veículos 
para interromper, restringir 
ou perturbar deliberadamen-
te a circulação em vias públi-
cas.

De acordo com a medi-
da provisória, o infrator será 
punido com multa de R$ 
5.746,20 (30 vezes o valor de 
uma infração gravíssima), 
suspensão do direito de diri-
gir por 12 meses e apreensão 
do veículo. Em caso de reinci-
dência, a multa será aplicada 
em dobro.

Como medida admi-
nistrativa, o texto prevê a 
apreensão da carteira de 
habilitação e a proibição de 
o infrator receber emprésti-
mos para aquisição de veícu-
los por 10 anos.

A MP pune ainda os orga-
nizadores da interrupção da 
via com multa de R$ 19.154 
(100 vezes o valor de uma in-
fração gravíssima).

motivos - Na exposição de 

O protesto de caminhoneiros, ocorrido no início de novembro, causou transtornos em vários estados

O objetivo é coibir 
ações que ocasionem 
prejuízos a estados, 
municípios ou às 
relações comerciais que 
envolvam o transporte 
de bens pelas vias 
terrestres

motivos enviada ao Congres-
so, o Palácio do Planalto in-
forma que o objetivo é “coibir 
a prática intencional de ações 
que ocasionem prejuízos” a 
estados, municípios ou às re-
lações comerciais que envol-
vam o transporte de bens pe-

las vias terrestres brasileiras.
Guincho - A medida tam-

bém modifica o CTB para per-
mitir que os serviços de reco-
lhimento, depósito e guarda 
de veículo sejam executados 
por particular contratado ou 
ente público. Na prática, au-

toriza o governo a licitar de-
pósitos e serviços de recolhi-
mento dos veículos por meio 
de pregão.

Os custos da contratação 
de serviços particulares se-
rão pagos pelo proprietário 
do veículo diretamente ao 

contratado. A medida, no en-
tanto, não impede que os es-
tados estabeleçam a cobrança 
por meio de taxa instituída 
em lei.

Se o proprietário do veí-
culo comprovar, administra-
tivamente ou judicialmente, 
ter havido recolhimento in-
devido ou abuso no período 
de retenção, o ente público 
fica obrigado a devolver as 
quantias pagas.

Tramitação - A medida 
provisória será analisada 
por uma comissão mista de 
deputados e senadores. Se 
aprovada, seguirá para vota-
ção nos plenários da Câmara 
e do Senado. A medida tranca 
a pauta da Casa onde estiver 
tramitando a partir do dia 5 
de fevereiro de 2016.

A  comissão mista  que 
analisa a medida provisória 
que eleva tributos para be-
bidas e produtos eletrônicos 
(MP 690/15) adiou para esta 
terça-feira a análise do rela-
tório do senador Humberto 
Costa (PT-PE), apresentado 
em 10 de novembro.

O relator optou por adiar 
para 2016 o aumento na co-
brança do Imposto sobre 
Produtos Industrializado 
(IPI) sobre as bebidas quen-
tes (cachaça, vinho, uísque, 
vodca, rum, dentre outras), 
previsto na proposta enca-
minhada pelo governo. 

A medida passará a va-
ler a partir de 1º de janeiro 
do ano que vem. Pelo texto 
original, a elevação dos tri-
butos ocorreria já em 1º de 
dezembro deste ano.

Com o relatório, a co-
brança do IPI incidente 
sobre as bebidas será cal-
culado por alíquota sobre 
o valor do produto (ad va-
lorem). Hoje, segundo a 

O relator também 
adiou para 2016 
o fim da isenção 
de computadores, 
smartphones, 
roteadores e tablets da 
cobrança de PIS/Pasep
e da Cofins

Está previsto na mP o aumento do iPi sobre as bebidas quentes

Aumento de imposto sobre bebidas deve ir a voto amanhã

Lei 7.798/89, o imposto é 
cobrado por valor fixo so-
bre a quantidade produzida 
(ad rem). “Esse regime cria 
distorções na livre con-
corrência. Há, por exem-
plo, bebidas de elevadíssi-
mo valor comercial em que 
incide um total de imposto 
de apenas R$ 0,73”, argu-
mentou Costa.

informática - Costa tam-
bém adiou para 2016 o fim 
do Programa de Inclusão 
Digital, que isenta compu-
tadores, smartphones, rote-
adores e tablets da cobrança 
de PIS/Pasep e da Cofins. O 
texto original extinguia a 
isenção já em de dezembro, 
no entanto o relator enten-
deu que a melhor ocasião 

para o aumento seria em 
1º de janeiro de do ano que 
vem, para não prejudicar as 
vendas de fim de ano.

