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NOTAS PARA O PAINEL 

 

 

Presidência da República sanciona, com vetos, a nova Lei 
dos Portos (MPV 595/2012) 
 
A Presidência da República sancionou, nesta quarta-feira, com vetos, a Lei 
nº12.815/2013, decorrente da conversão da Medida Provisória 595 de 2012, que 
estabelece um novo marco regulatório do setor portuário brasileiro.  
 
Dentre os vetos, os cinco que se seguem merecem destaque, listados com as 
respectivas razões para o veto e com o posicionamento da CNI: 
 
 Terminal indústria (Art. 2°, VIII; art. 8°, V; e art. 9°, §§2° e 3°): 

Razão para o veto: a criação do terminal indústria retoma a distinção entre 
carga própria e de terceiros nas operações de terminais de uso privado, cuja 
eliminação era um dos principais objetivos da MP, uma vez que a restrição ao 
tipo de carga constitui um empecilho à ampla abertura do setor, e portanto, da 
concorrência. 

 
A CNI entende que a motivação para o veto, de fato, preserva uma das 
importantes inovações do novo marco regulatório que é a não distinção entre 
carga própria e de terceiros nos terminais de uso privado.  

 
 Participação na licitação de empresas de navegação marítima com 

participação societária em percentuais superiores a 5%, exceto empresas 
públicas, de capital misto e suas subsidiárias (Art. 6°,§4° e art. 8°, §4°): 
Razão para o veto: a proposta é inócua, uma vez que apenas impõe restrições 
à participação das empresas de navegação na licitação, sem dispor sobre a 
possibilidade de essas empresas adquirirem participação societária em terminais 
portuários. Além disso, a regra é facilmente superável por meio de acordos de 
acionistas e outras operações societárias. 

 
A CNI apoia a motivação para o veto por entender que a regra que havia sido 
imposta vai à contramão das regras adotadas por inúmeros outros países, bem 
como cria uma forte barreira para a inserção do sistema portuário brasileiro no 
modelo e práticas internacionais.  

 
 Presidência da República sanciona, com vetos, a nova Lei dos Portos (MPV 595/2012); 
 CCJC aprova modificações no Sistema Recursal Trabalhista; 
 Comissão Mista aprova MP que desonera produtos da cesta básica; 
 CCJC aprova a PEC que trata da concessão de autonomia às administrações tributárias; 
 Comissão de Infraestrutura delibera pela prejudicialidade da proposta de reinstituição do AITP; 
 CAE aprova projeto que permite ausência do empregado para acompanhamento de filho enfermo; 
 CTASP rejeita projeto que considerava construção civil como atividade perigosa; 
 Rejeitado na CDEIC o projeto que trata de restrição ao registro de marca; 

 

 p a i n e l 

 

■ Câmara aprova projeto de 
regulamenta desmontagem 
de veículos 
 
O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou hoje o PL 
23/2011, do deputado 
Armando Virgílio (PSD/GO), 
que disciplina o 
funcionamento de empresas 
de desmontagem de veículos. 
A proposta foi aprovada na 
forma de uma emenda 
substitutiva, que fez 
alterações no texto original. A 
matéria será enviada ao 
Senado. 
 
■ Redução do limite de 
receita bruta decorrente de 
exportação para instalação 
de empresas em ZPE 
 
A Comissão de 
Desenvolvimento Regional do 
Senado aprovou o PLS 
316/2012, que reduz de 80% 
para 50% o limite mínimo de 
receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior de 
empresas instaladas em Zona 
de Processamento de 
Exportação. 
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 Competência do OGMO para intermediar a utilização de mão de obra complementar, nos 

portos públicos, inclusive nos casos em que for utilizada embarcação na navegação interior 
para suprir impossibilidade de acesso de embarcação de longo curso e cabotagem (Art. 28, 
parágrafo único): 
Razão para o veto: estende impropriamente a intermediação do órgão gestor de mão de obra 
(OGMO) às embarcações de navegação interior, uma vez que o artigo tratava originalmente da 
dispensa da intervenção de operadores portuários. Além disso, a proposta extrapola os termos do 
acordo negociado entre as entidades representativas no Congresso. 

