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Ata da 120ª Sessão, em 12 de julho de 1996
Presidência dos Srs.: Adylson Motta, Adroaldo Streck, § 2º do artigo 18

do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Haven
do número regimental, está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ADROALDO STRECK, servindo como
2!l Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se à leitura do Expediente.

O SR. PAULO PAIM, servindo como 12 Secre
tário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Noel de Oliveira, nos se
guintes termos:

Brasília, 12 de julho de 1996

IIrnl1 Sr. Mozart Vianna de Paiva
M.D. Secretário-Geral da Mesa

Comunico à Secretaria-Geral da Mesa, nesta
data, minha reassunção do mandato de Deputado
Federal, do qual me achava afastado por motivo de
licença médica.

Atenciosamente. - Noel de Oliveira, Deputado
Federal PMDBIRJ.

MENSAGEM N9 573, DE 1996
(DO PODER EXECUTYO)

Informa o ExcelentÍssimo Senhor Presidente da República que
se ausentará do País no dia 26 de junho de 1996 para reali
zar visita oficial ã República do Paraguai.

(PUBLIQUE-SE)

Excelentissimos Senhores Membros da Câmara dos Deputados,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para
informá-los de que me ausentarei do Pais no dia 26 de junho de
1996 para realizar visita oficial à República do Paraguai,
atendendo a convite do Presidente Juan Carlos Wasmosy.
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2. A visita marcará a celebração dos trinta anoa da Ata das
cataratas, d. 22 de junho de 1966, que deu origem ao Tratado da
Itaipu, empreendimento conjunto que traduz a natureza especial de

noss8:,1J relações com o Paraguai.

3. A axcelincia • a crescente complexidade d. nosso

relacionamento com o Paraguai, parceiro do Brasil no MERCOSUL •

pais com o qual partilhamos extensa faixa de fronteira, justificam

a presença do Chefe da Estado brasileiro naquele pais vizinho em
data simbólica para as ~.lações bilaterais.

o voto do Sr. Carlos Apolinário e, em separado, dos
Srs. Airton Dipp, João Paulo e José Fritsch.

(PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICÃO N9 l7-A, DE 1995, A
QUE SE REFEREM OS PARECERES)

Brasilia, 21 de junho de 1996.

Avison' 736 -SUPAR/C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Brasília, 21 de junho de 1996,

sUMÁRIo

I - Proposta inicial

Il - Na Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Redaçio:
- parecer do Relator
- parecer da Comisslo

m-Na Comisslo Especial
- Termo de Recebimento de Emendas
- Parecei' do Relator
- Substitutivo do Relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
- Voto em separado do Deputado Airton Dipp
- Voto em separado conjunto dos Deputados João Paulo e José Fritsch.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República comunica que se ausentará do Pais no próximo dia 26 de junho de 1996.
para realizar visita oficial à República do Paraguai

