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ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS

Mudanças na Contribuição
de Agroindústrias
Por meio da Lei no 10 256, de 9 de julho de
2001, houve mudanças na legislação de
desconto fiscal para as agroindústrias e seus
fornecedores de insumos. Anteriormente, o

desconto era calculado com base na folha
de pagamento (20% do total). A nova base
de cálculo passa a ser 2,5% do faturamento
bruto, que já é onerado por outras duas tri-

butações (PIS e COFINS). Foi inserido, tam-
bém nesse mesmo projeto de lei, um au-
mento da contribuição sobre a receita bruta
cuja arrecadação destina-se ao SENAR: de

0,1% para 0,2%, no caso de pessoa física ou
segurado especial, e de 0,25%, no caso de
pessoa jurídica ou agroindústria. A lei regu-

lamenta também os consórcios simples
equiparando-os ao empregador rural de pes-
soa física. Essas mudanças foram publicadas
no Diário Oficial de 1o de novembro de

2001,  instrução normativa INSS/DCC no 60.

GPS Eletrônica
Foi instituído, por meio da Portaria MPAS

no 375, de 24 de janeiro de 2001, que todas
as pessoas jurídicas deverão ter suas decla-
rações previdenciárias feitas por meio ele-
trônico. A Guia da Previdência Social (GPS)

eletrônica está em vigor desde março de
2000. O recolhimento somente poderá
ser feito por meio da home page dos agen-
tes arrecadadores (bancos conveniados).

A medida tem como conseqüências a dimi-
nuição dos custos de arrecadação, a mo-
dernização da relação entre contribuinte,
rede bancária e Previdência, a eliminação

de problemas gerados por erros de preen-
chimento de guia mediante  a identifica-
ção do autor, e a diminuição da espera
pelo registro dessa operação nas filas dos

bancos. Os contribuintes que não tiverem

acesso a meio eletrônico devem procurar
os terminais eletrônicos dos bancos.

Dúvidas Acerca da
Lei de Crimes Previdenciários
A lei de crimes contra a previdência (Lei no

9 983, de 14 de julho de 2000) trouxe diver-
sas inovações na área do direito penal, com
a tipificação, até então inédita, de diversos
crimes contra o sistema previdenciário (ver

anexo de legislação do Boletim no 2). No en-
tanto, tal lei tem sido objeto de debate de
diversos juristas em razão da absolvição
de um empresário, indiciado por sonega-

ção de impostos antes da vigência da
nova lei. O argumento é que a legislação
sob a qual o crime havia sido cometido foi
revogada (abolitio criminis), o que abriu

brecha para a suspensão do indiciamento,
conforme a lei anterior. Diversos juristas
têm discutido que, pela nova lei, o tratamen-
to é mais benéfico aos sonegadores do que

aos empresários inadimplentes mas confes-
sos, posto que em caso de prestação das in-
formações devidas e declaração ou confissão
dos valores, são suspensas a multa excedente

e a ação fiscal. Outros dizem que ainda não
é possível fazer juízo em virtude de a ques-
tão ser muito nova e não ter chegado a to-
das as instâncias relevantes para a forma-

ção de jurisprudência.

Alteração de Critérios para
Aplicação dos Fundos de Pensão

O Conselho Monetário Nacional (CMN),
em sessão de 28 de junho de 2001, apro-
vou a Resolução no 2 850, que altera al-
guns dispositivos da Resolução no 2 829,

de 30 de março de 2001, e do regulamen-
to relativos às diretrizes para aplicação
dos recursos das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar − EFPC (deno-

minação que substitui o termo Entidades
Fechadas de Previdência Privada, confor-
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me a Lei Complementar no 109, de 29 de
maio de 2001).

Uma das alterações apresentadas pela Re-
solução no 2 850 passou a permitir a inclu-
são de ações e debêntures de sociedades
constituídas com a finalidade de viabilizar

o financiamento de projetos na carteira de
participações, na qual já são geridas as
quotas de fundos de investimento em em-
presas emergentes e as quotas de fundos de

investimento em participações. As aplica-
ções efetuadas por meio de sociedades de
propósito específico ou via carteiras admi-
nistradas têm de satisfazer limites e requi-

sitos estabelecidos no regulamento. As de-
bêntures de emissão de sociedades de pro-
pósito específico, para aquisição pela EFPC,
devem apresentar baixo risco de crédito

com base em classificação efetuada por
agência classificadora de risco em funcio-
namento no país.

Outra alteração em relação à Resolução no

2 829 é que não há mais necessidade de as
EFPC manterem contratada uma pessoa ju-
rídica credenciada na CVM para o exercí-

cio da custódia de títulos, mantendo-se tal
exigência somente para a custódia de valo-
res mobiliários.

Finalmente, a Resolução no 2 850, ao
acrescentar um parágrafo único ao artigo
61 da Resolução no 2 829, amplia o con-
junto de empresas cujas ações podem ser

adquiridas pelas EFPC, respondendo, em
parte, aos alertas formulados por diversos
analistas quanto à insuficiente capacidade
de absorção de capitais pelo “Novo Merca-

do” da BOVESPA, ao menos em sua fase
inicial de funcionamento.

Condições para a Realização de
Auditorias Atuariais e de
Benefícios nas EFPC
A Portaria no 865, de 6 de junho de 2001,
estabeleceu as condições para a realização
de auditorias atuariais e de benefícios nas

EFPC, cabendo destacar a exigência de rea-
lização de auditoria externa regular a cada
cinco anos e a definição de parâmetros

para a auditoria e para a qualificação dos
auditores (os procedimentos a serem ado-
tados pelas EFPC foram publicados posterior-
mente na Instrução Normativa SPC no 29,

de 4 de outubro de 2001).