 
A CNI apoia o veto por entender que a intermediação do OGMO deve se restringir às atividades no 
âmbito do porto organizado. 

 
 Prorrogação antecipada de concessões e permissões de portos secos, para atingir o prazo de 

25 anos, podendo ser prorrogado por 5 anos (Art. 69): 
Razão para o veto: o dispositivo trata de matéria estranha ao projeto de lei. 

 
A CNI apoia as razões do veto por entender que o regime de operação dos portos secos já está 
convenientemente regulamentado pela recém editada MPV 612/2013. 

 
 Renovação dos contratos de arrendamento firmados antes de 1993 por um único período (Art. 

56):  
Razão para o veto: a proposta viola o princípio constitucional da Separação de Poderes, ao retirar do 
Poder Executivo a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade de eventuais prorrogações 
daqueles contratos, além de ferir o princípio da isonomia. 

 
A CNI tem posicionamento contrário a esse veto por entender que a redação proposta no 
dispositivo (artigo 56) resolvia o problema da insegurança jurídica dos contratos de arrendamento de 
áreas ou instalações portuárias situadas dentro da área de porto organizado, firmados antes de 1993, 
e que não foram adaptados aos parâmetros da Lei nº 8.630/1993 (como determinado) por falta de ato 
manifesto dessas Administrações. Nessa situação estão terminais arrendados que hoje são operados 
por pessoa jurídica dentro de porto organizado para utilização direta de indústrias, altamente 
especializados e integrados a complexos industriais de relevância para a economia regional. 
 
 

Os outros dispositivos vetados foram: 
 
 
 Possibilidade de prorrogação de concessão e de arrendamento pelo prazo máximo de 50 anos 

nas hipóteses de promoção dos investimentos necessários para a expansão e modernização 
das instalações portuárias (Art. 5°, §1°): 
Razão para o veto: cria um mecanismo automático de prorrogação das concessões e dos 
arrendamentos, retirando a prerrogativa do Poder Executivo para avaliar a conveniência de cada 
prorrogação, o que prejudica sua capacidade de planejamento e gestão do setor.  

 
 Prorrogação dos Contratos de Arrendamento firmados pós 1993 (Art. 57, §§2° e 4º): 

Razão para o veto: extrapola os termos dos contratos de arrendamento vigentes, confundem os dois 
regimes de exploração de instalações portuárias e contraria um dos objetivos centrais da Medida 
Provisória, que era o aumento da concorrência no setor.  
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 Exclusividade da Guarda Portuária para a vigilância dos portos (Art. 17, §5°): 
Razão para o veto: acarreta conflitos entre as atribuições previstas para a guarda portuária e as 
competências exercidas privativamente por alguns órgãos públicos no porto. Também é incompatível 
com o art. 24, III, do projeto.  

 
 Obrigatoriedade de cadastro do trabalhador portuário avulso (Art. 45): 

Razão para o veto: o texto não deixa claro qual o alcance deste novo cadastro. Além disso, ao 
estender a lógica do órgão gestor de mão de obra para os terminais localizados fora da área do porto 
organizado, o dispositivo viola item de negociação entre as entidades representativas.  

 
 Segurança e Saúde do trabalhador portuário (Art. 74): 

Razão para o veto: várias entidades argumentam que os órgãos gestores de mão de obra não 
deveriam ser os únicos a realizar a comprovação da efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes 
nocivos e que o tema pode ser tratado de maneira mais adequada em nível infralegal. 

 
 
 

CCJC aprova modificações no Sistema Recursal Trabalhista   
 
A CCJC aprovou, nesta quarta-feira, o parecer da relatora, deputada Sandra Rosado (PSB/RN), pela 
aprovação com emendas do PL 2214/2011, que altera regras de processamento de recursos na justiça 
do trabalho.  
 
A proposta original, com o fito de garantir celeridade processual, acabava por mitigar a aplicação dos 
princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, especialmente ao restringir hipóteses 
de cabimento de recursos e estabelecer multa em valor considerável nos casos de recursos entendidos 
como protelatórios. 
 