Atenciosamente,

c=:c:-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Cua Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado wn.SON CAMPOS
~~~e~rR ~~~~ário da Càmara dos Deputados

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 17-B, DE 1995

(Do Sr. Antônio Joaquim e Outros)

Altera parágrafos 19 e 29 do artigo 45 da Constituição
Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade; e da Comi~

são Especial, pela aprovação, com substitutivo, contra

As Melai da Câmara dOI DeputAdol e do Senado rederal promul

gam • seº,--uJnte Emenda ao texto Constitucional:
OC·se aos U )' C 2' do 1ft 4S da ConSlIlUlçlo Federal I segulOle rcdaçlo

"An 4S "".""""",,,.,,,,,,,,,,,,.""""'" """"""'"'''''''''''' ",
i I' O numero 101&1 de Deputados. bem corno I represelllaÇlo por
Estado e pelo Dlstnto Federal. seB ~Iecldo por leI
Complememar, proporclonalmcme I populaç,lo, procedcndo-sc aos
IJustes neccssanos, no ano IIIlCfI(lf às eleIções, pera que nenhlll1ll
daquelas UnIdades da Federaçio tenha "",nos de etnco ou IIlAIS de
quarenta e lere Depu!ldos
i 2" cada Temtóno elc,erã ais Depulldos "

JUSTIFICATIVA

O cnleno da represenl&Ç1cl políllca na Càmara dos Deputados vem sendo alterado 10 lonllO
do lempo Na ConstllUlçio Federal de 1946, cada fI"lPO de ISO mil habilllltes somavl I
represenllllte do povo nl Càm... Federal, pranlldo o mlDllno de 7 Depulldos. Alinplo o
numero de 20 Depul&dos pasSlVI-se I contar mlis um I cada 2SO mil habilllltes, A
Emenda ConstitucIonal n' 17/65 IUerou os cmenos de defimçlo da represenlltivllllde.
passando cada fI"lPO de 300 moi habllanles cenrenr o direll'l a I Deputado Federal, ué se
aUnllr 2S Dcpul&dos Após, cada fI"1PO de SOO mIl hablllllles somlVI I Deputado,

A ConsulUiçlo de 1967 nio aUerou esse cntOno, Silvo no ralo de. excedendo e 2S
Depulldos, somaVI·" maIS um I cada srupo de I mllhio de habllllllCS.

A Emenda Constitucional de 1969. porCrn, modJr~ subsWlCillmcnlC esae crilério,
pessando I defimr o númcfo de Depulados na Cimara Federal em funçio do tIIlmcro de
eleitens ••• mlis de habilllllcs. eoc:alonados em quoIro ralxas ·ué \00 milclcilorcs
3 0cpulad0I; de 100 mil I 3 milh6es mlÍs \ Depul&do por lfUllIl de \00 mil eleilORS; de 3 •
6 mllh6es mais I Deputado por srupo de 300 moi eleitores e, por fim. acima de 6 milh6cs
tnIIS I Deputado por fI"lPO de SOO mil eleltOfCS' sempre asseaurado o mimmo de 5 c o
máximo de SO Depulldos por unidade da Fcdcraçio O número toc.J de DcputadoI no
Càmara Federal fOI entlo fixado em 420. Durante I VIJéIlCII desse cnterio foi estendido o
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A Con,ulUlçlo ~cderal de Iq88 rc"ahcll'Ceu o cnl~no de definlçlo do numero de Deputados
.10 funçlo da populaçlo de cada I;"ado. porém. manlendo o mesmo numcro de Deputado.
ou. corno '10 mUlIos CL<05. alt os aumcntando. Ex.mplm dlS'" slo O § 2' do an •• do AlO
du DlSpoSlçôCs ConSlIlUClOna15 Transllónas que assciUra a Irreduhb,hdade da
repnscntaçlo do> Estado> • do DlStnlo Federal na Clmara dos Deputado>. na Lell'slalUra
ConsululOt••• a R.soluçAo do Tnbunal Supenor EI.'loral • de 12 04 94. que allm de 60
para 70 o num.ro de Deputado> do Estado de 510 Paulo a pann de 1994.

F Imponanl. res..ltar que quando a F.m.nda lon.tlluclonal d. 1%9 fixou novn rearas para
a definlçlo do numero de Deputados Federa...slavamos na Vlgtncla de um es1ado de
.xccçlo onde ,xlSlia somentc o blpan,dansmo HOJ" nada m.nol que qUinze panidos
pollllCOS Itm repnsentaçlo na CllOata Fcderal Es.. democratlzaçlo do sist.ma pantdirio
brasllclro. ao mcsmo tcmpo CIO que permlhu um maIOr cnvolvimcnto da populaçAo no
processo polltico naclooal aumentou de formataI os debates a ponlO de, em alauns ePOI, ata
lulmuhui·lo
Por .ssa.< razôCs o num.ro de Repnscntantes do povo na Clmata Federal parece.riOS
exorbItante Som.·.. a isso que quanto ma,or a hancada maior a dIficuldade de fiscalizaçlu.
por panc do elellor, da atuaçAo do merecedor do seu volO

Alem do maIs. esabido que pane do Congtesoo Nacional 010 atua .f'livament.. A;alistas
polilicos corno Robeno Pompeu de ToJedo • Arg.hna Cbe,bub Figueiredo c.rtificaram·..
desse ralO. O pnm.iro ..Icu\ou que apenas 30% .reuvamenl. ,xerce o mandato poarlamentar
, apresenllndo prOJ.IOS de I.i, .mendas • panlC'pando das sessõeS de maneIra aUva. A
..jUOda. em pesqUl" !lO banco de dado. do Congr."" Nacional. v.nficou que a "ln;'twa da
Casa privil.gia apenas uma pequena parcela do. CO"b'TCSSlStas trazendo-os a panlClpoar das
d,SCussôeS' das votaÇÔC.
As.im ..ndo, nIo se JlI!tifi.. a manul.nçIo de um nlim.ro 110 .Ievado de Deputado> na
Clmara Federal Tomemo•• por excmplo, o taSO dos Estado> Unidos da Amen.. Com uma
populaçio de 257,8 milhõe. de habitant•• possui uma Clmara com 453 Deputado., o que
.ianifi.. uma relaçAo per capOta de um Deputado por 592.643 habitanles. No Brasil, cUJa
populaçio aung. 151,5 milhlles de habItantes .... relaçAo e de um Deputado para 295.366
hab,tantes Anahsado de outra fOrmL slanlfica dIZ" que o Brasil tcm 49,8% maIS
Deputado> do que os E.tados UnIdos
NIo • nessa int.nçIo reduzir a representatividade proporcional de nenhum Estado. mas 'im,
rebaixar, eqüitativament., .10 113, a de todos, bU5Cllldo of.recer maIO< racionalidade 10

processo legislativo, ".nxugando" o Congr••," • tornaJIdo.o maIS uanspar.nl' • eficaz.

Em buscadesse ideal, contamoS com o apoio de nossos Pares.
IN...I.AII.<-<>

Sala das Sessões,'3 de rrrirJ de 1995

Deputado Anét::::l ,/

CASSIO CUNHA LIMA
FERNANDO GABEIRA
ALEXANDRE SANTOS
JOSE GENOINO
MARILU GUIMARAES
ANTONIO DO VALLE
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
t1AR INHA RAUPP
DELFIM NETTO
VANESSA FELIPPE
WELINTON FAGUNDES
PAULO ROCHA
EIlALDO T1lLND<'.DE
GTLV,~N FREIRE
VICENTE CASCIONE
IVO MAINARDI
.JOSE ALDEMIR
HEflCULANO ANGHINETTI
lUTA cMtATA
SILAS BRASILEIRO
SALATIEL CARVALHO
RICARDO HERACLIO
11AIMUNDO SANTOS
PAULO PAIM
ILDEMAR KUSSLER
BARBOSA NETO
JOSE S,~NrANA DE VASCONCELLOS
FEU ROSA
REGIS DE OLIVEIRA
ENIO BACCI
TELM() KIRST
ROBERTO FRANCA
EDINHo ARAUJO
RODRIGUES PALMA
VICENTE ARRUDA
JARBAS LIMA
ALEXANDRE CARDOSO
NEDSON MICHELETI
CARLOS CARDINAL
MARCOS MEDRADO
ROMEL ANIZIO
NESTOR DUARTE
ELIAS MURAD
GONZAGA PATRIOTA
PAULO TITAN
JOAO IENSEN
LAIRE ROSADO
SILVERNANI SANTOS
ANTONIO GERAI.DO

HELIO ROSAS
EDUARDO MASCARENHAS
DAVI ALVES SILVA
CL.~UDIO CA.JAD()
UBALlJrNO JUNIOR
ROBERTO VALADAO
AL"'Y-ANDRE CERANrO
LEONEL PAVAN
ROBERTO ROCIIA
LUIZ CARLOS HAULY
LAEL VARELLA
AUGUSTINHO FREITAB
ENIVALDO RTBEIRO
WILSON CUNHA
WALDOMIRO FIORAVANTE
VALDOMIRO MEGER
SEBASTIAO MADEiRA
GERVASIO OLIVEIRA
PADRE 110QUE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOrWE
AUGUSTO CARVALHO
BETINHO 110SADO
DARCISrO PEllOtmr
AUGUSTO NARDt:8
ARTHUR VIRGILIO NETO
LEUR LOMANrO
HAR OLDO Lll1A
JAIR BOLSONARO
VILSON SANTINI
RAUL BELEM
llICARDO GOMYDE
DANILO DE CASTRO
PAULO RITZEL
NOEL DE OLIVEIRA
CELSO RUSSOMANNO
ADYLSON MOTT<'I
LUC r ANO CASTI10
MARCONI PERILLO
SALOMAO CRUZ
MARISA SERRANO
SYLVIO LOPES
HERMES PARCIANELLO
PAULO BORNHAUSEN
JAIR SOARES
LUIZ DURA0
HOMERO OGUIDO
ALCIDES MODE:SrO
ESTHER GROS81

Brasília, 15 de março de 1995.

183 assinaturas válidas;
012 assinaturas repetidas; e
010 assinaturas que não conferem.

Ate sam te,

na181.Ar;AO ClrADA, ANEXADA 'ELA r:OO/tDENAÇAO
1'8 CO/llISSOES rEIC/IIANEN'/'ES

CONSTITUIÇÃO
~ J"EI)I:M1'IVA DO alUUlL

1111

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício rt.(]ff;./95

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Antonio Joaquim ,que "Altera o art. 45 da Constituição
Federal", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposíção
de:

NEWTON CARDOSO
WILSON BRAGA
JERONIMO REIS
CIDINHA CAMPOS
SARNEY FILHO
FATIMA PELAES
SIL''':10 ABREU
LUIZ PIAUHYL1NO
AI~TONIO JOAQUIM ARAUJO
AYRES DA CUNHA
ADROALDO STRECI<
AFFONSO CAMARGO
FERNANDO GONCALVES
TALVANE ALBUQUERQUE
MATHEUS SCHMIOT
VILMAR ROCHA
GENESIO BERNARDINO
EFRAIM MORAIS
BENEDITO DOMINGOS
FERNANDO TORRES
DOMINGOS LEONELLI
ANTONIO AURELIANO
MARIO NEGROMONTE
ELISEU RESENDE
JOSE LUIZ CLEROT
ALMINO AFfONSO
CUNHA LIMA
CONFUCIO MOURA
EDSON EZEQUIEL
FERNANDO LOPES
GI0VANNI QUEIROZ
SE'JEI<IANO ALVES
EUIUPCDES MIRANDA
AECIO NEVES
CARLOS APOLINAR lO
INOCENCIO OLIVEIRA
NELSON MEURCt~

NELSON TRAD
JOSE PRIANTE
AlHONLO BRASIL
OLAVIO ROCHA
CHICA() BRWIOO

CORI')LANO SALES
ADAO t'RETTO
ARY KARA
tlENDON':A FILHO
'IEDA CRUSIUS
ODILI0 BALBINOTTI
AIRTON DIPP
FERNANOO ZUt'PO
MELQUIADES NETO
USHITARO KAMIA
JOSE MENDONCA BEZERRA
GERMANO RIGOTTO
MARIA ELVIRA
DILSO SPERAFICO
JORGE WILSON
NILSON GIBSON
CECI CUNHA
CARLOS MAGNO
SEVERINO CAVALCANTI
JAIR SIQUEIRA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE JANENE
RICARDO BARROS
DILCEU SPERAFICO
OSCAR GOLDONI
ROBERTO PESSOA
WILSON CAMf'OS
ADELSON SALVADOR
EUR lCO MIRANDA
JUl!O REDECKER

,IOSE MAUR ICIO
JOSE CARLOS COUTINHO
M(,GNO BACELf-IR
MmO TEIXEIR,~

MMICTA CIBII_IS
MnRCIA CIBILIS VIANA
Strl~,r.1M VENZON
MrH rlOSf-:NMANN
CHICO DA PRINCESA
CUNHA BUENO
SERO:[O CARNEIRO
\olOLNCY QUEIROZ
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T1nIl.o IV
DA OJl{;AI'I17AÇAo _ Poor.IU'JI

CAPIroLoI

Do POlJEIl UGJSU11VO

~ÃoI

Do CONGRESSO NACIONAL

Art. 44. O Poder Legi~lltivo é e.~ercido pelo Congresso NICÍOIIII, que se compllc di
Cjmara dos Deputados e do Senado FedcraI.

Parágrafo único. Cada legislatura lerá a duração de qualro lnos.

Art. 4~. A Cãmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. elcitos.
pelo sistcma proporcional, em cada Estado. em cada Território e no Distrito Fe.
deral.

§ 1.0 O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e
pelo Distrito Federal, será cstabclccido por lei complementar. proporciOllllmente à
população. procedendo-se aos ajustes ncccssàrios, no ano anterior às eleiçOcs. plrI
que nenhuma daquelas unidades da Federação tenl>_" menos de oito ou mlis de setenta
DepUlados.

§ r Cada Território elegerá quatro Dcput.ados
: ~~~------------_._-- _ ~....•................ ~

A10 DA' DIlII'OIIÇOU COflImrv<1ONAII TItAPIIITÓIlIAI

..................•..........•..............••••.••.•.•.••..•..

•Art. 2.. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá. através de plebiscito, I
forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de JOWerIIO (plIrlamenta.
rismo ou presidencialismo) que devem vigorar no Pais.

§ I.· Será assegurada gratuidade na livre diwlgaçJo dessas formas e sistemas.
através dos meios de comunicaÇllo de massa cessionários de seniço público.

§ 2.° O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição. c.'qlCdirá u
normas regulamentadoras deste artigo.

Art. J." A =isão constitucional será realizada após cinco lnos. contados da promul.
gação da ConstituiÇllo. pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional. em sessão unicameral.

Art. 4.· O mandato do atual Presidente da República termilllrá em 15 de IIWÇO de
1990.

§ 1.. Aprimeira eleição para Presídcnte da República após I promulpçlo da
Constituição será realizada 110 dia 15 de novembro de 1989, RIo se lhe apbcando o
disposto 110 art. 16 da Constituição.

§ 2.· É assegurada a irredutibilidade da atual represcntaçlo dos Estados e cio
Distrito Federal na Cimara dos Deputados.

§ 3.° Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Govemadores eleitos em 15
de novembro de 1986 termilllrla em 15 de março de 1991.

§ 4.° Os mandatos dos atuais Prefeitos. VIce·Prefeitos e \t:readores terminaria
no dia I.· de janeiro de 1989. com a posse dos eleitos.

......•....••......••••••••••--- ...........•..................
.... -.. -._ -._.~_.-._-----_._---- .._._._ -..

PARECER DA
COMtSSÃo DE CONSTlTUlCÃO E JUSTICA

1- RELATÓRIO

o Deputado Antonio Joaquim e outrol apresentam Propotla lá
emenda à Constituiçio objetivando alterar I redaçio dos JlIfÍlll"afOl I· e 2" do artiao 45 do
lexto collJlituciona!.

A modificaçio lUaerida visa reduzir, proporcionaImen em tomo
de Um terço, a composiçio atual da CImara, de I'orma que """",,m ESIIdo ou o Dillrito

FedInI IIllh& lMllOI ele 5 011 mail de 47 repraentanta, e que cada Território teIlha lriI
Deputadoe.

·Datre u rlZlla usinaladas najustilicativl à propotiçIo, fCSIIItaIII
OI IIIIClNI, iniciaI-. I c!eIneceIaidlld de _ençIo de um número tio elcv..so ele
parlamenwa, upeciaImenIe quando comparado 10 da CImara norte-americana, inJ....
por um número de Deputadol aproximadamenle SO% inferior.

Outro IIIOIÍVO a recomendar ali reduçIo, no entender dos
JlfOPOlIIIll" , I proIiCeraçIo do IXÍmero ele putidos poIític:ol, hoje em tomo dos 15, itto
porque llIIbora permitindo maior envoIvimcnto da popuIaçIo no procesIO poIitico, ...

- dos debata acà por vezes ate mesmo I tunMllJuá.los.

Acresce o fato de que sesundo dadol Ievlllladol por anaIillU

político.. pute do C~ nIo atua efetivamencc, quer apr_ando projdOl e
emendaI, quer plfticipando dai leutlel de maneira ativa.

A propotla em apreço visa, em SUmi. tomar o processo Joajslalivo
meil eficaz etranaparenle.

É o relatório.

11· VOTO DO JU:LATOR

T~Ie de metéria .aa dioposiçllea apeciai.. 110 CIIO artip

2011203 do ReaimalIo Jntano da CIII.
Nde pulO, compete a _ Comilllo ele COIlIIituiçlo e1ulliça e

de lledaçIo pI"llblnCiar·.. 1Obre _IdmiHibiIidade.

VIrificwe ÍIlÍCÍaImenJe que alio obedecidas u normas constantea

do artiao 60 da COIlIIi!uiçIo FedenI, hi número IUficiente de willltum e a propotiçIo

nIo viii abolir a t'orIlII recIerativI ele Estado, o voto dirc«o, teaelO, universal e periódico
nem a sepuaçIo dOs Podem ou OI direitOI e prIIIlias individuais.

Por todo o exposto, eo voto pela admiHibilidade da PropoIIa ele
E-m à COllIIituiçIo "17, de 1995.

SaladaCOIIIÍIIIO,~ ~ del99~)

~
Deputado VICENTE CASC10NE

Relator

lU _ PARECER DA COMISSIIO

A Canissio de Constituiçlo e Justiçl e de Re.
dlçlo, eM reuni lo ordin'ria rellizada hoje, opinou unanine.

nenta pela admissibilidlde di Proposta de Emendl • Constitui
çlo nQ 17/95, nos terMOS do parecer do Relator, Deputado Vi
cente Cascione.

EstiverlM presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhles - Presidente, Zulai! Cobri _

Vice-Presidente, AntOnio dos Santos, Benedito de Lire, 80

nif'cio de Andradl~ Cl'udio Cajldo, Jlir Siqueirl, Ney Lo
pes, Rlgis de Oliveirl, Rodrigues Pllml, vicente Cascione,

VilMlr Rocha, Ary Klrl, Edinho Arlújo, Gilvln Freire, Ivan.

dro Cunha LiMl, Jorge Wilson, JosI Luiz Clerot, Luiz Carlos
Santos, NlcilS Ribeiro, Udson Bandeira, AIMino Affonso, 01
nilo de Castro, Vicente Arrudl, Edson SOlres, Adylson Motta,
Gerson Peres, Jarbls LiMI, Prisco Vilne, H~lio Bicudo, JosI

Genolno, Marcelo O~dl, Paulo Delgado, Mlrconi Perillo, Tll
Vlne Albuquerque, Coriollno Slles, tnio Blcci, Frlncisco Ro.

drigues, Mltheus SchMidt, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes,

Ciro Nogueira, Aloysio Nunes Ferreirl, Fernando Oiniz, De
velaico e RoaMel Feij6.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N' I7-A, DE 1m, QUE "ALTERA PARÁGRAFOS I' E r DO ART.