Foram também estabelecidos prazos (pos-
teriormente alterados em três meses pela

Portaria no 878, de 23 de agosto de 2001)
para a análise do resultado da auditoria
atuarial e dos benefícios pelas patrocina-
doras, órgãos colegiados ou deliberativos e

dirigentes da entidade, bem como para o
seu encaminhamento à Secretaria de Pre-
vidência Complementar (SPC) juntamente
com suas conclusões e plano de ação delas

decorrente. Além disso, ao buscar conferir
maior transparência às EFPC, essa portaria
determinou ainda que deverá ser dado co-
nhecimento dos resultados das auditorias

aos participantes do plano em até 30 dias
do seu envio à SPC.

Incidência de Imposto de Renda
sobre Ganhos de Capital da
Previdência Complementar
A Medida Provisória no 2 222, de 4 de se-
tembro de 2001, estabelece que, a partir de

1o de janeiro de 2002, as entidades abertas e
fechadas de previdência complementar,
bem como os fundos de aposentadoria pro-
gramada individual (FAPI) e as sociedades

seguradoras ficam sujeitos à incidência do
Imposto de Renda de acordo com as nor-
mas de tributação aplicáveis às pessoas físi-
cas e às pessoas jurídicas não financeiras.

Contudo, as entidades abertas ou fechadas
de previdência complementar, as socieda-
des seguradoras e o administrador do FAPI

poderão optar por um regime de tributação
com a alíquota de vinte por cento sobre os
rendimentos de renda fixa e variável ou
por um regime especial de tributação no

qual o Imposto de Renda a ser pago corres-
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mento, gozo ou exercício por parte dessas
pessoas de seus direitos humanos e suas li-
berdades fundamentais. Apropriadamente,

ressalva a discriminação positiva, ao deter-
minar que não constitui discriminação a
diferenciação ou preferência adotada pelo
Estado para promover a integração social

ou o desenvolvimento pessoal dos porta-
dores de deficiência.

Criado o Programa
Bolsa-Alimentação
O programa Bolsa-Alimentação foi criado
pela Medida Provisória no 2 206, de 10 de

agosto de 2001, e destina-se à promoção
das condições de saúde e nutrição de ges-
tantes, nutrizes e crianças de seis meses a
seis anos e onze meses de idade mediante

a complementação da renda familiar para
melhoria da alimentação.

Podem beneficiar-se do programa: (i) crian-

ças filhas de mães soropositivas para o
HIV/AIDS, que poderão receber o benefício
desde o seu nascimento; (ii)  crianças na
faixa etária de seis meses a seis anos, desde

que pertencentes a famílias com renda per
capita mensal inferior ao valor fixado na-
cionalmente em ato do Poder Executivo,
para cada exercício financeiro. Para o cál-

culo da renda familiar mensal, serão ex-
cluídos dos rendimentos brutos auferidos
pela família os rendimentos provenientes
de: Bolsa Escola, Erradicação do Trabalho

Infantil, Seguro-Desemprego e demais ren-
dimentos originários de programas fede-
rais, inclusive os de caráter temporário.

O benefício constitui-se de uma bolsa no
valor de R$ 15,00 mensais por beneficiá-
rio até o limite de três beneficiários por fa-
mília. Esses valores, no entanto, poderão

ser alterados desde que haja disponibilida-
de orçamentária.

Poderão aderir ao programa todos os mu-

nicípios brasileiros e o Distrito Federal e

ponde ao valor de 12% da contribuição do
patrocinador do plano (empregador).

Ambos os regimes de tributação não exclu-
em a incidência do Imposto de Renda na
fonte sobre quaisquer importâncias pagas
ou creditadas a pessoa física participante

ou assistida. Porém, ficam isentos do IR os
rendimentos e ganhos auferidos nas apli-
cações de recursos de provisões, reservas
técnicas e fundos referentes a planos de

benefícios e FAPI, constituídos exclusiva-
mente com recursos de pessoa física ou
destas e de pessoa jurídica imune. Ade-
mais, ficam mantidas as outras regras que

disciplinam a incidência do Imposto de
Renda sobre planos de benefícios de cará-
ter previdenciário ou FAPI.

Decreto no 3 956, de 8 de outubro de 2001,

publicado no Diário Oficial de 9 de outu-
bro de 2001.

Promulga a Convenção Interamericana

para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas Portado-
ras de Deficiência. A convenção foi apro-
vada pelo Congresso Nacional, por meio

do Decreto Legislativo no 198, de 13 de ju-
nho de 2001.

Essa convenção relativizou o entendimen-
to do que seja deficiência, ao colocar no
ambiente econômico e social a limitação
que causa ou agrava a incapacidade, como

se estabelece em seu artigo 1o: “O termo
“deficiência” significa uma restrição física,
mental ou sensorial, de natureza perma-
nente ou transitória, que limita a capacida-

de de exercer uma ou mais atividades es-
senciais da vida diária, causada ou agravada
pelo ambiente econômico e social”.

Ainda em seu artigo 1o, define o que seja
discriminação contra as pessoas portado-
ras de deficiência e que tenha como conse-
qüência impedir ou anular o reconheci-
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têm prioridade aqueles que pertencerem
aos quatorze estados de menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) ou a mi-

crorregiões dos demais estados que apre-
sentem IDH menor ou igual a 0,500. Os
municípios que aderirem ao programa,
contudo, não poderão receber, concomi-

tantemente, os recursos do Incentivo ao
Combate às Carências Nutricionais.