Após reuniões da CNI com o autor do projeto, deputado Valtenir Pereira (PSB/MT), representantes do 
TST e com a deputada relatora, Sandra Rosado (PSB/RN), esta acatou em seu parecer sugestões de 
aprimoramento propostas pela CNI, entre as quais se destacam: 
 
a) eliminação de novas multas por recursos protelatórios e inadmissíveis contempladas na redação 
original do projeto. A supressão é salutar, tendo em vista a previsão constitucional do direito ao duplo 
grau de jurisdição; 
 
b) exclusão da obrigatoriedade do recolhimento do depósito recursal para o Agravo de Instrumento nas 
hipóteses em que a finalidade desse recurso for destrancar Recurso de Revista que se insurja contra 
decisão que contraria jurisprudência uniforme do TST (súmulas e OJ´s); 
 
c) substituição do incidente de demandas repetitivas no âmbito dos TRT´s (mencionada no texto do 
projeto original), que ainda não conta com regulamentação no ordenamento pátrio, pelo instituto, já 
previsto na CLT, de uniformização de jurisprudência, eliminando assim a supressão de instâncias e a 
insegurança jurídica. 
 
Apesar desses avanços, a CNI continuará a defender aprimoramentos no projeto, notadamente quanto 
a: 
 
a) explicitação na lei de que as divergências sobre matéria constitucional continuarão sendo analisadas, 
em último momento, pelo STF; 
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b) previsão de que, uma vez uniformizada a jurisprudência no âmbito do TRT, abrir-se-á novo prazo 
para a interposição de Recurso de Revista. 
 
Salvo interposição de recurso para apreciação da matéria pelo Plenário da Câmara dos Deputados, o 
projeto segue para o Senado Federal. 
 
 
 

Comissão Mista aprova MP que desonera produtos da cesta básica  
 

A Comissão Especial constituída para analisar a Medida Provisória 609, que reduziu a zero as alíquotas 
do PIS/Cofins incidentes sobre importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno 
dos produtos da cesta básica, aprovou na tarde de hoje Projeto de Lei de Conversão à matéria, 
apresentado pelo deputado Edinho Araújo (PMDB/SP). 
 
Como previsto, a MPV 609 foi aprovada com o conteúdo da MP 605, que permite ao governo subsidiar a 
redução das contas de luz com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Esta medida 
provisória perdeu a validade na terça-feira porque não foi votada pelo Senado. O relator acolheu o texto 
aprovado na Câmara, com as alterações propostas pelo relator na comissão mista.  
 
A desoneração de tributos de produtos da cesta básica, prevista inicialmente para carnes (bovina, suína, 
aves, peixes, ovinos e caprinos), café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico, pasta de dente e 
sabonete, foi estendida ao pão de forma, ao frango industrializado, à erva mate, às mortadelas e  
às linguiças, ao açúcar cristal, aos biscoitos de consumo popular, do tipo Cream Cracker, Água e Sal, 
Maria e Maizena, ao molho de tomate, ao vinagre e ao polvilho. Também foram acolhidas as emendas 
que tratavam da desoneração de artigos escolares, como cola, artigos escolares confeccionados de 
plástico, borracha de apagar, pasta e mochila para estudante, agenda, caderno, classificador, pincel, 
caneta esferográfica, caneta e marcador com ponta de feltro e lápis. 
  
O relator também inclui as rações e suplementos alimentares empregados na pecuária entre os produtos 
objeto de desoneração, e produtos de higiene pessoal, como escovas de dentes, absorventes higiênicos 
e fraldas descartáveis. Por último, cabe destacar que o gás de cozinha e o sal foram contemplados com 
a desoneração de PIS/Cofins.  
 
O PLV, junto com o processado (MPV original e emendas), segue para o Plenário da Câmara. 
 
 
 

CCJC aprova a PEC que trata da concessão de autonomia às 
administrações tributárias  
 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o parecer do 
relator, Dep. João Paulo Lima (PT/PE), pela admissibilidade da PEC 186/2007, de autoria do Dep. Décio 
Lima (PT/SC), que assegura autonomia administrativa, financeira e funcional às administrações 
tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa autonomia será estendida 
às iniciativas de suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Também determina que lei complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis às 
administrações tributárias, dispondo inclusive sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos 
cargos de sua carreira específica.  
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A CNI entende que atribuir autonomia ao Fisco em relação ao Poder Executivo e delegar a uma Lei 
Complementar a definição de normas gerais aplicáveis à Administração Tributária é trilhar caminho 
oposto ao anseio da sociedade por maior segurança jurídica nas relações com o Fisco através da 
efetivação de garantias constitucionais contra excessos tributários. Alterações de normas gerais 
aplicáveis à Administração Tributária devem focar a modernização do Fisco e a melhoria da qualidade 
do gasto público, visando proporcionar aos contribuintes melhoria na qualidade e redução do custo 
praticado na prestação de serviços públicos. 
 