A isenção, que faz par-
te do Programa de Inclusão 
Digital, começou em 2005 e 
vigoraria até 31 de dezem-
bro de 2018. Com a propos-
ta do governo, passa a ser 
cobrada alíquota na ordem 
de 10% sobre as vendas do 
varejo de produtos de infor-
mática.

Direitos autorais - O rela-
tor manteve a obrigatorie-
dade de empresas deten-
toras de direitos de autor, 
imagem, nome, marca ou 

voz pagar o Imposto de Ren-
da da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e a Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL). 
A nova cobrança passa a va-
ler a partir de 1º de janeiro 
de 2016 e incide sobre o lu-
cro com base em toda a re-
ceita auferida, sem nenhum 
desconto, como ocorre hoje.

Atualmente, a base de 
cálculo do IRPJ e da CSLL 
das empresas que exploram 
direitos autorais equivale a 
32% da renda obtida. Ou 
seja, se a empresa recebe 
R$ 100 mil de direitos au-
torais e de imagem, os dois 
tributos só vão incidir so-
bre R$ 32 mil. Esse valor é 
considerado o lucro presu-
mido, sobre o qual recairão 
os tributos.

A MP acaba com a possi-
bilidade de redução do va-
lor total, prevista pela Lei 
9.430/96, fazendo com que 
os dois tributos incidam so-
bre a totalidade da receita 
(R$ 100 mil, no exemplo).

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas
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Deputados e represen-
tantes do setor defenderam 
incentivos para a produção 
nacional de potássio, mine-
ral utilizado na composição 
de fertilizantes agrícolas. O 
tema foi debatido na Comis-
são de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural.

Guilherme Jacome, da 
Potássio Brasil, queixou-se 
das atuais leis tributárias 
para o mercado interno de 
exploração e comercializa-
ção. A empresa estuda a ex-
ploração do potássio em Au-
tazes (AM) – hoje funciona 
somente a jazida de Taquari-
-Vassouras (SE). “Faltam in-
vestimentos porque as taxas 
tributárias podem chegar a 
41% do preço final. Enquan-
to isso, o produto importa-
do não é taxado devido à alta 
demanda do País”, afirmou.

O deputado Alceu Mo-
reira, que propôs o debate, 
destacou a necessidade de 
reduzir a tributação sobre a 
produção nacional. “Não faz 
sentido quem gera emprego 
pagar tributo, enquanto da-
mos isenção para russos e 
canadenses.”

Segundo dados do dire-
tor-presidente do Institu-
to Brasileiro de Mineração, 
Marcelo Tunes, 95% do po-
tássio utilizado no Brasil 
é importado. “Nossas em-
presas são responsáveis 
por apenas 1% da produção 
mundial”, afirmou.

Cuidados - O geólogo 
do Departamento Nacional 
de Produção Mineral David 
Fonseca ressaltou que pro-
duzir potássio no Brasil di-
minui a dependência externa 
e fortalece o mercado na-
cional. Mas alertou para os 
cuidados ambientais neces-
sários, pois o sal não apro-
veitado durante a separação 
do minério é descartado no 
mar. “Essa preocupação tem 
de ser ainda mais rígida após 
os recentes acontecimentos 
em Mariana (MG)”, apontou.

A Comissão de Agricul-
tura prometeu voltar a de-
bater o tema nas próximas 
semanas. Em conjunto com o 
nitrogênio e o fósforo, o po-
tássio forma compostos agrí-
colas usados para aumentar 
a produtividade, melhorar a 
qualidade dos alimentos e 
conservar o solo.