As importâncias que, por ação ou omissão

de seus agentes, forem indevidamente pa-
gas, constituir-se-ão em créditos da União
junto ao município. A regularização desses
créditos,  por sua vez, é condição necessá-

ria para que os municípios possam realizar
as seguintes operações com os órgãos da
administração pública direta e indireta da
União: (i) receber as transferências dos re-

cursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos Municípios; (ii) celebrar
acordos, contratos, convênios e ajustes; e

(iii) receber empréstimos, financiamentos,
avais e subvenções.

Os municípios que não cumprirem o dis-

posto pela legislação do  programa terão,
sem prejuízo aos beneficiários, suas atri-
buições inerentes ao programa transferi-
das, temporariamente, para a administra-

ção pública estadual.

Aprovado o Regulamento do
Bolsa-Alimentação
O regulamento do programa Bolsa-Ali-
mentação foi aprovado pelo Decreto no

3 934, de 20 de setembro de 2001, e esta-
belece que, além da bolsa-alimentação, faz

parte do compromisso da programa a par-
ticipação da família beneficiada em ações
básicas de saúde, com enfoques preventi-
vos, tais como pré-natal, vacinação, acom-

panhamento do crescimento e desenvolvi-
mento, incentivo ao aleitamento materno
e atividades educativas de saúde.

Cabe ao Ministério da Saúde a coordena-
ção, o acompanhamento, a avaliação e o

controle das atividades necessárias à exe-
cução do programa, assim como a fixação
do montante de bolsas disponíveis para

cada município com base em dados prove-
nientes de estudos socioeconômicos, epi-
demiológicos  e nutricionais.

A implantação e a operacionalização do
programa, por sua vez, será de responsabi-
lidade do município e dar-se-á por sua ade-
são de acordo com critérios e condições a

serem definidas pelo Ministério da Saúde.

Ao Conselho Municipal de Saúde compete
homologar a adesão do município ao pro-

grama, assim como as inscrições, renova-
ções e exclusões dos beneficiários.

Obrigatoriedade de
Mensagem sobre Uso de
Camisinha em Fitas de Vídeo
De acordo com a Lei no 10 237, de 11 de
junho de 2001, passa a ser obrigatória a in-

serção em fitas de vídeo eróticas ou porno-
gráficas destinadas à venda ou aluguel no
país, no seu início, durante pelo menos 5
segundos, a seguinte mensagem: “ Faça

sexo seguro. Use camisinha”.

As fitas que não contiverem essa mensa-
gem ficam sujeitas a apreensão a partir de

11 de outubro de 2001.

Instituído o Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata
O Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata, instituído pela Lei no

10 289, de 20 de setembro de 2001, deverá

incluir, entre outras, as seguintes ativida-
des: (i) campanha institucional nos meios
de comunicação, com mensagens sobre o
que é o câncer de próstata e suas formas de

prevenção; (ii) parcerias com as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde a fim de
colocar à disposição da população mascu-
lina acima de quarenta anos exames para a

prevenção ao câncer de próstata; e (iii)
parcerias com universidades, sociedades
civis organizadas e sindicatos para a orga-
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nização de debates e palestras sobre a doen-
ça, as formas de combate e sua prevenção.

Disciplinada a Rotulagem
de Alimentos Geneticamente
Modificados e Criada a
Comissão Interministerial
A partir de 31 de dezembro de 2001, de
acordo com o Decreto no 3 871, de 18 de
julho de 2001, os alimentos embalados,
destinados ao consumo humano e que

contenham ou sejam produzidos com or-
ganismos geneticamente modificados,
com presença acima do limite de quatro
por cento do produto, deverão conter in-

formação em seus rótulos por meio de
uma das seguintes expressões: “(tipo do
produto) geneticamente modificado” ou
“contém (tipo de ingrediente) genetica-

mente modificado”.

Tais informações deverão estar em língua
portuguesa, com caracteres de tamanho e

formato que as tornem ostensivas e de fá-
cil visualização.

Esse mesmo decreto cria ainda a comissão

interministerial com competência para
propor sua revisão, complementação e
atualização, bem como metodologia de
detecção da presença de organismo gene-

ticamente modificado.

A comissão será composta por representan-
tes dos Ministérios da Justiça, da Agricultu-

ra e do Abastecimento, do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, da Saúde,
e da Ciência e Tecnologia, indicados pelos
respectivos titulares e designados pelo mi-

nistro de Estado da Ciência e Tecnologia.

A presidência e a secretaria da comissão

serão exercidas em regime de rodízio entre
os órgãos que a integram, com periodicida-
de de doze meses, iniciando-se pelo Minis-
tério da Justiça por intermédio do Departa-

mento de Proteção e Defesa do Consumi-
dor, da Secretaria de Direito Econômico.

Os ministérios representados na comis-
são, em suas esferas de competência, serão
os responsáveis pela fiscalização e pelo

controle das informações fornecidas aos
consumidores.

Reduzida Alíquota de
Imposto de Importação de
Produtos Farmacêuticos
Por meio do Decreto no 3 380, o governo
federal reduziu a zero a alíquota ad valo-

rem de importação de mais de 2 000 fár-
macos, entre eles  dipirona, cortisona,
morfina, sais de cafeína, medicamentos
contendo ampicilina, penicilina, rifampi-

cina,  as vitaminas K, B9 e seus derivados,
não misturados.

A alíquota foi reduzida em decorrência da

valorização constante do dólar em relação
ao real. Essa foi a alternativa encontrada
pelo governo para evitar um novo reajuste
do preço dos remédios, que teria impacto

sobre os índices de inflação.

