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Art. 3o A Lei no 11.948, de 16 de junho de 2009, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 2o-A:
"Art. 2o-A. Fica a União autorizada a renegociar ou estabelecer as condições financeiras e contratuais de operações de
crédito realizadas com o BNDES, mantida, em caso de renegociação, a equivalência econômica com o valor do saldo das
operações de crédito renegociadas, e mediante aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, observado o seguinte:
I - até o montante de R$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de
reais), visando ao seu enquadramento como instrumento híbrido
de capital e dívida, conforme definido pelo Conselho Monetário
Nacional, ficando, neste caso, assegurada ao Tesouro Nacional
remuneração compatível com o seu custo de captação; e
II - até o montante de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões
de reais), referente ao crédito concedido ao amparo da Lei no
11.805, de 6 de novembro de 2008, para alterar a remuneração do
Tesouro Nacional para o custo de captação externa, em dólares
norte-americanos para prazo equivalente ao do ressarcimento a
ser efetuado pelo BNDES à União.
Parágrafo único. O disposto no inciso I poderá ser aplicado à
parte da dívida que venha a ser constituída nos termos desta Lei."

1

Nº 225, quarta-feira, 25 de novembro de 2009

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

§ 2o A organização e o registro das informações de que trata
o caput deverão ser feitos por meio eletrônico, devendo o Poder
Executivo Federal adotar os meios necessários para integrar e organizar as referidas informações.

XVII - (VETADO)
§ 1o No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto no caput
deste artigo aplica-se até 31 de dezembro de 2011.
..............................................................................................." (NR)

Art. 5o A marca a fogo ou a tatuagem de que trata o inciso
I do caput do art. 4o desta Lei é obrigatória e deverá ser aposta,
respectivamente:

Art. 6o O art. 1o da Lei no 9.818, de 23 de agosto de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

I - na perna ou na orelha esquerdas, conforme o caso, para
indicar o estabelecimento de nascimento do animal;

"Art. 1o ....................................................................................
Parágrafo único. Para fins de utilização dos recursos do FGE,
consideram-se compreendidas no seguro de crédito à exportação
as operações de seguro de crédito interno para o setor de aviação
civil." (NR)
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8o Ficam revogados:
I - os arts. 4o e 5o da Medida Provisória no 462, de 14 de
maio de 2009; e
II - o § 1o do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Art. 4o Fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidente sobre a
receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 150cm3 (cento e cinquenta centímetros
cúbicos), efetuada por importadores e fabricantes, classificadas nos
códigos 8711.10.00, 8711.20.10, 8711.20.20 e 8711.20.90 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.

Brasília, 24 de novembro 2009; 188o da Independência e
121o da República.

§ 1o O disposto no caput não se aplica às receitas auferidas
pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária.

LEI N o- 12.097, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores
ocorridos nos meses de julho a setembro de 2009.
Art. 5o O art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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Dispõe sobre o conceito e a aplicação de
rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei conceitua e disciplina a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos.
Art. 2o A rastreabilidade de que trata esta Lei é a capacidade
de garantir o registro e o acompanhamento das informações referentes
às fases que compõem a cadeia produtiva das carnes de bovinos e de
búfalos, permitindo seguir um animal ou grupo de animais durante
todos os estágios da sua vida, bem como seguir um produto por todas
as fases de produção, transporte, processamento e distribuição da
cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos.
Parágrafo único. A rastreabilidade tem por objetivo primordial o aperfeiçoamento dos controles e garantias no campo da saúde
animal, saúde pública e inocuidade dos alimentos.
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Art.
Os agentes econômicos que integram a cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos ficam responsáveis, em
relação à etapa de que participam, pela manutenção, por 5 (cinco)
anos, dos documentos fiscais de movimentação e comercialização de
animais e produtos de origem animal que permitam a realização do
rastreamento de que trata esta Lei para eventual consulta da autoridade competente.
Parágrafo único. Os controles de que trata o caput deverão
ser implementados no prazo de até 2 (dois) anos a contar da data de
regulamentação desta Lei, devendo a norma reguladora, sempre que
possível, estabelecer procedimentos que não sobrecarreguem o produtor em termos de formalidades administrativas.
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, a rastreabilidade da cadeia
produtiva das carnes de bovinos e de búfalos será implementada
exclusivamente com base nos seguintes instrumentos:
I - marca a fogo, tatuagem ou outra forma permanente e
auditável de marcação dos animais, para identificação do estabelecimento proprietário;
II - Guia de Trânsito Animal - GTA;
III - nota fiscal;
IV - registros oficiais dos serviços de inspeção de produtos
de origem animal nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme
exigir a legislação pertinente;
V - registros de animais e produtos efetuados no âmbito do
setor privado pelos agentes econômicos de transformação industrial e
distribuição.
§ 1o Poderão ser instituídos sistemas de rastreabilidade de
adesão voluntária que adotem instrumentos adicionais aos citados no
caput, e as suas regras deverão estar acordadas entre as partes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012009112500002