Aprovada a inclusão do leite em 
política de garantia de preço mínimo 
Proposta, que deve seguir para análise do Senado, quer beneficiar produtores e cooperativas

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia aprovou o Projeto de Lei 
546/03, que autoriza o Poder 
Executivo a incluir o leite na 
pauta de produtos amparados 
pela Política de Garantia de 
Preços Mínimos (PGPM).

O objetivo da proposta, 
de autoria do deputado Re-
ginaldo Lopes (PT-MG), é 
beneficiar os produtores e 
suas cooperativas, com re-
muneração adequada.

Os recursos necessários 
seriam alocados pelo gover-
no quando da elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e da proposta orça-
mentária anual.

segurança - A análise na 
CCJ restringiu-se aos aspec-
tos constitucionais, jurídicos 
e de técnica legislativa da ma-
téria. O relator, deputado Co-
vatti Filho (PP-RS), recomen-
dou a aprovação com emenda 
que altera a redação, mas não 
o conteúdo do projeto.

Segundo o relator, a pro-
posta vai dar segurança aos 
produtores. “Com a garantia 
do preço mínimo, os produ-
tores vão poder fazer inves-
timento. É uma espécie de 

salário mínimo. Se houver 
crise, o valor vai ser man-
tido com subsídio do gover-
no”, observou o parlamentar.

Tramitação - Por trami-
tar em caráter conclusivo, o 
projeto seguirá agora para o 
Senado, a menos que haja re-

cursos para que seja analisado 
também votado pelo Plenário 
da Câmara. 

A proposta já havia sido 
aprovada pelas comissões 
de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural; e de Finan-

Especialistas ouvidos 
pela Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural 
defenderam a utilização do 
colostro animal para fins de 
consumo humano. O colos-
tro é o leite de baixo volume 
produzido pelos mamíferos 
nos primeiros dias de ama-
mentação pós-parto.

Fátima Braga, especialis-
ta em regulação da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), relatou di-
versas experiências da utili-
zação desse leite no mundo. 
Segundo ela, no Canadá, por 
exemplo, a substância é ca-
racterizada como alimento 
do tipo medicinal. Na Aus-
trália e na Nova Zelândia, o 
colostro também é permiti-
do. No Brasil, no entanto, o 
consumo humano desse lí-
quido é proibido.

Para Mara Helena Saa-

feld, médica veterinária da 
Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Rio 
Grande do Sul (Emater), o 
País perde com a proibição. 
Segundo ela, o líquido que é 
desperdiçado no Brasil pode-
ria alimentar muitas pessoas 
que hoje passam fome.

legislação - Maria Hele-
na disse que a legislação que 
proíbe a utilização do colos-
tro no Brasil, da década de 
50, é muito retrógrada.

“Essa proibição deve-se a 
problemas tecnológicos. Eu 
não posso misturar um pro-
duto que tem um ponto de 

pasteurização diferente. Se 
eu pasteurizo o colostro na 
mesma temperatura do leite, 
vai coagular. E isso deve ter 
causado, lá por 1940, mui-
tos problemas tecnológicos”, 
disse. “A legislação deveria 
dizer que não se pode mis-
turar colostro ao leite, mas 
não que é proibido.”

medicamentos - Ain-
da segundo a veterinária, o 
colostro pode ser usado na 
indústria de suplementos e 
de medicamentos, no trata-
mento de doenças gastroin-
testinais e como estimulante 
do sistema imunológico.

O deputado Alceu Morei-
ra (PMDB-RS), que solicitou 
a audiência pública sobre o 
tema, disse que vai agendar 
em janeiro uma reunião com 
órgãos competentes e espe-
cialistas para estudar mais 
a fundo possíveis mudanças 
na legislação.

Especialistas defendem colostro na alimentação

Debate sugere 
apoio ao setor 
de potássio

O deputado Alceu moreira, que sugeriu a audiência pública

Lucio Bernardo Junior

Com a inclusão do leite na política de garantia de preços, os produtores deverão ser beneficiados

Arquivo  Emater/MG

ças e Tributação.
Um projeto que tramita 

em conjunto (PL 2109/03) e 
trata do mesmo assunto foi 
rejeitado na Comissão de 
Agricultura, que analisou o 
mérito das propostas. O tex-
to será arquivado.