Com a desvalorização do real, a indústria
farmacêutica reivindicava um aumento de

preços da ordem de 7% a 9%, visto que vá-
rios produtos e matérias-primas usados na
produção de medicamentos no país são
trazidos do exterior. A matéria-prima im-

portada do produto farmacêutico também
teve sua alíquota de importação reduzida a
zero, exceto para aqueles produtos com
produção nacional.

No caso da importação do medicamento
genérico pronto, a medida do governo
provocará uma redução de custo para o se-

tor calculada pelos técnicos do governo de
até 11,64%.

A alíquota zero terá validade até o dia 28
de janeiro de 2002.

Ampliada a Possibilidade de
Concessão de Registro Especial a
Medicamentos Genéricos
Com o Decreto no 3 841, de 11 de junho de
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2001, a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária poderá conceder  registro especial a
medicamentos genéricos com o fim de esti-

mular a sua adoção e seu uso no país. O re-
gistro poderá estender-se a medicamentos
genéricos registrados também na Bélgica,
Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Ir-

landa, Itália, Holanda, Áustria, Suécia, No-
ruega, Reino Unido, Portugal e Finlândia.

Antes desse decreto, só era permitido o regis-

tro especial a medicamentos registrados na
FDA (Food and Drugs Administration), na Di-
reção de Produtos Farmacêuticos do Canadá
ou na Agência Européia de Avaliação de Pro-

dutos Medicinais da Comunidade Européia.

Ampliado o Prazo para Concessão
de Registro Especial a
Medicamentos Genéricos
Por meio do Decreto no 3 960, de 10 de ou-
tubro de 2001, o governo alterou, de 2 de
janeiro de 2002 para  28 de novembro des-

se mesmo ano, o prazo para a Agência Na-
cional conceder registro especial a medi-
camentos genéricos com o fim de estimu-
lar sua adoção e seu uso no país.

Aprovado o Regulamento do
Bolsa Escola
O Decreto no 3 823, de 28 de maio de
2001, aprovou o Regulamento do Progra-
ma Nacional de Renda Mínima Vinculada

à Educação – Bolsa Escola. Trata-se da regu-
lamentação da Lei no 10 219, de 11 de
abril de 2001, que prevê a possível partici-
pação financeira da União em programas

municipais que visem à garantia da renda
mínima associada a ações socioeducativas.

Para a recepção dos recursos da União, será
necessária a assinatura de termo de adesão
pelos governos municipais. Esse protocolo
requer que os municípios interessados na

adoção do programa cumpram, cumulati-
vamente, diversos requisitos, entre os
quais os programas: (i) devem ser instituí-

dos por lei municipal; (ii) devem ter como
beneficiárias as famílias residentes na mu-
nicipalidade, com renda familiar per capi-

ta inferior ao valor fixado nacionalmente
(instituído em até R$90,00 para 2001) e
que possuam, sob sua responsabilidade,
crianças com idade entre seis e quinze

anos, matriculadas em estabelecimentos de
ensino fundamental regular, com freqüên-
cia escolar igual ou superior a oitenta e
cinco por cento; (iii) devem assegurar, di-

retamente ou em parcerias com a comuni-
dade, a permanência das crianças na rede
escolar, inclusive com ações socioeducati-
vas de alimentação e de práticas desporti-

vas e culturais complementares; e (iv) deve
haver um conselho de controle social com
a finalidade de realizar acompanhamento
do programa no município.

Entre as obrigações do município estão: (i)
organizar e manter um cadastro de famíli-
as beneficiárias, com a documentação

comprobatória das informações; (ii) permi-
tir a realização de vistorias regulares por
parte do conselho de controle social do
município e  auditorias pelo Ministério da

Educação; (iii) comunicar trimestralmente
ao Ministério da Educação, para fins de re-
visão do cálculo do benefício, a freqüência
escolar das crianças beneficiárias; (iv) não

incluir no cadastro, para fins de apoio fi-
nanceiro da União, as famílias corrente-
mente beneficiadas pelo Programa de Er-
radicação do Trabalho Infantil; (v) subme-

ter à aprovação do conselho de controle
social o seu cadastro de famílias benefici-
adas; e (vi) restituir à União as importân-
cias pagas indevidamente por equívocos

de alçada municipal.

O termo de adesão poderá ser rescindido
nas seguintes circunstâncias: (i) por inicia-

tiva do MEC caso sejam observadas infra-
ções ou descumprimentos reiterados ou ir-
reversíveis por parte do município refe-
rentes às disposições do contrato ou de

quaisquer outras normas de organização,

EDUCAÇÃO
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funcionamento, acompanhamento e avali-
ação do programa; e (ii) por iniciativa do
prefeito municipal.

Alterados os Coeficientes de Distri-
buição dos Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério – FUNDEF

Em decorrência da implantação de novos
municípios, o Ministério da Educação
considerou necessária a adaptação dos coe-
ficientes de distribuição dos recursos do

FUNDEF com a finalidade de enquadrar os
municípios recém-criados juntamente com
os previamente instalados, passando a as-
segurar seus recursos a partir de 1o de ja-

neiro de 2001.

Governo Federal Cria Cadastro
Único para Programas Sociais
Com o Decreto no 3 877/2001, o presiden-
te da República unificou os procedimentos
de cadastro dos programas sociais do go-
verno federal. Com a medida, serão substi-

tuídos diversos formulários que são preen-
chidos pelos beneficiários dos programas.
Além da redução de custos financeiros
proporcionada pela racionalização dos sis-

temas de registro, a unificação permitirá
melhor avaliação do impacto dos progra-
mas e conhecimento sobre as famílias be-
neficiárias. O sistema contribuirá, ainda,

para reduzir os desvios de recursos na con-
cessão de benefícios.