4S'DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO S J: NO MÁXIMO
47 O NilMERO DE DEPUTADOS EM CADA VNIOADE DA FEDERAÇÃO).

TERMO DE RECEDIMENTO DE EMENDAS

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N' 17.M5

com o transcurso de vinte sessocs. foram, ainda, solicitadas duas prorrogações, de 25 de

abril n 23 de maio e desta última data até 2I de junho, quando se esgotará o prazo.

Antes de nós, foram designados Relatores os Srs. Deputados

GENÉSIO BERNARDINO e ANTÔNIO BRASIL. tendo ambos renunciado ao encargo.

Nos termo. do arl. 202, § 3" do Realmente Interno rol dlvulpdo

na Ordem do Dia das ComlllÕeJ prazo para apresentaçlo de emendas à Proposta de

Entenda à COllltltuiçio a.' 17-AI95. a partir do dia 17.11.95, par dez HSI6tJ.

Escotado o prazo, nlo foram recebida. _ndas à Proposiçlo.

Em 12 de março p. passado, foi realizada reunião de audiência

pública.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Sala da Condado, em 11 de novembro de 1995

.r""-'
Mario Drau.lo Cautla.ho

Seeredrla

A iniciativa do autor tem o inegável mérito de trazer fi discusslio o

problema das dimensões da Casa c as conseqüências que pode ter um número ..'<cessivo,de

Deputados para o próprio processo de elaboração legislativa.

Nilo há dúvidas de que uma diminuição no número atual traria

. vontagens operacionais, já que colegiados menores são mais funcionais.

rARECERDA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR A PROPosTA DE EMENDA

À CONSTITUICÃO N° 17-A. DE 1295

1- RELATÓRIO

No entanto, parece·nos que a dimensão da representação política

não envolve apenas a esfera da funcionalidade, devendo-se buscar um equilíbrio entre

representatividade dos eleitos c capacidade deliberativa dos colegiados constituidos.

Ora, é evidente que a representatividade declina à medida que se

pretende que os Dcplllados representem uma m"sr. .\e'a "ez maior de eleitores· quanto

maior o número de eleilores que um Deputado deve representar, mais dificil é garantir que

se estabeleçn uma efetiva relaçlio de representação.
ObjelÍva, a Proposta de Emenda à ConstituiçOO em epígrafe.

alterar os §§ I° e 2" do art. 45 da Lei Maior, para reduzir de oito para cinco e de setenta

para quarer.ta e sete, respectivamente, os n(uneros mínimo e máximo de representantes de

cada Estado e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, e de quatro para três, o

número dos representantes de cada Tetritório.

o número muito reduzido de Deputados também dificulta que os

diferentes interesses c clivagens que exislem na sociedade encontrem canal de expressão

na Casa dos Representantes.

Na maioria dos países examinados, a relaçlio entre número de

habitantes e representantes oscila entre 100 e 250 mil • o Brasil ultrapassa este valor,

colocando-se na faixa dos 300 mil habitantes por representante.

A comparação internacional pode ajudar-nos a estabelecer
parâmetros consolidados na prática democrática de outras nações.

Os Estados Unidos encontram-se no caso extremo, juntamente

com a índia e a China, todos países com população muito numerosa.

O autor da proposta em exame, o nobre Deputado ANTONIO

JOAQUIM, nos oferece o exemplo dos Estados Unidos. No entanto, se oqservannos a

tabela em An..'<o, veremos que este país constitui anles uma exceção do que um exemplo a

seguir.

Salienta-se, ainda, que, com o número de partidos políticos

representados na Câmara, houve um maior envolvimento da populaçio no processo

político nacional, de um lado, mas, de outra face, esse fato aumentou de tal forma os

debates que. em alguns casos, chegou a tumultuá-lo.

Argumentam os Àutores que é exorbitante o número de Deputados

Federais, tomando como exemplo o caso dos Estados Unidos da América que,

proporcionalmente à população, tem quase cinqüenta por cento menos representantes do

que o Brasil.

Em sua juslÍficaç30. afinnam os Autores que o escopo da proposta

não é reduzir a representatividade proporcional de qualquer Estado, mas rebaixar,

eqüitativamente em um terço a de todos, "buscando oferecer' maior racionalidade ao

processo legislativo, 'en.'<ugando· o Congresso e tomando-o mais transparente c eficaz".

Acresce, ainda, o fato de que, segundo dados levantados por

analistas políticos, grande parte dos congressistas não atua efetivamente, apresentando

projetos de lei ou participando das sessões de maneira ativa.

Por outro lado, a tabela nos revela, também, que os paises

examinados que possuem mais de 50 milhões de habitantes, possuem Càmara baixa com
mais de 500 Deputados. à exceção dos Estados Unidos.

Despachada a proposição à Comissão de Constituiçlio c Justiça e

de Redação, pronunciou-se este órgão técnico no sentido de sua admissibilidade. nos

tennos do art. 202,~, do Regimento Interno.

França, Itália, Reino Unido, Alemanha, México e Japão são

exemplos de Càmara com 500 a 600 representÍtntes, onde, nem por isso, se observa

inviabilidade ou falta de operacionalidade.

Admitida a proposta, foi designada, nos termos do ar!. 202, § 2' do

R.I., para o exame do seu mérito, a presente Comissão Especial, instalada em 22 de
novembro de 1995.

Transcorreram em 22 de março de 1996 as primeiras quarenta

sessões deste a instalação da Comissão, tendo o Sr. Presidente solicillldo prorrogaçlio do

. prazo para o oferecimento de parecer, o qual foi concedido, de 25 de março a 24 de abril.

Portanto, considerando as dimensões da população brasileira c a
necessidade de garantir um mínimo de representatividade aos Deputados, parece-nos que o

número atual não é excessivo. As dificuldades de funcionamento que o Autor aponta

merecem, sem dúvida, atenção, mas poderiam ser resolvidas no àmbito do regimento

interno, estabelecendo-se procedimentos que tomem mais operacionais as decisões na

Casa.
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Porém. p=e-no., não obstante estas pondcmçõc., que exi.te um

aspecto na questão do número de Deputados que merece tratamento constitucional.

Se observarmos a evolução da quantidade de representantes na
Cfunara, de 1970 pora cá, teremos o seguinte quadro:

1970-310 Deputados

1974-364

[978 -420

1992-479

1986 - 487

1990 - 503

1994-513

Como se vê, a cada legislatura aumentou o número de

representante.. Ainda que se deva ter em mente que este aumento corresponde a um

aumento na população, parece-no. que é importante evitar estes avanço., fixando um teto
máximo na Constituição.

É bem verdade que em 1993 estabelecemos este teto nos atuais
513 deputados, por meio da Lei Complementarn· 78, de 30 de dezembro de 1993.

No entanto, considerando este movimento quase inercial de

crescimento do número de Deputados, parece-nos que a melhor solUça0 é fixar o teto no

próprio texto Constitucional, de maneira a dificultar mais posteriores alterações.

Neste sentido, nosso votb é pela aprovação da proposta, na forma
do Substitutivo que oferecemos.

Sala da Comissão,em~er~ de 1996.

~
Deputado FELIPE MENDES

Relator

Substitutivo do Relator

Altera o ano 45 da Constituição Federal.

Mo Mesas da CAmata do. Deputlldos e do Senado Federal, nos

termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emeada ao texto

constitucional:

Artigo llnico. O art. 45 da Constituição passa a vigorar com a

seguinte redação:

•Art. 45 A camara dos Depotodos compõe·se de quinhentos
e treze representante. do povo, eleito., pelo .istema proporcional.
em cada Estado, em cada Território e no Di.trito Federal

§ I' A representação por Estodo e pelo Distrito Fcdcralserá
estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à
população, fazendo-se o. ajustes necessários. no ano anterior às
eleiçõcs, para que nenhuma daquelas unidade. da Federaçiio tenha
menos de oito ou mais de setenta Deputodos.

.......................................................................................
Sala das Sessões, em'lOde.!-'-..,.,;l.de 1996.

}-t..~
Deputado FELIPE MENDES

Relator

ANEXO

QUADRO COMPARATIVO DA POPULAÇÃO E N' DE REPRESENTANTES

NA CÂMARA BAIXA EM 15 PAÍSES (Fonte: Almanaque Abril de 1995)

N"DE

PAÍS POPULAÇÃO REPRESENTANTES N' DE HABITANTES!

(milhões) NA CÂMARA REPRESENTANTE
BAIXA

CHILE 13,8 120 120.000

VENEZUELA 20,6 199 100.000

ARGENTINA 33,5 257 130.000

ESPANHA 39,2 350 1\0.000

ÁFRICA DO SUL 40,8 400 100.000

FRANÇA 57,4 577 100.000

ITÁLIA 57,8 630 90.000

REINO UNIDO 57,8 651 90.000

ALEMANHA 80,6 662 100.000

MÉXICO 90,0 500 180.000

APÃO 125,0 511 240.000

BRASIL' 151,5 513 300.000

EUA 257,8 435 590.000

íNDIA 896,6 542 1.650.000

CHINA 1.200,0 2921 410.000

, O dado do BrasIl é uma est,mauva do IBGE fella para 1993, Já que o ultimo

censo é de 1991; para os demais paises, os dados são de 1994.

I II - PARECER DA COMISSÃO

A Comlsalo especial destinada a apreciar a proposta da
emenda Aeonstltuiçlo N' 17-A, da 1995, que "altera parágrafos i' e 2" do alt. 45
da Constltulçlo Federal" (lixando em no mlnlmo 15 e no mAximo 47 o nl1mara de
Deputados em cada Unidade da Federaçlo), em reunilo Ol'dlmlrla reallzad.1l hoj.,
op/nou, contra o voto do Deputado Carlos ApellnArlo e, em aepal'lldo, dos
Oeputados Airton Dlpp, Joio Paulo e Jos6 Frltach, pela aprovaçlo da PEC n"
17·M5, com substitutivo, nos termos do parecer do Relator.

EatlvIH'lUll p"lI8ntea os Senhores Depu'tados: Paulo Gouve..
Presidente, felipe Mandn, Relator, Airton Dlpp, Antónlo Brasil, Benedito
Gulmarles, CarIoa Mellea, Joio Paulo, JOú Frltach, Adroaldo Streck, Alexandre
Santos, Carlos ApoIlnirlo, Genésio Bernardino e Nilson Gibson.

Sala da ComIsslo, em 20 de junho de 199tl.

~r~J~
Deputado PAULO GOuvlt\

Presidente

Deputado FELIPE MENDES
Relatol'

Substitutivo Adotado pela Conli....io

Altera o art. 45 da Constituição Federal.

As Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tennos do ar!. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao· texto

constitucional:
Artigo único. O art. 45 da Constituição passa a vigorar com a

seguinte redaçllo:

•Art. 45 A Càmara dos Deputados compõe-se de quinhentos
e treze representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional,
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal
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§ 1° A representação por Estado e pelo Distrito Federal será
estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à
população, fazendo-se os ajustes necessários. no ano anterior às
eleições. para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha
menos de oito ou mais de setenta Deputados.

"••••••n.n H .

Sala das Sessões, em<!Qde~de 1996.

~
Deputado FELIPE MENDES

~ Relator

-Irt-~J
Deputado PAULO GOUVÊA

Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO AIRTON DJPP
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA PEC N° 17, DE 1995

A Comlssllo Ilspeclal encarregada de analisar a Proposta de Emenda à
ConstltulçAo n° 17 optou por apresentar substitutlvo ã Proposta original. de
autoria do Ilustre Deputado Antônio Joaquim - PDT-MT.

Esse substitutivo altera snbstanclalmente a PEC apresentada. desvirtuando
seus obJetlvos mestres e frustrando a vontade do autor.

Bm sua proposta. o Deputado Antônto Joaquim. analisando historicamente
a representatividade na Gamara Federal, ressalta que o critério da representaçilo
política na Ci1mara dos Deputados vem sendo alterado ao longo do tempo.
Constatou qlle na Constltulçllo Federal de 1946, cada grupo de 150 mil
habitantes !lOItIBVB 1 representante do povo na Câmara Federal. garantindo o
minlmo de 7 Deputados. Atingido o número de 20 Deputados passava-se a contar
mais um a cada 250 mlI habitantes. Esse critério foi alterado pela Emenda
Constitucional na 17/65 que modificou os critérios de deOniçilo da
representatividade, passando cada grupo de 300 mil habitantes a conlerlr o
dlrelto a 1 Deputado Federal, até se atingir 25 Deputados. Após esse número,
cada grupo de 500 mil habitantes somava mais 1 Deputado. A Constituição de
1967 nAo 81teron esse critério, salvo no fato de, excedendo a 25 Deputados.
somava-se mais um a cada grupo de 1 milhilo de habitantes. Vê-se que Já era
prcocupaçllo, àquda época, restringir o número de parlamentares na Câmara
Federal.

A Ilmenda Constitucional de 1969, porém. modificou substanclahnente
esse critério, passando a deOnir o número de Deputados na Câmara em função do
número de eleiton:ll - e não mais de habitantes - escalonados em quatro faixas.
Até 100 mil eleitores, 3 Deputados; de 100 ruil a 3 milhões, mais 1 Deputado por
grupo de 100 mil eleitores; de 3 a 6 milhões. mais de 1 Deputado por grupo de
300 mil eleltores e, por fim, acima de 6 milhões. mais 1 Deputado por grupo de
500 mil eleitores - sempre assegurando o miuimo de 5 e o máximo de 50
Deputados por unidade da FedcraçAo. O número total de Deputados na Câmara
Federal foi entAo fixado em 420. Durante a vigência desse crttério foi estendido o
direito de voto ao analfabeto (Emenda Constitucional nU 15/85).

A Constituição Federal de 1988 restabeleceu o critério de defiuição do
número de Deputados em função da população de cada Estado, porém. mantendo
o mesmo número de Deputados ou. como em muitos casos. até os aumentando.
Exemplos disso silo o § 2° do art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias que assegura a irredutibilidade da representação dos Estados e do
Dlstrtto Federal na Câmara dos Deputados, na Legislatura Constituinte. e a
Resolução do Tribunal Superior Bleitoral, de 12.04.94, que altera de 60 para 70
o número de Deputados do Ilstado de Silo Paulo a partlr de 1994.

Ressaltou o autor, entretanto, que quando a Emenda Constitucional de
1969 fixou novas regras para a deOnlçllo do número de Deputados Federais
est6vamos na vigência de um estado de exceção onde extstla somente o
bipllrtidarllllllo. Hoje. nada menos de quinze partidos pollticos têm repr.:,' 111.;,0"
na Câmara Federal. Essa democratl2açllo do sistema parltt!:\rill \·rasikiro. ao

mesmo tempo em que permitiu um maior envolvimento da populaçllo no
processo politlco nacional aumentou de forma talos debates a ponto de, em
alguns casos. até tumultná-Io.

Registrou também o Ilustre Deputado Antônio Joaquim que parte do
Congresso Nacional nilo atua efetivamente. Analistas politicos como Roberto
Pompeu de Toledo e ArgelIna Cheibub Figueiredo certificaram-se desse fato. O
primeiro colocou que apenas 30% efetlvamente exerce o mandato parlamentar.
apresentando projetos de leis. emendas e participando das sessões de maneira
ativa. A segunda. em pesquisa no banco de dados do Congresso Nacional,
verificou que a estrutura da Casa privilegia apenas uma pequena parcela dos
Congressistas irazendo-os a participar das discussões e das votações.

Não se justillca. portanto, a manutenção de um número tAo elevado de