A PEC 186/07 segue para Comissão Especial que analisará seu mérito.  
 
 
 

Comissão de Infraestrutura delibera pela prejudicialidade da proposta de 
reinstituição do AITP 
 
A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou, hoje, o parecer do relator, 
senador Sérgio Souza (PMDB/PR), pela prejudicialidade do PLS 406/2008. O projeto, de autoria da 
Senadora Ada Mello (PTB/AL), propõe a reinstituição da cobrança do Adicional de Indenização do 
Trabalhador Portuário (AITP), criado pela Lei de Portos (Lei nº 8.630/1993) e recolhido pelos operadores 
portuários durante quatro anos, com vistas a atender aos encargos de indenização pelo cancelamento 
do registro do trabalhador portuário avulso. 
 
O parecer do relator foi pela prejudicialidade do projeto por entender que ele perde a finalidade diante 
da revogação da lei que pretendia alterar pela MPV 595/2012, novo marco regulatório do setor portuário 
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. A CNI, além de concordar com a prejudicialidade da 
matéria, tem posicionamento contrário por entender que o AITP não obteve êxito quando criado e sua 
cobrança serviu apenas para onerar o setor portuário e comprometer ainda mais a sua competitividade. 
A CNI defende que questões como essa devem ser tratadas nas negociações entre o setor privado e o 
sindicato dos trabalhadores de cada porto. 
 
O projeto, que já havia sido rejeitado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), segue agora para a 
apreciação da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em decisão terminativa. 
 
 

CAE aprova projeto que permite ausência do empregado para 
acompanhamento de filho enfermo 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o PLC 137/2010 que permite, desde que previsto em 
convenção ou acordo coletivo, a ausência do empregado para acompanhar filho de até doze anos que 
necessite de assistência médica por até trinta dias.  
 
O texto aprovado prevê ainda que o período de afastamento poderá ser fruído apenas a cada doze 
meses e que será concedido mediante perícia médica que ateste a necessidade de assistência direta do 
empregado em horário incompatível com o seu horário de trabalho.  
 
Privilegiar a negociação coletiva é tendência moderna das relações de trabalho e é compatível com a 
posição da CNI quanto ao tema, pois confere às partes envolvidas maior espaço para gerirem o contrato 
de trabalho da forma que melhor lhes atenda.  
 
O projeto agora segue para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.  
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CTASP rejeita projeto que considerava construção civil como atividade 
perigosa 
 
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) rejeitou o PL 6075/2005, que 
altera o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho para incluir como atividade perigosa aquela 
realizada no âmbito da construção civil.  
 
A deliberação coincide com o posicionamento da CNI que é contrária à ampliação do conceito de 
atividade perigosa, especialmente se tratando de setor sensível e intensivo em mão de obra, que 
poderia ser onerado de forma excessiva.  
 
O projeto ainda será apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).  

 
 
Rejeitado na CDEIC o projeto que trata de restrição ao registro de marca 
 
A Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados rejeitou o PL 
3074/2011, originário do Senado Federal (PLS 308/2006), que altera a Lei de Propriedade Industrial 
para proibir o registro de reprodução ou imitação capaz de causar confusão ou associação com marca 
alheia, ainda que não idêntica ou semelhante, desde que o titular demonstre a concorrência desleal, o 
prejuízo a sua imagem ou a utilização indevida de sua imagem corporativa ou prestígio. 
 
A CNI entende que não se justifica, em nosso sistema, proteção para marcas que se destinam a 
distinguir produto ou serviço não idêntico, semelhante ou afim, como pretende o Projeto, quando não 
reputadas pelo INPI ou, em última instância, pelo próprio Poder Judiciário, como marcas de alto renome.  
 
O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
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