Criação de Contribuições Sociais
Destinadas a Financiar a Atualiza-
ção Monetária das Contas Vincula-
das do FGTS Referentes ao Período
de 1o de Dezembro de 1988 a 28 de
Fevereiro de 1989 e ao Mês de Abril
de 1990, e Atribuição de Outras
Providências
Sinteticamente, a Lei Complementar no

110, de 29 de junho de 2001, autorizou o

pagamento da complementação das contas
vinculadas do FGTS existentes no período
de 1o de dezembro de 1988 a 28 de feverei-

ro de 1989, cujo crédito será equivalente a
16,64% do saldo mantido nesse período, e
no mês de abril de 1990, cujo crédito será
de 44,8% do saldo mantido nesse mês.

Essa lei também determinou a forma de fi-
nanciamento desse pagamento. Além dis-
so, foi complementada pelos Decretos nos

3 913 e 3 914, ambos de 11 de setembro

de 2001, sendo que o primeiro tratou basi-
camente das normas de apuração e liqui-
dação dos complementos, enquanto o se-
gundo regulamentou as formas de financi-

amento do pagamento do complemento.
As medidas que constam das leis mencio-
nadas serão detalhadas a seguir.

A Lei Complementar no 110 instituiu duas
contribuições sociais para financiar o paga-
mento desse complemento. A primeira con-
tribuição consiste num acréscimo de 10

pontos percentuais na alíquota da multa de-
vida pelos empregadores (que subirá de
40% para 50%) em caso de despedida sem
justa causa, e apenas os empregadores do-

mésticos ficarão isentos. O Decreto no 3 914
determinou que essa contribuição come-
çará a ser cobrada para as demissões que
ocorrerem a partir de 28 de setembro de

2001 e que o valor do complemento,
após a sua entrada na conta do trabalha-
dor, passará a fazer parte do cálculo da
multa rescisória.

A segunda contribuição, por sua vez, vai
representar um acréscimo de 0,5 ponto
percentual na alíquota de contribuição dos

empregadores para o FGTS (que passará a
corresponder a 8,5% da folha de salário).
A lei determinou que três grupos de em-
pregadores estarão isentos dessa contribui-

ção: (i) as empresas inscritas no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte (SIMPLES), desde

que o faturamento anual não ultrapasse o

TRABALHO E RENDA
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limite de R$ 1 200 000,00; (ii) as pessoas
físicas, em relação à remuneração de em-
pregados domésticos; e (iii) as pessoas físi-

cas, em relação à remuneração de empre-
gados rurais, desde que a sua receita bru-
ta anual não ultrapasse o limite de R$
1 200 000,00. Essa contribuição será vá-

lida por cinco anos e, conforme o Decreto
no 3 914, começará a ser cobrada a partir
da remuneração do trabalhador relativa ao
mês de outubro de 2001.

A correção do FGTS será creditada nas con-
tas vinculadas somente com a observância
a três condições: (i) o titular da conta vin-

culada deve assinar o termo de adesão, o
que, de acordo com o Decreto no 3 913, po-
derá ser feito a partir de 5 de novembro de
2001 independentemente de o trabalhador

saber quanto tem a receber; (ii) até o 63o

mês a partir da data da publicação da lei
complementar, devem estar em vigor as
duas contribuições sociais mencionadas; e

(iii) a partir do 64o mês, a primeira contri-
buição deve estar em vigor. O termo de ade-
são conterá a expressa concordância do ti-
tular da conta vinculada com a redução do

complemento que ele tem a receber nas
proporções expostas na tabela 1.

Outra condição que deverá ser aceita pelo

titular da conta que assinar o termo de ade-
são diz respeito à forma e aos prazos do re-
cebimento do complemento e também está
expressa na tabela 1. Deve-se lembrar que o

montante devido será corrigido pela Taxa
Referencial de Juros (TR), até que seja credi-
tado na conta do trabalhador.

Existem três pontos a serem mencionados
aqui. Primeiro, para os trabalhadores que
vierem a firmar seus termos de adesão após
as datas previstas na tabela, os créditos em

suas contas terão início  no mês subseqüen-
te ao da assinatura do termo. Segundo, o ti-
tular poderá receber o complemento que
lhe é devido em apenas uma parcela até ju-

nho de 2002, independentemente do cro-
nograma que consta da Lei Complementar

no 110, se: (i) o titular ou qualquer dos seus
dependentes for acometido de neoplasia
maligna; (ii) se o titular  ou qualquer de

seus dependentes for portador do vírus HIV;
(iii) se o trabalhador com crédito de até R$
2 000,00 for aposentado por invalidez em
função de acidente de trabalho ou doença

profissional, ou se aposentar-se com mais
de 65 anos de idade; e (iv) se o titular ou
qualquer de seus dependentes for acometi-
do de doença terminal. Por fim, a Lei Com-

plementar no 110 também possibilita ao ti-
tular que tem mais de R$ 2 000,00 a receber
(já computada a dedução expressa na tabela
1) a autorização da conversão dessa quantia

em títulos do governo, lastreados nas recei-
tas decorrentes das contribuições sociais
instituídas pela lei.

Uma última condição expressa no termo
de Adesão exige que os trabalhadores de-
clarem que não estão discutindo em juízo
e que nem  ingressarão em juízo para dis-

cutir os complementos de atualização mo-
netária do FGTS referentes aos períodos de
junho de 1987, de 1o  de dezembro de
1988 a 28 de fevereiro de 1989, de abril a

maio de 1990 e de fevereiro de 1991.