Deputados na Câmara Federal. A redução desse número poderá ensejar uma
maior partIcipação dos parlamentares no processo e uma estrutura parlamentar
mais ãgil e célere. O caso dos Estados Unidos da América é bem ilustrativo. Com
uma população de 257.8 milhõcs de habitantes possui uma Câmara com 453
Deputados, o que significa uma relaçllo per capita de um Deputado por 592.643
habitantes. No Brasil. cuja populaçAo atinge 151.1 mllhõcs de habitantes essa
relação é de um Deputado para 295.366 habitantes. Analisado de outra forma,
slgnlflca dl2er que o Brasil tem. proporcionalmente, o dobro de deputados do que
o parlamento Norle Americano..

O autor da proposta. o nobre Deputado Antonio JoanquJm não visava a
redução da representatlvldade proporcionai de nenhum Bstado. mas sim.
rebaixar, equitativamente, em 1/3, a de todos. blli\cando oferecer maior
racionalidade ao processo legislativo. "enxugando" o Congresso e tornando-o
mais transparente e eficaz.

Essa intenção do eminente autor nào foi preservada pela Comissào Especial
encarregada de analisar a matéria.

Por essa razi10. VOTO CONTRA o Substitutlvo do Relator pelas razões
apresentadas no presente varo EM S/ll'ARADO.

Sala das Sessões. em ;:s:, "/96 .

~.J4; J. (j(Jf'
?utado AiRTON DIPP /!'

VOTO EM SEPARADO
(Dos Srs. João Paulo e José Fritsch)

. . A PEC 17/95, para cujo exame foi instalada a presente Comissão,
ob)~tlva a r~d~ção do número de Deputados na Câmara, reduzindo correspondentemente
os limites maxlmos e mínimos de Deputados por Estado.

A1J longo dos trabalhos da Comissio. no entanto, tomou-se claro

para a maioria dos membros que o número de membros da Câmara dos Deputados do

Brasil nAo é excessivo, em nenhum dos aspectos considerados.

O Parecer apresentado pelo ilustre Relator, Deputado Felipe

Mendes, demonstra de forma convincente, utilizando inclusive exemplos internacionais,.que

o número de Deputados em nossa Câmara nAo pode ser considerado exorbitante, n'eln

muito menos paralisante, como pretende o autor da proposta original, Deputado Antônio

Joaquim.

Argumenta também o nobre Relator em seu Parecer, que o número

de Deputados apresenta tendência inercial ao crescimento, de legislatura para legislatura.
Por este motivo, considera que, embora nio seja necessàrio reduzir as dimensões da

Câmara, torna-se necessário dificultar seu crescimento. Apresenta o Relator. portanto,
Substitutivo, alterando o art. 45 da Constituiçio Federal no sentido de fixar o teto de 5Ú
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Deputados no próprio texto constitucional, ao invés de fixá·lo em Lei Complementlt como
ICO/ltece hoje.

Estamo. de """rdo com a proposta de elevar à condiç!o de norma
coll$lÍtucional o limite de 513 representantes para a Cimara dos Deputados. No entanto,

algumas coMidenções que traçaremo. a 5CgUir nos levam a proferir um voto em separado.

A emenda em tela, bem como o Substitutivo proposto, trazem ao
debate na Cau l questlo dos paràmetros numéricos que regulamentam a representaçio

poIitiea em l1OI5O pais. Quais 510 e quais devem ser estes parimetro5, eis a questlo.

o substitutivo oferecido altera o art. 45 da Con51ituiçio, que 6 o

dispositivo constitucional onde 510 fixadas as normas e parâmetros para a elei dos

Deputados no Brasil.

No entanto, a proposta do Relator restringe·se a untado

problema, sem tocar naquela que 6crucial. os limites màximos e minimos de representaçio
dos Estados no Brasil.

A proposta visa "apenas" intrOduzir um teto lIW<Imo para a

Câmara do. Deputado.. No entanto, ao fazê.lo,~ os parâmetros que estio na

origem das maiores distorções da representação politica brasileira· ali estio, no parágrlfo
primeiro do Substitutivo, repetidos e assim reforçados, o minimo de oito e o máximo de

setenta Deputados que hoje sobre-representam enormemente algumas regiões em
detrimento dos cidadlos do estado mais populoso do pais.

É verdade que distorções sempre houveram na nossa representaçlo
na Câmara, e talvez um m/nimo de distorçio seja inevitável pira ....gurar que os ~os

pouco populosos possam ser representados na Casa. Aliás, nossa proposta, que \~

apresentada em forma de Substitutivo, ....gura um minimo de quatro Deputados para tI

estas regiões.

A proposta, como mencionamos, reduz o minimo de Deputado.

por Estado para 4 e retira o limite màxímo de 70, fixando o total nos S13 propostos pelo
Relator.

'...."'{\:7-..'''' Ar- j
_--l;~{AlJLO • jf~/

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO N" 17-A, DE 1995.

Substitutivo

(Dos Srs. l0i0 Paulo e 1056 Fritsch)

Altera o art. 4S da COIlstituiçlo Federal.

As Mesas da C&mara dos Deputados e do Sentldo FodmI, IlOl

termos do art. 60 da Coll$lÍtuiçio Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
coll$lÍtuciona1:

No entanto, como se pode observar no Anexo 1, estudo publicado

pelo Senador 1056 Serra constatou que as distorções aumentaram nos últimos anos,
chegando ao ponto mais alto em 1990.

Outro estudo, de lairo Nicolau, demonstra que a

5Obre-representaçio dos estados do None 6 a maior que qualquer regilo teve nos últimos
cem anos, enquanto que a sub-representaçio da regilo Sudeste (historicamente sempre

su1>-representada) 6 igualmente a maior desde 1872. Gràficos a respeito podem ser
observados no Anexo 2.

Em reIaçIo a 1990 houve um pequeno avanço· a representaçlo de

Sio Paulo foi conigida em 1994 para os 70 Deputados determinados pela ConstituiçJo.

No entanto, as distorções continuam enormes, exigindo uma

posiçio desta Casa. O momento para discutirmos este assunto 6 agora, quando se discutem

a1tenções no § I" do art. 45. Cabe lembrar que a alteraçio proposta pelo Relator, ou sei..
fixar o número total de representantes em S13, 6 apenas a e1evaçio de hierarquia de uma

deci5lo ií..llmWIJ na legislatura passada. Em 1993, o Congresso fixou um teto para o

número de representantes, por meio de Lei Complementar • a Lei Ci:mP1e de
número 78 fixou esle número noS!OOlDQS S\3.

~

Por outro lado a~ dos minimos de 8 a . imo de 70,

que acompanha a a1leraçio proposta para o art. 4S. compromete as decisões posteriores I
sobre o usunto mesmo que nIo seja esta a intençio do Relator. Por qu! deveria o

Congresso renunciar a enfrentar esta questão? Parece-nos que nIo faz senlido envolver

esforços da Casa em torno da aprovaçio de uma emenda à Constituiçio, que a rigor pouco

modifica, calando sobre a aIteraçio que 6 mais imponante, ainda que polêmica.

Por estes motiyos, optamos por .presentar

alternativo ao proposto pelo Relator. através deste voto em separado.

seguinte redaçio:
Artiao único. O art. 45 da COIIJlÍlUiçio puta a VÍJOlV~'

"Art. 4S A CIm&ra dos Deputldoa compõHe de' e I
treze representantes do povo, eleitOl, pdo S- .
em cada Estado. em cada Território e no Distrito FcderaI.

§ I" O lIÚIIIOrO de Deputados por Estado • pelo Distrito FedenII

serà estabelecida por lei complementar,~ l
populaçio, mediante o UIO do quociente naciollaI único, teIUItae
da divisio da populaçio do Pais pelo total de repmaltaIIIes •

eleger, desprezada a ftaçio. \

§ r NenIwrna das Unidades da Federaçio e nenhum Território u1\ ~
menos de quatro deputldoa. W~/
§ 3" Os ajustes necesúrioa aos cák:uIoa da~ Ido

efetuados pelo Tribunal Superior Eleitoral. \lO ano lIIIerior às

eleições, mediante alUa1izaç1o estatística demosràfica das lIItidaclea
da Federaçio. fumecida pela Fundaçio Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatiarica.•
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ANexo 1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 33-E, DE 1995

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUiÇÃO A
COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAR A REDAÇÃO PARA O SEGUNDO
TURNO DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
33-D, DE 1995, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece normas
de transição e dá outras providências".

Tendo em vista. as deliberações do Plenário em primeiro
turno acerca da Proposta de Emenda à Constituição na 33- , de 1995,
incumbiu-me a Presidência desta Casa de elaborar a redação da referida proposta
para o segundo tllmo de discussão e votação.

Aprovada a Emenda Aglutinativa na 06, ficaram
prejudicadas a proposiçãp principal e todas as emendas a ela apresentadas,
ressalvadas as destacadas e os destaques incidentes sobre o texto.

7

6

5

4

fonte: As tabelas anteriores. inclusive 11 "otn G da primcirn ta
bela, que expila o conceito de "desvio médio·.

~.. f.l:tr..... nY k\r.>S(l , ~.... i.""",,,
>( ~1t\;,;U.,,";,.J..''''''''

A~Çx(j .1
Regiao Sudeste (1872-1990)

Dillorcao <%)

]1~rll!I ••II_II~111 'I

:::I!. .o,. -o .;.. .. ... ..,. . ' ,
7276 8186QOQ305t4 2329333""5475054586266701478828890

Ânos

Regiao Norte (1872-1990)

Distorcao ('!lo)_______._ .. . 0·- .. -_.

72768186909305142329333445475054586266707478828690
Anos

Só} P.....J" ~ _ 1I:5f'"l"".:.:o.,,.,... .L<..~_

é..",...... J. ~FJT~I

11~~ """"O-

Decorridas as votações e em função de seus resultados foi
elaborada a redação que acompanha este Relatório, cabendo-se ressaltar os
pontos abaixo.

Art 40, caput Foi dada nova redação para tomar o
dispositivo mais claro, uma vez que' o texto atual poderia conduzir a

interprctações absurdas de que o mesmo uão se aplicaria aos servidores do Poder
Executivo e do Poder Legislativo.

Art 40, § r, IIl, a). Foram suprimidos os limites de idade
para aposentadoria voluntária, concedida em termos intel,'fais, em razão do DVS
24.

Arl. 40, § I~ IIl, b). Foi incluída, na parte permanente do
texto, a aposentadoria proporcional, sem limites de idade, conforme DVS 204.

Art 40, § 1", IIl, c). Redação que generaliza a
aposentadoria especial para professores públicos, em função do DVS 26. Foi
incluida a expressão "anos de contribuição", após a expressão "...vinte e cinco..."
para uniformizar a redação (ver art. 201, § 70

, IV).

Arl. 40, § 2~ Foi suprimida a expressão "a fim de preservar
o seu valor real", conforme DVS 48.

Art 40, § 10. Incluído o parál,'fafo, conforme determina a
Emenda Aglutinativa na 07. A redação foi adequada ao texto.

Art 195, § 9~ Foi incluída ao final do dispositivo a
expressão "ou da utilização de mão-de-obra intensiva", conforme a Emenda
Aglutinativa U

O 20. A redação foi adequada ao texto.

Art 201, § I~ L Foi suprimida a expressão "incluídos os
resultantes de acidente do trabalho", conforme DVS 104.

Art 201, § 1~ V. Incluído o inciso, conforme determina a
Emenda Aglutinativa na 20.

Art 201, § 7~ L Foi suprimida a palavra "exclusivo",
conforme determina a Emenda Aglutinativa nO 20.

Art 201, § 7~ IV. Redação que generaliza aposentadoria
especial para plOfessores privados, em flmção do DVS 133.

Ari. iQI, § 9~ Incluído o paràgrafo, em função da Emenda
Aglutinatíva na 20.

Art 202, § I~ Foi suprimido o § la, passando o atual § 20 a
ser parágrafo único, cónfonne DVS 148. '.
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Art 2', cj. Foram incl)1ídos o salário-maternidade e o
seguro-desemprego, conforme redação prevista na Emenda Aglutinativa nO 20.

ArL 5~ Foram supt1Ínidos a palavra "inlelo,>ralizados",
conforme DVS 173, bem como o parágrafo único, considerado' prejudicado pela
votação do DVS 148.

A1L 6~ Redação proposta pela Emenda Àglutinativa nO 20,
com a{lequação de texto.

ArL 7~ Redação proposta pela Emenda Aglutinativa nO 20.

ArL 11. Utilizou-se a expressão "saláIios-de-conlribuição",
com hífens, considerada mais adequada ao texto.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 1996.

. ..
vVj ~ 7 v'>~:.>

Deputado MICHEL TEMER
...,/Relator .

REDAÇÃO PARA O SEGUN, lO TURNO pE DISCUSSÃO DA PROPOSTA
DE EMENDA W 33-D ,DE 1995, QUE "Modifica o sistema de preVidência
social. estabelece normas de transição e dá ol/tras providências."

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Art. 1° Os dispositivos da Constituição Federal abaixo
enumerados passam a vigorar com as sel,'Uintes alterações:

"Art. 7° .

XII - salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda, nos termos da lei;

".............................................................................................

"Art. 37 .

§ 7° É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrente do art. 40 ou do art. 42 com
remuneração de cargo, emprego, .ou função pública,
ressalvados os cargos mencionados no inciso XVI deste
artigo, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e

fundações, bem como aos membros dos respectivos Poder
Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas, é
assegurado regime próprio de previd~ncia, de caráter
contributivo, que observará o disposto neste artigo.

§ I° É assegurada aposentadoria ~o regime de previdência
de que trata este artigo:

I - por invalidez permanente, em termos integrais quando
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença f:,1fave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei,
e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, em termos
proporcionais ao tempo de contribuição;

UI - voluntariámente, desde que cumprido um tempo mínimo
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e,

a) aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e aos
trinta anos de contribuição, se mulher, em termos integrais;

b) aos trinta anos de contribuição, se homem, e aos vinte e
cinco anos de contribuição, se mulher, em termos
proporcionais; (DVS n" 204)

c) aos trinta anos de contribuição relativos ao efetivo
exercício das funções de magistério, se professor, e aos vinte
e cinco anos de contribuição, se professora, em termos
integrais;'

d) aos sessenta e cinco anos de' idade, se homem, e aos
sessenta anos, se mulher, em termos proporcionais;

IV - o valor dos proventos de aposentadoria, nas hipóteses
previstas nos incisos II e I1I,. terá por referência a
remuneração do último cargo ou função, se ocupados por,
pelo menos, cinco anos consecutivos, ou não atendida esta
condição,. a média das últimas sessenta remunerações,
devidamente atualizadas, percebidas no serviço público.

§ 2° Os proventos de aposentadoria não poderão exceder a
remuneração do servidor quando em atividade, observado

ainda o disposto no art. 37, XI, e serão revistos, na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificM a
remlmeração dos ativos.

§ 3° Serão estendidos aos inativos os beneficios e vantagens
concedidos aos selvidores em atividade, inclusive os
decorrentes de transformação- ou· reclassificação do ccrgo ou
função em que se deu a aposentadoria, com o objetivo de
cumprir o disposto no parágra[o-,antérior.

§ 4° É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime de preyjdência previsto neste artigo,
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ressalvadas as decorrentes dos cargos mencionados no art.
37, inciso XVI, bem como a acumulação de aposentadoria