II - na perna ou na orelha direitas, conforme o caso, para
indicar os estabelecimentos proprietários subsequentes.
§ 1o As marcas e tatuagens referidas no inciso I do caput do
art. 4o desta Lei obedecerão, quando for o caso, às disposições da Lei
no 4.714, de 29 de junho de 1965, e deverão ser inscritas em órgãos
ou entes públicos municipais ou estaduais ou nas entidades locais do
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA,
referido na Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991.
§ 2o A União providenciará, em até 2 (dois) anos, em caráter
suplementar, sistema de inscrição de marcas, nos municípios em que
não haja sistema adequado de inscrição.
§ 3o Será dispensado o uso de marca a fogo, tatuagem ou
outra forma de marcação permanente quando for utilizado sistema de
identificação dos animais por dispositivo eletrônico.
§ 4o Será dispensado o uso de marca a fogo, tatuagem ou de
outra forma de marcação permanente no caso de animais com registro
genealógico em entidades privadas autorizadas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da Lei no 4.716,
de 29 de junho de 1965.
§ 5o Caso as formas de identificação de que trata o caput
tornarem-se obsoletas ou inviáveis, outras formas poderão ser instituídas a critério do Poder Executivo.
Art. 6o Os estabelecimentos rurais e os de abate somente
poderão receber bovinos e búfalos identificados na forma do art. 4o
desta Lei e acompanhados de GTA em que essa identificação esteja
presente.
Art. 7o Para o atendimento ao disposto nesta Lei, e para
todos os efeitos fiscais, ficam autorizados os produtores rurais a
emitir suas próprias notas fiscais, a partir de talonário previamente
registrado perante a autoridade fazendária.
Art. 8o A autorização de importação de animais e produtos
de origem animal de que trata esta Lei fica condicionada à comprovação pelo importador de que foram cumpridas as regras de rastreabilidade do país de origem e que essas normas sejam pelo menos
equivalentes ao disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
embriões e ao sêmen de bovinos e búfalos cuja importação obedecerá
a regulamentos próprios.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias
após a data de sua publicação oficial.
Brasília, 24 de novembro de 2009; 188o da Independência e
121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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LEI N o- 12.098, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009
Altera a composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região, com sede em São Paulo, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região,
com sede na cidade de São Paulo, tem sua composição aumentada
para 94 (noventa e quatro) Juízes.
Parágrafo único. A 5a (quinta) parte dos cargos de Juiz constante deste artigo é destinada à representação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público do Trabalho, nos termos
do art. 94 da Constituição Federal.
Art. 2o Para atender à composição a que se refere o art. 1o,
são criados 30 (trinta) cargos de Juiz do Tribunal.
Art. 3o São criados para dar suporte técnico aos magistrados,
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, os cargos de provimento efetivo, Cargos em Comissão e Funções Comissionadas especificados nos Anexos I e II desta Lei, a
serem providos na forma estipulada nas Leis nos 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e 11.416, de 15 de dezembro de 2006.
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