Jus Postulandi, Assistência
Judiciária e Representação dos
Menores no Foro Trabalhista
A Lei no 10 288, de 20 de setembro de
2001, alterou a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), em primeiro lugar, na

questão das custas do processo em dis-
sídios individuais ou coletivos de traba-
lho. Nesse caso, foi acrescentado um novo
parágrafo ao artigo 789 que determina que

o sindicato da categoria profissional pres-
tará assistência judiciária gratuita ao traba-
lhador desempregado, seja no caso em que
este perceba salário inferior a cinco salá-

rios-mínimos, seja nos casos em que ele
declare, sob responsabilidade, não pos-
suir, em razão dos encargos próprios e fa-
miliares, condições econômicas de pro-

ver à demanda.
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VALOR A DATA DO NÚMERO DE ABATIMENTO CRÉDITO
RECEBER PAGAMENTO PARCELAS (%) MÍNIMO APÓS

(INÍCIO) SEMESTRAIS O ABATIMENTO

ATÉ R$ 1 000,00 ATÉ 06/2002 1 0 -

DE R$ 1 000,01 ATÉ R$ 2 000,00 ATÉ 07/2002 2 0 -

DE R$ 2 000,01 A R$ 5 000,00 01/2003 5 8 R$ 2 000,00

DE R$ 5 000,01 A R$ 8 000,00 07/2003 7 12 R$ 4 600,00

DE R$ 8 000,01 OU MAIS 01/2004 7 15 R$ 7 040,00

Fonte: Congresso Nacional. Lei Complementar no 110, Decreto no 3 913. Elaboração: DISOC/IPEA.

TABELA 1 CRONOGRAMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DO FGTS

A referida lei também determinou que as
reclamações feitas à Justiça do Trabalho pe-

los trabalhadores com menos de 18 anos de
idade continuará a ser feita, como determi-
nava a CLT, por seus representantes legais e,
na falta destes, pela Procuradoria da Justiça

do Trabalho ou por curador nomeado em
juízo. Porém, a partir de agora, na falta de
representantes legais, a reclamação poderá
ser feita também pelo sindicato e pelo Mi-

nistério Público estadual. Deve-se ressaltar
também que a Lei no 10 288 passou a abran-
ger todos os trabalhadores com menos de
18 anos; no texto antigo, tratava-se apenas

dos trabalhadores maiores de 14 anos e me-
nores de 18 anos.

Alteração no Artigo 467 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT),
que Dispõe sobre o Pagamento de
Verbas Rescisórias em Juízo
A Lei no 10 272, de 5 de setembro de 2001,

modificou o artigo 467 da CLT e passou a
determinar que, em caso de rescisão de
contrato de trabalho, havendo controvér-
sia sobre o montante das verbas rescisórias,

se o empregador não pagar ao trabalhador,
à data do comparecimento à Justiça do Tra-
balho, a parte incontroversa dessas verbas,
o acréscimo que ele deverá pagar passará a

ter o percentual de 50%, e não mais de
100% como antes.

Proibição de Anotações Desabona-
doras ao Trabalhador em sua Car-
teira de Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS)

A Lei no 10 270, de 29 de agosto de 2001,
acrescentou dois novos parágrafos ao arti-

go 29 da CLT, que trata das anotações feitas
pelo empregador na carteira de trabalho
do seu empregado. A partir de agora, está
vedado ao empregador efetuar anotações

desabonadoras à conduta do empregado
em sua carteira de trabalho e previdência
social, sob pena de ter de pagar uma multa.

Permissão para que o
Trabalho da Mulher Seja
Realizado com Horas Extras
A Lei no 10 244, de 27 de junho de 2001,

modificou o Capítulo III da CLT, que trata
da proteção ao trabalho da mulher. Mais
especificamente, o artigo 376, com a modi-
ficação dada pelo artigo 7 da Constituição

de 1988, determinava que apenas em casos
excepcionais a duração do trabalho diurno
da mulher poderia se estender além do li-
mite legal ou convencionado até o máxi-

mo de 12 horas. Ademais, se isso ocorres-
se, o salário-hora deveria ter um valor
50% superior ao da hora normal. A Lei no

10 244 revogou esse artigo, o que implica-

rá a permissão para a realização de horas
extras pelas mulheres trabalhadoras sem
as restrições mencionadas.

Mudanças na Lei no 9 872, de 23 de
Novembro de 1999, que Criou o
Fundo de Aval para a Geração de
Emprego e Renda (FUNPROGER)
A Medida Provisória no 7, de 24 de outu-
bro de 2001, instituiu três mudanças na
Lei no 9 872, que criou o FUNPROGER. An-
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termina que o valor do benefício não pode
ser inferior ao salário-mínimo.

Meios Operacionais para
Prevenção e Repressão a Ações de
Organizações Criminosas
A Lei  no 10 217, de 11 de abril de 2001, al-
tera os artigos 1o e 2o da Lei no 9 034, de 3
de maio de 1995, que dispõe sobre a utiliza-

ção de meios operacionais para a preven-
ção e repressão de ações praticadas por or-
ganizações criminosas. A principal altera-
ção refere-se à ampliação da idéia de orga-

nizações criminosas por meio da inclusão
da designação “associações criminosas de
qualquer tipo” em substituição aos termos
“quadrilha” ou “bando”, denominações

mais restritas e há muito questionadas.

Outra alteração ocorreu no artigo 2o com a
inclusão de dois novos incisos que dis-

põem sobre novos procedimentos de in-
vestigação e formação de provas. De acor-
do com a nova redação,  passam a ser per-
mitidas: (i) a captação e a interceptação de

sinais eletromagnéticos, óticos ou acústi-
cos e o seu registro e análise mediante au-
torização judicial; e (ii) a infiltração de
agentes de polícia ou de inteligência em ta-

refas de investigação, constituída pelos ór-
gãos especializados, também mediante auto-
rização judicial. A esse respeito, por razões
de segurança dos agentes infiltrados, o pará-

grafo único estabelece que a autorização ju-
dicial será estritamente sigilosa e que assim
permanecerá enquanto perdurar a operação.