deste regime com aposentadoria do regime de que trata o art.
201, salvo, neste último caso, se decorrente de filiação
obrigatória.

§ 50. É vedada a adoção de· requisitos e critérios
diferenciados para efeito da concessão de aposentadoria ou
pensão aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os· casos de trabalho exercido exclusivamente
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica, nos termos de lei complementar.

§ 6° As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e do
respeétivo ente estatal, na forma da lei.

§ 7° O beneficio da pensão por morte corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o
disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo.

§ 8° O tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será computado para efeito de aposentadoria e o
tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade.

§ 9° É permitida apenas a contagem pura e simples de tempo
de serviço para qualquer efeito legal.

§ IO~ Aplica~se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total
dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes
da acumulação de cargos públicos ou empregos, bem como
de atividades sujeitas a contribuição previdenciária
obrigatória"

"Art. 42 .

§ 9° Lei complementar específica disporá sobre regime
previdenciário próprio para os servidores militares, que
deverá refletir as suas peculiaridades profissionais.

§ IO Aplica~se aos servidores a que se refere este artigo, e
a seus pensionistas, o disposto no art. 40, §§ 2°,3°,6° e 7°.
..........................................................................................................

"Art. 73 .

§ 3° Os Ministros do Tribunal Q~ Contas da União terão as
mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos
e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

"............................................................................................

"Art. 114 ·· ···· .. ···· ·· .
..............................................................................................

§ 3° Compete ainda à J'lstiça do Trabalho executar, de
ofício, as contribuições sociais, previstas no art. 195, I, "a",
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que
proferir."

"Art.129 ..

§ 40 Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93, inciso IL"

"Art. 195 .

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na fonna da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

11 - do trabalhador e demais segurados da previdência social;

§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I deste
artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da natureza da atividade econômica
ou da utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10 A lei definirá os critérios de transferência de recursos
para o sistema único de saúde e ações de assistência social
da União para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a
respectiva contrapartida de recursos."

"Art. 20 I. A previdência social será organizada sob a fonna
de regime geral, de caráter contributivo, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ I° Lei complementar especificará os segurados e definirá
as prestações e os prazos de carência para os benefícios do
regime geral de previdência social, que atenderá a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
reclusão e idade avançada;

11 - proteção à matemidade, espcciahnente à gestante;
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III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário;

IV - ajuda à manuknção dos dependentes do segurado de

baixa renda;

V - pensão por morte de seguraúo, homem ou mulher, ao
cônjuge ou companheiro e dependentes.

§ 2° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria e pensão
aos beneficiários do re/:.>Íme geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições
que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, confonne
dispuser a lei complementar prevista no § 1° deste artigo.

§ 3° É assegurado reajustamento dos beneficios para
preservar-lhes, em caráter pennanente, o valor real,
confonne critérios definidos em lei.

§ 4° Nenhum beneficio que substitua o
salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

§ 50 É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime geral de previdência social de que trata ~ste

artigo, bem como a acumulação de aposentadoria dos
regimes de que tratam os arts. 40 e 42 com aposentadoria
deste regime, salvo~ neste último caso, se decorrente de
filiação obrigatória.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime geral de
previdência social, nos termos da lei complementar prevista
no § 10 deste artigo, obedecidas, especialmente, as seguintes
condições:

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos
sess~nta anos de idade~ para a mulher, reduzido em cinco
anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos
os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime
de economia familiar, neste incllÚdos o produtor rural, o
garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos
cônjuges;

II ., após trinta e cinco anos de contribuição, ao homem, e
após 'trinta anos de contribuição, à mulher;

III - após trinta anos de contribuição, ao homem, e após
vinte e cinco anos de contribuição, à mulher, em termos

prop?rcionais;

IV - após trinta anos de contribuição, ao professor, e após
vinte e cinco anos de contribuição, à professora, relativos ao
efetivo exercício das fimções de magistério.

§. 8", Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública
e na atividade privada, mral e urbana, segundo critérios
estabelecidos na I~..complementar prevista no § i o deste
artigo.,"

.§ 9° QlJalquer pessga, poderá participar dos beneficios da
previdência social, ~edi~te contribuição na fonna dos
planos previdenciários."

':Art. ~02 fa,r~. a comp'lementação das prestações do re!,rime
geral' de pr~vldêncúl' social, será facultada a adesão do
segurado a re!,rime de p~eVidência complementar, público ou
privado, conforme critérios fixados em lei complementar.

parám-~fl? ú!lico. É vedada a concessão de subvenção ou
auxíliô do' POde, PúbIlco às eritidades de previdência
privada. ,i

Art. 2~ fi, lei cOfllplemenmr prevista no artigo 201, § 1°,
observará, dentre outras condições, as seguintes:

I 7 a elevação ~o prazo dl1 carência e do número de salários
de contribuição a serem considerados no cálculo do ben~ficio será gradativa;

II - serão reconIÍecidos como tempo de contribuição os
seguintes períodos:

a) tempo de serviço com coinprovação de vínculo
empregatício, admitindo-se os meios de prova aceitos mrlegislação vigente;

b) tempo de serviço militar obrigatório;

c) tempo em gozo de benefiéios de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez, auxílin-acidente, sa1árin-matemidade e
seguro-desemprego, desde que, no caso dos dois últimos, seja efetuado o
recolhimento das respectivas contribuições, nos termos da lei;

d) tempo de exercício de atividade rural, obedecidos os
requisitos que a lei referida neste artigo estabelecer;

IH - será considerado como trabalhador rural em regime de
economia familiar, para efeito do disposto no art. 20\, § 7°, I, o produtor rural
que possua até dois empregados, ainda que em caráter permanente.

Art. 3" Até que produzam efeitos as leis que irão dispor
sobre as cOl)tribuições de que trata o artigo 195, são exigíveis as contribuições
estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos
regimes previdenciários.

Art. 4° Fica assegurado o direito à aposentadoria e pensão,
nas condições previstas na legislação vigente à data da promulgaçãl> desta
Emenda, aos que· estej~ em g~~ .do benefici~ ou que nessa data tenham
cumprido os requisitos pm;a obtê-lo.

Art. 5° As entidades de previdência privada, patrocinadas
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundaçõcs,
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empresas públicas e sociedades de economia mista deverão rever, no prazo de
dois anos a contar da data da promulgação desta Emenda, seus planos de
beneficios e serviços, de modo a ajustá-Ios atuarialmente a seus ativos.

Art,6° A vedaçill> prevista no art. 37, § 7°, não se aplica aos
servidores inativos. civis e militares, que até a promulgação desta Emenda.
tenham reingressado no ser.iço público por concurso público de provas ou de
provas e titulos.

lI! - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator
- substitutivos oferecidos pelo relator (02)
- parecer da Comissão
- substitutivos adotados pela Comissão (02)

Ar. Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal, nos tenuos do In

60 da Constituiçio Federal, apresentam a seguinte Emenda ao texto constitucional

Art. 7° A gestão quadripartite da seguridade social contará
com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
Governo, em órgãos colegiados, na fonna da lei.

uArt 7' " '"

Art. 8° O limite máximo do salário-de-beneficio do regime
de previdência social de que trata o art. 20I, fica fixado em valor correspondente

a dez salários minimos em \igor na data da promulgação desta Emenda. devendo.
a partir dai. ser reajustado de fonna a preservar. em caráter pennanente. o seu
valor real, confonne critérios definidos em lei.

XIII - duraçio do trabalho nonual nio superior a oi.to horas diarias e qua,renta e
quatro semanais, facultada a compeosaçio de horano. e a redução da Jornada
mediante acordo ou coovençio coletiva de trabalho e acordo individual quandp 9
cmora_dor ror IIJjçmmpreslI ou empresa de ptouenn portr"

Art. 9° O tenipÓ de serviço público considerado pela
legislação vigente, para efeito de aposentadoria, será computado como tempo de
contribuição, até que a le(di~cipline a matéria, observado o disposto no art. 40, §
9".

JUSTIFICATIVA

Pemlitir-se.á. dessa maneira, re.peitando o limite máximo de carga horâria de
t balho nexibiliw-se até o lÚvel individual, as jornadas de trabalho do empr~gado das
';:cro e 'pequenas empresas que têm, via de regra, caráter familiar e fone relacIOnamento
pessoal eotre empregador e empregados

Art. 10. Até li publicação da lei complementar li que se
refere o art. 42, § 9°. ficam assegurados aos servidores militares os beneficios
pre\idenciários estabelecidos em lei.

Art. 1I: Durante dois anos contados da data da promulgação
desta Emenda'e até que a matéria seja disciplinada pela lei complementar prevista
no art. 20I, é assegurada aposeniadoria; no regime geral de previdência social,
nos tennos da lei. calculando-se o beneficio sobre a média dos trinta e seis
últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente, mês a mês.

Sala das Sessões, em 11 /d~Ba~r
f. . C7-

Deputado SEVE ALCAN I
P~e , buco

S U M Ã R I O

Art. 12. Revoga-se o inciso VI do art. 93, da Constituição

I - Proposta inicial
11 - Proposta apensada: PEC n9 271/95

1:,8I~:::'

,~~iY:~~., .' - ~',

J)Diu:~Jj,:\ L...~VI'·,::'·

li.(lUEL Xli!! zrc,

ELCIONE BARBALHO
ELIAS !lUR.AD
EUSEU RESENDE
ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO GABEI""
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO HORTA
GILVAN FREIRE
HELIO ROSAS
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUlIBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
JAIME MARTINS
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JOAO HAIA
JOAO PIZZOLATTZ
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JOSE ALDElIIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE !lEI/DOI/tA BEZERRA
PEDRINHO ABRAO
PEDRO Ct~"iEDO

PEDP.O COR.'lEA
PUlENTEt, GOMES
RAUL BELEl4
RENATO JOHNSSON
RITi\. CA.'!ATA
RIVALDO HACARI
?'JSr::R:UJ AF'J'/JJú
J?OBER'I'ü E:'I~LESTP2\

ROBERT':
ROBZP.T0

ABELARDO LUPION
ADYLSON MOTTA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
~i~~oG~~._.\"
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO 'JORGE-···
ARACELY DE PAULA
ARI lIAGALHAES
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNALDO !lADEIRA
AUGUSTO CARVALHO
AYRES DA CUNHA
B SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS NELSON
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
CUNHA LIlIA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
KOYU IHA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO

1996.de

'" /
\~...>

Deputado Michel Temer
Relator

Sala das Sessões, em
Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITmçÃO
No!! 76-A, DE 1995

(Do Sr. Severino Cavalcanti e Outros)

Acrescenta ao texto do inciso XIII do artigo 79 da Con!
tituição Federal a expressão "e acordo individual quan
do o empregador for microempresa ou empresa de pequeno
porte"; tendo parecer da Comissão de Constituição e Ju~

tiça e de Redação, pela admissibilidade desta, e da de
n9 271/95, apensada, com substitutivos.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICÃO N9 76, DE 1995, TEN
DO APENSADA A DE N9 271/95, A QUE SE REFERE O PARECER)
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LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
JlALULY NETTO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIO CAVALLAZZI
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO REQUlAO
MAURO LOPES
MAX ROSEHMAIIIf
MENOONCA FILHO
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
NEY LOPES
IfILSON GIBSON
OLAVIO ROCHA
ORCINO GONCALVES
OSMAHIO PEREIRA
OSVALDO COELlfO
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERHEY AVELIIlO
PAULO RITZEL

RONIVON SAlfTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVAIJfO
SALVADOR ZIMBALDI
SARNEY FIIJfO
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO ICIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JtllfIOR
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO ICAHIA
VICENTE ANDRE GONES
VICENTE CASCIONE
VILHAR ROCHA
VILSON SAHTINI
VITTORIO MEDIOLI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS
WOLHEY QUEIROZ
ZURE REZENDE
ZILA BEZERRA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 271, DE 1995

(Do Sr. Eduardo Jorge e outros)

Altera a redação do artigo 79, inciso XIII, da Constituição
Federal, para reduzir a jornada de trabalho de quarenta e
quatro para trinta horas semanais ã razão de uma hora por
ano, faCUltada a ampliação da jornada até o limite de oito
horas diárias e quarenta semanais, mediante acordo a crité
rio dos empregado. e empregadores.

(APE~SE-SE ~ PEC X9 76/95)

AI MesH da Clmara doi Oeputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte Emenda Constttueional.

Art. 1" . O inciso XIII, do artigo 7· da Conslituiçlo Federal pawa a
lIIgorar com a seguint. r.ClIÇIo :

·Art. .,. .

XIII· dIJrIIyto de trabalho normal nlo supeilor a Mil
horas dikiu e trintll HiTlMIN, flIcuItada li compenuçlo de
harMios • a reduçiD ou ampIilfÇlo da jornada, mediante lJCCt'do
ou COIIVl/lfIo coJativa de trabalho.•

LEGISLACAO-CJtADl\. ANEXADA PELA COOllDElCAçAo.

DE ~~ISSOCS PERMANENTES

~~~-............................................................. o~ .....

T!nIl.o "
Doo_.G...,."..""'---..........................................................................................

Art.7.·~4illiloldol .....I_-._.W..clI_qoe-'
melhoriaclI_c:oodiçIe_:

Srllml. 09 di mlio de 1m.

SII1hOl' Slc:relário-Gerll:

COIIXJIIico I VOIII SInhoríI que I PI'OpOIlI de EmendI •
Con8lituiçlo. do SII1hOl' s-ino CIVI\cInti que "1CtIICII1tI exprnIIo 10 texto do
inciIcl XIII do lIt. .,.... cont6m rünero suficiente deI~. COIIItIndo I refIridI
propoIiçIo de:

A Sul SInhoriI o SII1hOl'
or. MozIrt VlInnI de P8iYa
~deMNa

NESTA

Art. 2". Acrnclllle-H ao Ato da OIsposiçOn Conalltuc:ionaia
Tranailórin o seguinte artigo:

·Art. A reduçIo da jornada de quarenta • quaIrD para lrInta hora.
IlfIIIlMlIJÍS. confbn7le ptrNisto 00 11ft. 7". XIII, far·SH. sem~
stllllflal, em qulltOr%eanot • ordem de um. hora por._ a
cada /IIlO. ftIcuIttIdIIa ampHaçlo da jornada. por brew perlodo d
o HmIte de oito hora dIIitIIa • quarrJflta semanm., l'fIfIdIIInte
lJCCt'do ou convençIo coIaIJva, confbn7le necesaidIIde8
conjunturais econ&nIcu ou de outra ordem, • crlMrlo doe
empreglJdoe li empregadortn.•

JUSTIFICAÇÃO

A auton,lçlo doa mlloa de produçlo a m6dlo e longo prazos tendi I
diminuir a utiIlzaÇlo da mio- de- obra hum..,l.

!m fUnçllo do cresclmlnlO da populçllo, aliado aos avanços
tecnol6glcol. jA .. cbcutl I n!vll mundial a neclSlklade de aclaptlçlo do
liltlma, de modo a gerar m.ios para manter I parclla da popljlaçlo nIq
Incorporade ao processo produ1lvo.

As descobertas tecnológicas e _ aplicllçlo na produçllo de" blns •
HMçoI devem proporcloner o bem-ellar I lodos os homens e nIo apena a
um. parcela de humalidada.

Em funçio deste enlendimenlo. propomos a rcduçlo da jornada de lrabalho de 44
para. jO oora. semana;'. como.ja se reivindica em varios pai... europeus. E para nio acarretar
tr.uma a economi•• propomos que a ~uçio se faça i rllio de UrDI hora na jorn.da JClIW1a1 a
cada ano. de modo que a p....gem se farç. em 14 anos. qu.ndo ji estaremos 110 século 21,
colhendo o. beneficio. advindo da C\'oluçio lccnolósíca. cuja \'elocidade se eleva a cada dia.

Preocupamo·nO! t.mbem com • pa.sibilidade de tomar • jornada malci\'el. de
modo a pcnnilir .0. empregados em empregadores. alem da reduçio d. jornada. a SUl
ampliação impa'l. por situaçÕC$ conjunturais de inter.... de ambos os lados. da re!açio
trabalhi.ta ,>;e'le C050. parem.•ugerimos que nio ultrapasse a jornada de oilO horas diteias e
quarenta semanais. que o penado seja breve. haja motivo justo e convergência de intetftSeS.

De olho n.. re'.ções trabalhi'las do futuro. solicilllllOS o .poio do. demai.
parlomenlarc. para o aprovaçio d. medida ora proposla.