Juizados Especiais Federais
A Lei no 10 295, de 12 julho de 2001, dispõe
sobre a instituição dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Fe-

deral. Com procedimentos menos formais,
as varas especiais examinarão causas cíveis
e criminais que envolvam a administração
federal e cujo valor não ultrapasse 60 salá-

rios-mínimos. Causas previdenciárias (pa-
gamento de benefícios atrasados, reivindi-

tes, estava determinado que, como parte
dos recursos disponíveis para o programa,
estava o valor originário da diferença en-

tre a aplicação da taxa média referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC), que remunera os depósi-
tos especiais feitos nas instituições finan-

ceiras oficiais federais enquanto eles não
são liberados para o tomador final, e a
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que
remunera os depósitos depois que se inicia

a liberação. O limite determinado para
essa diferença era de R$ 50 milhões. A MP

no 7 agora permite que esse limite possa
ser ampliado pelo Conselho Deliberativo

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CO-
DEFAT) até o limite de R$ 100 milhões me-
diante proposta do ministro de Estado do
Trabalho e Emprego.

Outra mudança diz respeito à participação
das instituições financeiras no risco das
operações para as quais está prevista a ga-

rantia pelo FUNPROGER, sendo que os ní-
veis mínimos dessa participação seriam
determinados pelo CODEFAT. A MP no 7 pas-
sou a permitir, excepcionalmente, por pro-

posta do ministro de Estado do Trabalho e
Emprego, que o CODEFAT autorize financia-
mentos garantidos pelo FUNPROGER sem a
participação no risco por parte das insti-

tuições financeiras, desde que precedidos
de processos de seleção e capacitação dos
empreendedores, vinculados a progra-
mas de crédito orientado. Além disso,

nas operações de financiamento com ga-
rantia do FUNPROGER, passou-se a exigir
dos mutuários uma contragarantia em
valor igual ou superior ao da garantia a

ser concedida pelo fundo.

Reajustado o Valor do
Benefício do Seguro-Desemprego
De acordo com a Resolução no 261 do CO-
DEFAT, aprovada em 29 de março de 2001,
o valor do benefício do seguro-desempre-
go, a partir de 1o de abril de 2001, seria re-

ajustado em 19,2%. Deve-se sempre obser-
var o artigo 5o da Lei no 7 998/90, que de-

 SEGURANÇA PÚBLICA
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cações de aposentadorias, etc.) serão absor-
vidas quase totalmente por esses novos jui-
zados, que prevêem tramitação em um perí-

odo de seis a oito meses e não permitem a
emissão de precatórios. Os pagamentos te-
rão de ser feitos até dois meses após a sen-
tença condenatória. A expectativa é de que

80% a 90% dos processos sejam transferi-
dos para essas novas varas.

O caput do artigo 13 exclui o instituto do

“reexame necessário” para as causas julga-
das nos juizados especiais federais. Aplicá-
vel exclusivamente às causas que envolvem
a Fazenda Pública, o “reexame necessário”

obriga o envio automático de todas as ações
nas quais a Fazenda é derrotcda à instância
superior para a confirmação da decisão.

Destaca-se também o artigo 14, segundo o
qual em casos de diversas ações com plei-
tos idênticos (como as do FGTS), apenas um
processo será levado à Turma de Uniformi-

zação – composta por um juiz por região e
liderada pelo presidente do STJ – enquanto
os demais ficam em suspenso nas próprias
varas especiais. A decisão, uma vez tomada

nesse processo, será aplicada aos demais
automaticamente.

Emprego das Forças Armadas na
Garantia da Lei e da Ordem
O Decreto no 3 897, de 24 de agosto de 2001,
fixa as diretrizes para o emprego das Forças
Armadas na garantia da lei e da ordem. A fi-

nalidade do documento é orientar o planeja-
mento, a coordenação e a execução das
ações das Forças Armadas e de órgãos gover-
namentais federais, em situações excepcio-

nais, como no caso em que o Exército é cha-
mado para substituir policiais militares em
greve. O texto deixa claro que, sempre que
for necessário (depois de esgotados todos os

meios previstos), as Forças Armadas desen-
volverão ações ostensivas de polícia de na-
tureza preventiva ou repressiva.

Tal decreto reforça, ainda, que é da compe-
tência exclusiva do presidente da República

a decisão de emprego das Forças Armadas
nas situações excepcionais. A decisão presi-
dencial será comunicada ao ministro da

Defesa, que coordenará as ações militares.

Quando ocorrer paralisação das polícias,
os policiais militares que permanecerem

trabalhando atuarão, com a permissão do
governador do estado e sob o controle
operacional do comando militar responsá-
vel pelas operações, sempre que assim exi-

jam as situações a serem enfrentadas.

Caso tenha de responder a inquérito poli-
cial ou a processo judicial por sua atuação

nessas situações de emergência, o militar
será representado judicialmente pela Ad-
vocacia-Geral da União (AGU). O decreto
toma como base o parecer da própria AGU,

que considera que a Constituição Federal
já prevê, implicitamente, o poder de polí-
cia às Forças Armadas nos casos em que
seja necessário garantir a lei e a ordem.