Sal. das sessões. Q7 de novembro de 1'195.c:::........' __ r /
( / ~.,.;? . "

~EDUAlUlilJOIl<m
PTISP
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ADAO PRETTO
ADHEMAR DE BARROS FIUlD
ADROALDO STRECX
AGNELO QUEIROZ
ALCIDES MODESTO
ALCIONE ATHAYDE
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRE SANTOS
AUIINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANA JULIA
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ARLINDO CHINAGLIA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO
ARY KARA
AUGUSTO CARVALHO
AYRES DA CUNHA
B. SA
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CARDINAL
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO DANI EL
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CONCEICAO TAVARES
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CL"NHA LIMA
DARCISIO PERONDI
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
EDINHO ARAUJO
EDSON SILVA
EDSON SOARES
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO MASCARENHAS
ELIAS ABRAMO
ELIAS MURAD
ESTHER GROSSI
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAUHYLINO
MARCELO DEDA
M1IRCIA MARINHO
MARIA LAURA
Y.ARINHA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MARISA SERRANO
MARTA SUPLICY
MAURI SERGIO
HAURICIO REQUIAO
MIGUEL ROSSETTO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA
NEDSON MICHELETI
NELSON TRAD
NILMARIO MIRANDA
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PA.ULO BERNARDO
SERAFIM VENZON
SERGIO AROUCA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO MIRANDA
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
SIMAO SESSIM
SIHARA ELLERY
SOCORRO GOMES
TELHA DE SOUZA
TILDEN SANTIAGO

EULER RIBEIRO
FATIMA PELAES
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCO MONTORO
GILNEY VIANA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HELIO BICUDO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HUMBERTO COSTA
IVAN VALENTE
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SOARES
JANDIRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JAYME SANTANA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO PAULO
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE ANDERS c

JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDENIR
JOSE AUGUSTO
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITScH
JOSE GENOINO
JOSE LINHARES
JOSE HACHADO
JOSE PIMENTEL
JOSE THOHAZ NONO
JURANDYR PAIXAO
KOYU IHA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LIDIA QUINAN
LINDBERG FARIAS
LUCIANO ZICA
LlIIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
PAULO DELGADO
PAULO LIHA
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PEDRO VALADARES
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEl. GOMES
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEI~
REMI TRINTA
RICARDO GOIrlDE
RICARDO c IZAR
RITA CAlIATA

ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
SANDRA STARLING
SARAIVA FELIPE
SARNEY FIUlO

TUGA ANGERAMI
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAHIA
VANESSA FELIPPE
WAGNER ROSSI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZULAIE COBRA

Ttrn.o 11
Dos DIR.F.ITOS E GARMfJL\!i Ft~D'\:'ttE:'<I:TAlS

CAP!lU.o 11

Oos Dllumos SOCIAIS

Art. 6.' São direuos SOCiaiS a educação. a saúde. Otrabalho. o lazer. a segurança. a
previdênCia social. a proteção amaternidade ea ,"fánela. a aSSistênCia aos desampa·
rados. na fonna desta Consmuu;ão.
Art. 7.- São direitos dos trabalhadores urixlnos e rurais. 31ém de outros que visem à
melhona de sua condição social:

XIII - duraç~o do trabalho nonnal nào superior aoito horas diárias e quarenta
equatro semanais. facultada acompensação de horârios ea reduç~o da jornada. me
diante acordo ou convenção eolellva de trabalho:

••••••••••• .. •••• .. • •••••• f •.. •••· c.c .

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio nO (.j 2Q95

Brasília. 29 de novembro de 1995.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição. do Senhor Eduardo Jorge e Outros. que" Altera a redação do artigo
7", Xlii para reduzir a jornada de trabalho diária de 44 para 30 horas semanais, à

razio de uma hora por ano, facultada a ampliação da jornada, até o limite de oito
horas diárias e quarenta semanais, mediante acordo a critério dos empregados e
empregadores", contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

181 assinaturas válidas;
001 assinatura que 0.1\0 confere; e
002 assinaturas repelidas.

,-I. Aten"a~mte,
(~ /;1- I .;/,.,/------

~ALMEID ANDRADE
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

ABSINATURAS COxrIRHADAB RBPZTIDAI
JAIR SOARES
WOLNEY QUEIROZ

Al8IlIA2'l1IlA8 gll. no coxrBJID

VALDIR COLATTO

"LEG:S~.t.Ci.o CIT.t.!)l. .c..'';E),AO:' PEU.
COOROENAÇI.O DE esTUDOS ~EGIS_"nvos.c.D1··

Repúbhca Feàeranva ào Brasil

CONSTITUIÇÃO

PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E mSnCA E DE REDACÃO .

I-RELATÓRIO

o eminente Deputado Severino .cavalcantl, 'ao lado de outros nào

menos ilustres pares, pretende a1tCIlll' a re<!llç!o do incillD xm dI) artigo -r da Constituição

Federal, que trata da jornada de trabalho aplicável aos trabalhadores uruanos e rurais,
dispondo ill ~is:

"Art. 7° São direita. dos trabalhadoYê$ IUM'I05 a fllrais, alé!.

de outros quli "iSJ1f1 /OI m~/horia áe sua COndiÇfJ9 slX/al:
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XlII - dunJção da jomada .. trabalho nIJo SllJNrior a oito

horas ditlia& e quarenta, e qua!rO semanais, facilitada a

compell!OÇ&> .. horários e a redr<çIJo da jornada.

1Mdiante acordo 011 conwnçàO coletiva .. trabalho".

Julho de 1996

"Art. 7· .

XIU - dunJção de trabalho normal nIJo Sllperior a sell

horos diárifU e trinta semanais, facilitada a compensaçiJo

.. horários ~ a reduç/Jo OJ/ ampliação da jornada.
nudíante acordo ou COlM!nç&> col~tivade trabalho. "

Com tal escopo, propile a inte<~, ao tinal do texto do dispositivo

COlIIÔtuciolll1 menclollldo, da legUÍllle expmsio: "e acordo ind/vi,dlla/ qwando o

'lIfl"godorfor llÍicroempnsa OJ/ .mpnsa..pequeno porte'.

u - VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comisdo, nos termos do artigo 202 do Regimento
Jntemo, apreciar u proposições no que pertine aos requisitos • sua admisaibilidade,

COIIIOIIIte o estatuído pelo art. 139, fi, c, do mesmo regulamento.

Examirwtdo-u, verifico que u propostu de emenda
COIIStituciolll1 epigrafàdu a par de serem subscritu por número suficiente de

parlamentares, obedecem 10 artigo 60 da Constituiçio Federal, nIo pretendendo abolir a

fonna federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a lepVlIÇIo doa

Poderes ou os direitos e garantiu individuais. Outrossim, mere<:e registro que nIo se
encontram em vigor u limitações circunstanciais do parágrafo primeiro do artigo 60 da

C.F.• proposta de emenda c:oostituciolll1.

No que respeita a técnica l.g;oIativa p~me, no entIrjto, que
ambas u proposições poderiam lei" aperfeiçoadas.

Por essa rula, deliberei apresentar substitutivo a cada uma,

ressaltando a ÍIIel<eqüibitidade de fundí·1u num Ú1Úco documento, visto que u alterações

aventadas pelas duu PECs sio antasilnicu e de per si excludentes,~ que deverá
set" reoolvida qUllldo do julgamento de leU mérito, matéria cujo conhecimento ref'oge 10

1mbito desta Comissio.

Ante o exposto, voto pela admissibilidade ao trimite resuJar das

Propostu de Emenda. Constituiçio n's 76195 e 271195, na forma dos substitutivos em
anexo.

SaladaComissio, em~de v.3 de 199"

Na opiniio do autor, exposta na justilicaçio da proposta, it
modificaçlo do texto constituciolll1 permitiIi "respeitando o limiu máJcimo da carga
horária .. trabalho, j/aibiliZQ1'oSe alé o nível individllaI, cu jornadas .. trabalho da

.mpngado das micro. pe'l"enas empre_ que tlm, via .. regra. caráJerfamiliar e forte
relacionamento peSflOal entre empregador e empregados~

Nos termos dos arts. 139, inciso r, e 142, todos do Regimento

Interno, foi apensada • pnlposíçio supra referida, por se tratar de matéria correlata, a
PEC n' 271195 de IUtOria do ilustre Deputado Eduardo Jorge, secundado por outros

respeitados parlamentares, que propugna alterar o inciso xm do art. 7' da CF "para
ndlair a jomada .. trabalho de lJIIOF.nta e !{lIOJrO para trinta horas semanais 'a raziIo
de _ horapor ano, facilitada a t1IIIpliação da jamada alé o limitede oito horas ditlias

• qwnnta semanais, medianNt acordo a critério das empngados e empregadans".

Segundo a proposta apensada, o inciso XII, do Ilt. 7' da CF
pusaria a ter a seguirne redaçio:

Prevê, ainda, a mesma proposi~ a inte<çio no Ato das

DisposiÇÕC5 Constitucionais Transitóriu de artigo, nos termos que se seguem:

"Art. A nduç/Jo da jamada .. quarenta • quatra para
trinta horas stmanais, conforme previsto no ar/. 7~ XlII,
far-se-<i. MIIf ndução salarial, ~m quatoru atIIM da ardem
de uma hora por semana a cada ano, fOCllltada a ampIlaçlJo

da jornada. por breve perlada alé o limite .. oita horas
diórias e quannta semanais, m.diante acorda ou CDm'f!nç60

coletiva, cOl'ljorme necessidadts conjlln/llrais econdmicas 011

.. outra ardem, a critério .. empregados ~ empregodons. "

É o relatório.

SUBSTITUTIVO Á PROPOSTA DE ElIfENDA Á CONSTITUiÇÃO N' 76 • DE

1m.

Dá nova red~ ao inciso XIII, do artigo 7'
da Constitui~ Federal.

~ Mesu da C1m&ra dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do artigo 60 da Constituiç!<> Federal prollWlgam a seguinte ewnda ao texto
constituciolll1:

Artigo único· O inciso xm do artigo 7' da Constituiçio Federal

passa a vigorar com a seguinte redaçlo:

'Art. 7' ..

xm . duraçlo do trabalho normal nIo superior a oito
horas dWias e quarenta e quatro semanais, facultada ..
compensaçio de horários e a reduçio da jornada medilllte

acordo ou coRVençio coletiva do trabalho e, quando o

empregador for micro ou pequena empresa, por acordo

individual;·

Sala da Comissio, emlSde 03 de I99G

SUBSTITUTIVO Á PROPOSTA DE EMJ:NDA Á CONSTITUIÇÃO N' 271 • DI:
Im

Dá nova redaçio ao inciso XIII, do lItÍIO .,.
da Constítuiçio Federal e inoere artigo ao Ato O
DiJposiÇÕC5 Constitucionais Transitóriu.

AI Mau da CImarJ dos Deputados e do SeIIIdo FedcnI, llOI

tennoa do artigo 60 da ConotituiçIo Federal promuIlIIlI1 a legllinte emeoda 10 texto
constitucionII:

Artiso I' • O inciso XIII do artigo 7' da Constítuiçio Federal p.
avigorar com aseguinte redaçio:
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"Art.,. .

xm • duraçio do lrIbaJho nomIII nIo aIpCrior a ..
bom diáriu e trinta 1eIIIIllIi., tlIcu1QdI, mediaMe lICOIdo
ou COlMllÇIo coletiva do tnIbIIho, a~ de
boririoe e, em liIuaçlles excepcionaia a _ cWInidII_

Ià, a ampIiaçIo da jornada até oito bom .... •
~ e qUllto senIIIIIis;"

Artiao 2" - &racente-Ie ao Ato OU DiIpOlições COlIIIilucIoaIII
Trllllitóriu o MgIIÍIIle 1ItíIo:

•Art. A adaptaçIo à jomoda de trabIIho de triIIIa honI
-.naiI estabelecida pelo inciIo xm do Itt. ,. ...

proceIIII'-1e em quatorze 11IOI, à ordem de lIIIIa hora por
__ a cada ano, rapeitado o prilIcfpio da

irredu1ibilidad de salários.·

Sala da COOIÍIIIO, em ASde 03 de 199'-

111- PARECER DA COMISSÃO

A Co~issão de Constituição e Justiça e de
Redaçlo, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela admissibilidade, com substitutivos, da Proposta
de Emenda k Constituição nO 76/95 e da de nO 271/95, apen
sada, nos termos do parecer do Relator, Deputado Rodrigues
Palma.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
AntOnio dos Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Jairo
Carneiro, Raul Belém, Régis de Oliveira, Roberto Magalhães,
Rodrigues Palma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, De Velasco,
Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Joio Na
tal, José Luiz Clerot, Robson Tuma, Adhemar de Barros Filho,
Adylson Motta, Alrira Ewerton, Darci Coelho, Gerson Peres,
Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Almino Affonso,
Danilo de Castro, Edson Soares, Marconi Perillo, Zulai! Co
bra, José Genoíno, Luiz Mainardi, Marcelo Déda, Mílton Men
des, Mílton Te~er, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Alexandre
Cardoso, Aldo Arantes, Cláudio Cajado, Júlio César, Augusto
Farias, Luís Barbosa, Edson Silva, Salvador Zimbaldi, Se
veriano Alves e Elias Abrahão.