Alteração do Código Penal
A Lei no 10 268, de 28 de agosto de 2001,
altera dispositivos do Decreto-Lei no 2 848

do Código Penal, de 7 de dezembro de
1940. Dois artigos passam a vigorar com
nova redação, sendo que a primeira modi-
ficação acontece no artigo 342, que prevê

aumento das penas de um sexto a um ter-
ço, se o crime for praticado mediante su-
borno ou se cometido com o fim de se ob-
ter prova destinada a produzir efeito em

processo penal ou em processo civil no
qual for parte entidade da administração
pública direta ou indireta. A inclusão do
parágrafo 2o, no mencionado artigo, esta-

belece, ainda, que, no caso de ocorrer afir-
mação falsa, negação, ou omissão da ver-
dade por parte de testemunha, perito, con-
tador, tradutor ou intérprete em processo

judicial, administrativo, em inquérito po-
licial ou em juízo arbitral, o fato deixa de
ser punível se, antes da sentença no pro-
cesso em que ocorreu o ilícito, o agente se

retratar ou declarar a verdade.
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No artigo 343, foi aumentada a pena, antes
de a três anos (e multa), para o período de
três a quatro anos (e multa). O parágrafo

único também foi alterado e prevê, assim
como no artigo 342, aumento das penas de
um sexto a um terço, se o crime for pratica-
do com o fim de se obter prova destinada a

produzir efeito em processo penal ou em
processo civil no qual for parte entidade da
administração pública direta ou indireta.

Emenda Constitucional Altera
Artigo 6o da Constituição
A Emenda Constitucional no 26, de 14 de
fevereiro de 2000, altera o artigo 6o da
Constituição Federal, e acrescenta aos de-
mais direitos sociais o direito à moradia.

Criação do Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse Social
A Medida Provisória no 2 212, de 30 de
agosto de 2001, cria o Programa de Subsí-
dio à Habitação de Interesse Social (PSH).
O programa tem o objetivo de tornar

acessível a moradia aos segmentos popu-
lacionais de baixa renda. Os recursos do
PSH serão destinados, exclusivamente, ao
subsídio de operações de financiamento

habitacional. Ainda serão definidas algu-
mas diretrizes e condições para imple-
mentação do programa, tais como a faixa
de renda de interesse social para os fins

de que trata a MP e os programas habitacio-
nais de interesse social a serem alcança-
dos pelos subsídios.

Medida Provisória cria
Patrimônio de Afetação
A Medida Provisória no 2 221, de 4 de se-
tembro de 2001, modifica a Lei no 4 591,

de 16 de dezembro de 1964, e institui o pa-
trimônio de afetação nas incorporações
imobiliárias, ou seja, a incorporação pode-
rá ser submetida ao regime de afetação.

O patrimônio de afetação, constituído pelo
terreno e suas acessões, tem por objetivo

garantir a entrega das unidades imobiliárias
aos seus adquirentes.

Aprovado o Estatuto da Cidade
Foi aprovado, em julho de 2001, o Estatuto
da Cidade (Lei no 10 257, de 10 de julho de
2001), que estabelece normas de ordem pú-

blica e interesse social que regulam o uso
da propriedade urbana em prol do bem co-
letivo, da segurança e do bem-estar dos ci-
dadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

A política urbana tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções so-
ciais da cidade e da propriedade urbana

conforme várias diretrizes, entre as quais
estão a garantia do direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura, ao transporte e aos serviços públi-

cos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes
e futuras gerações, e a gestão democrática
por meio da participação da população.

O estatuto regulamenta o parcelamento, a
edificação ou a utilização compulsórios do
solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado. Também diz respeito ao IPTU

progressivo no tempo, à desapropriação
com pagamentos em títulos, a usucapião
especial de imóvel urbano, ao direito à su-
perfície, ao direito de preempção, à outor-

ga onerosa do direito de construir, às ope-
rações urbanas consorciadas, à transferên-
cia do direito de construir, e ao estudo de
impacto da vizinhança.

Segundo o estatuto, a propriedade urbana
cumpre sua função social se atende às exi-
gências fundamentais de ordenação da ci-

dade expressas no plano diretor, asseguran-
do o atendimento das necessidades dos ci-
dadãos quanto à qualidade de vida, à justiça
social e ao desenvolvimento das atividades

econômicas. O plano diretor, aprovado
pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é
o instrumento básico da política de desen-

volvimento e de expansão urbana.

HABITAÇÃO
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Criação da Letra de Crédito
Imobiliário e da Cédula de
Crédito Imobiliário
Segundo a Medida Provisória no 2 223, de
4 de setembro de 2001, os bancos comer-
ciais, os bancos múltiplos com carteira de
crédito imobiliário, a Caixa Econômica Fe-

deral, as sociedades de crédito imobiliário,
as associações de poupança e empréstimo,
as companhias hipotecárias e demais espé-
cies de instituições envolvidas no financi-

amento imobiliário e expressamente auto-
rizadas pelo Banco Central do Brasil pode-
rão emitir, independentemente da tradi-
ção efetiva, a Letra de Crédito Imobiliário

(LCI), garantida por créditos imobiliários
assegurados por hipoteca ou por alienação
fiduciária, ou seja, o imóvel permanece

sob propriedade da instituição financeira
até que se quite o financiamento. A LCI não
poderá ter prazo de vencimento superior

ao prazo de quaisquer dos créditos imobi-
liários que lhe servem de garantia.

É instituída também a Cédula de Crédito

Imobiliário (CCI), para representar créditos
imobiliários. A CCI é objeto de securitiza-
ção de créditos imobiliários, isto é, a ope-
ração pela qual tais créditos são expressa-

mente vinculados à emissão de uma série
de títulos de crédito. A CCI pode ser nego-
ciada em mercado de valores imobiliários.
O resgate da dívida representada pela CCI

prova-se com a declaração de quitação,
emitida pelo credor, ou, na falta desta, por
outros meios admitidos em direito.