Sala da Comisslo, em 29 de maio de 1996

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dá nova redação ao inciso XIII, do ar
tigo 70 da Constituiçlo Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

As Mesas da Câmara dos Oeputados e do Senado Fe
deral, nos termos do artigo'60 da Cosntituição Federal promul
QaM a seguinte emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O inciso XIII do artigo 70 da Cons
tituiçlo Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70

XIII - duração do trabalho normal não supe
rior a oito horas diárias e quarenta e quatro S!
manais, facultada a compensação de horários e a
redução da jornada mediante acordo ou convenção
coletiva do trabalho e, quando o empregador for
micro ou pequena empresa, por acordo individual;"

Sala da Comissão, e~ de maio de 1996

Deputado A· {O NU~<?R1lyZ
~;:~~dente

SUBSTITUTIVO ADOTAOO - CCJR

Oá nova redaçlo ao inciso XIII, do artigo
70 da constituição Federal e insere artigo ao
Ato das DisposiçOes Constitucionais Transit6
rias.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado F!
deral, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal promul
gam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 O inciso XIII do art. 70 da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70 ...•.•••..•••......•.••..•...•••
XIII - duração do trabalho normal nlo SUp!

rior a seis horas diárias e trinta semanais, f!
cultada, mediante acordo ou convenção coletiva
do trabalho, a compensaçlo de horários e, em si
tuaçOes excepcionais a serem definidas em lei,
a ampliaçlo da jornada até oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais;"

Art. 20 Acrescente-se ao Ato Das DisposiçOes
Constitucionais Transit6rias o seguinte artigo:

"Art. A adaptação li jornada de trabalho
de trinta horas semanais estabelecida pelo lnc!
so XIII do art. 70 deverá processar-se em qua
torze anos, li ordem de um hora por semana a ca
da ano, respeitado o· princípio da irredutibili
dade de salários."

Sala da Comisslo, em 29 de maio de 1996

MANIFESTACÃO ESCRITA DO

DEPUTADO MILTON MENDES

(-RELATÓRIO

Trata-se de proposta de emenda constitucional do eminente deputado
Severino Cavalcanti e outros, que pretende alterar a redaçio do inciso xm do
artigo'" da Constituição Federal, que trata da jornada de trabalho aplicável aos
trabalhadores urbanos e rurais.

Pela proposta, por meio de "acordo individual qundo o
e.pregador for microempresa ou empresa de pequeno porte", a duração da
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jornada de trabalho poderá ser cxcedida do máximo previsto, lIICdiIIItc
ccxnpeusaçIo. Também poderá sei" estabelecida a reduçIo da jornada de lrIbIlho
por meio do referido acordo individual.

A esta proposiçllo foi apensada a proposta de emenda constitucional
de nO 271, de 1995, cujo primeiro subscritor é o lIIlbre deputado Eduardo JOIllC.
Nesta propoIta visa-se a1terlIr o inc. XIII do art. 7" da COIIStituiçlIo ",.,. rdIIdr
• jMrfllÜ .. tnIbII/JIo • f"-"tII elJlIllIrO JHUYI triIItll Iuma ,.",."Ilis j N%lo
". ""'" IUHa por filiO, fllCllltdiI lllUIIpIitIçIo da }ont1Ui1l 11II o lIIIIlU de ,.,
11_ tIlúúu e fll_tII se,."IIIlls, ~II" IlconIo li crlthio.. ftfflWIUos
• """'lIlIora".

Nesta ComíssIo a propostA foi distribuida ao ilustre deputado
Rodrigues Palma, que produziu parecer favorável à admissibilidade das duas
proposições, na forma de substitutivos.

R·PARECER

Cabe a esta Comissão, nos termos do artigo 202 do Regimento
Interno, apreciar os requisitos de admissibilidade das proposições em apreço. Silo
eles os coostantes do art. 60 da Carta Magna.

Quanto à proposta de emenda coostituciona1 nO 76, de 1995
(principal) há vicio quc impede o seu proçessamcnto, senlIo vejamos.

O exame da COIIStitueionalidade de IDD& emenda Jlt"CSSIIIlÕC a análise
qIIIIIlO a) ao poder de iniciativa; b) à aua&lcia de vigancia dein~ federal,
de estado de defesa ou de estado de sitio e c) à exist!ncia de vedaç60
CClIIIlitucioIl. Em re1açio aos dois primeiros pressupostos nada há que objetar. A
iniciativa pode ser exercida por parlamentares e o Pais IIio se enconIrI em
CCJIIÍlIII1UI'I excepcional. Entretanto, existe afronta ao tereeiro pressuposto. A
alise da proposilUrl, fiIce ao disposto no artigo 60, § 4° da COIIStituiçllo,
cIcmonIUa IIio haver lllIId&lcia a lIboIir a forma federativa do Estado, nem o voto
HCRW, universal e periódico e, lllIJIpOUCO, a separaçOO dos poderes, _ verifica
.. arroata 1 VlCllçIo de e_Ha teHtllte a abolir OI direitos e pn.tIu
1IIdhid....

Com el'eUo, 10 pOllibilitar a reduçIo dos direitos dos trIbaIhadores
dai micro e pequenaI empresII, a prClpOIiçIo viola os direitos sociais dos
1rIbIIhadoRI aaim diIcrimínadoI, -.i1Jldo a quebra da gmntia de
iDIuIcetibi1ida de pI'ClpOú de emenda sobre OI direitos e plIIIias individuais

,eItIbelecidoI pela ConstituíçIo FedenL A propósito, é o seu Titulo n e,
~ o leU artlp 5", que trIIta dos direitos e plIIIias fillldlmentaiL o
que! estabeIecc em leU paripafD Mp. que os direitos e gIDIItir.. expresÍoI
na COIIItituiçIo do excbInI 0IItr0I decorreata de RII- e doi prlaelpiol
..... adotadoI.

Já OI artigos seguintes, por seu turno; reIacioamIOI direitos sociais,
daIUe os quais OI direitos trabalhistas, como pantias individuais dos
lrINIhadores na ,rebIçIo de trlIbalho. TIDtO 11IIII qIIIIIto 0UIl'0S slIo petrifIcadoI
pIII efeito de modificaçio coostitucioIIII e, OI \lliimos, fazem parte do cbImIdo
"CClIIItituciooa1ismo social". Estie movimento, ClnCIerizado pela e&cv.çlIo 1
coodiçlq coostitucional das normas delimitativu da hberdlde DÍI re1açlles
ttlIb8lhistas, como lcmbta Celso Ribeiro Bastos, COIISIÍtUÍ reIIÇio das c:oastituiçlles
modernas contra OI postulados da RevoIuçIo Francesa, lev1IIdo ia 6Itimas
consequencias a máxima "1aissez..faire", pela qual exacerbava-se a lIJtODOIIIia da
vontade 'nas relaçlies trabalhistas. ASsim, OI direitos sociais hoje COCIItítuem-se em
direitos individuais doi trabalhadores, reIIIcionados inIrinsecameiue ia liberdades
do trabalho. '

A proposta em análise, ao incluir a possibilidade de alteração da
jornada de trabalho em beneficio das microempresas ou empresas de pequeno
porte está reduzindo os direitos assegurados aos trabalhadores, de respeito à
jornada máxima estabelecida na Carta Magna, que só poderá ser alterada, na
redação dada pelo COIIStituinte originário, em caso de acordo ou convenção
coletiva (e não individual) de trabalho.

A redação contida na PEC 76, de 1995, dará ensejo a quc os
microempresários ou pequenos empresários venham a impor como condição da
manutenção da relação de emprego com esse ou aquele trabalhador i sujeição dele
a "co.trato individual de trabalbo" alterador de sua jornada diária de trabalho
máxima.

Portanto, a tendancia de suprimir direito e garantia individual resta
evidente, sendo, na verdade, este o objetivo da proposição.

. Aliás, p~~sta no se~tido de beneficiar micro ou pequenas empresas,
em detrimento dos direitos trabalhistas e sociais, não é um fato isolado na Casa e a
ComisslIo de COIIStituição e Justiça e de Redação vem firmando suas decisões no
sentido exatamente de não admitir o l1imite de proposta quc contenha o vicio de
abolir ou reduzir os direitos e garantias individuais dos cidadãos brasileiros.

A propósito, esta Comissão, apreciando a Proposta de Emenda
Constitucional nO 31, de 1995, já decidiu que se "s. IIdmite IJIIII possll o
COIU'IitIIbltll dniVIldo rntringir dirdtos, admIte-sIlIJIIIIpossll IIUmill4-los. A ÚlIII
,.lo dirdto i lollga. A acomot/llçilo dos dIr/lÍtOS IIl10 Sll fet selll 'flllP//. A
coIIlJuma i dllra e li custa do sacrifldo dll 1IfIIitos.. As libllrdada p12bllcllS
b111d1flÍUlll COIICtlfSiJa. A p/lTl'a pllra obtl-1l1S li mllll,l-1l1S mp/lUltll os
Í1Itllressa mello,.. 011 mesMO clISIlal li MOlII/lIIllUlllfUlUlltll COIIV/llllllntn. Nilo se
poú II/1fociar com a libllrda. li 11$ garalldllS dos cidlldilos.. N/llpim tllm o
dlnito dIIfazl-lo, 11/11II tktim /11II 51111 mllo apoRlbll/dllde de IrIlll,igbJci&"

Não bastassem esses argumentos, temos que a proposta
crista1inamente afronta o princiP!9..1la isonomia. A violação ao princípio da
isonomia é verificada pela distinção que se propõe no tratamento entre os
trabalhadores das micro e pequenas empresas e os demais traba1hadores.

Por derradeiro salienta-se, como já o fizemos em outra oportunidade,
que nllo questionamos o tratamento privilegiado que as micro e pequenas
empresas devem receber do poder público. Aliás outro não foi o objetivo do
Constituinte ao aprovar o artigo 179 da CF. Só o tratamento desigual aos
desiguais, materializado no tratamento diferenciado ás micro e pequenas garante a
equidade entre todas as empresas. Mas este tratamento privilegiado não pode
o<:otTCT em prejulzo de parte'mais fraca ainda: OI trabalhadores.

Quanto à proposta de emenda constitucional n° 271, de 1995, em
apenso, nllo vislumbramos o mesmo óbice contido na análise acima.

Isso porque esta segunda proposta, ao contrário da anterior, visa a
ampliar 05 direitos e garantias individuais, estabelecendo jornada de trabalho
progressivamente menor do que a vigente, até chegar-se ao máximo de seis (6)
bons diárias e trinta (30) horas semanais.

Assim, opinamos faVOravelmente a sua regular tratnitaçàn. Apenas
devemos chamar a.atenção, nesta oportunidade, sobre o substitutivo apresentado
pelo ilustre relator a esta PECo

Em nosso entendimento, o eminente relator adentrou no mérito da
~~..ao fazer o seu substitutiv!l, razão pela qual nosso voto é pela
admissl~il!~ da proposta de emenda constitucional nO 271 de 1995 fi
como ongmanamente apresentada. "na onna

Com efeito, o sub~titutivo apresentado altera o mérito da proposiçllo
estabe1ec~~. exceções para a Jornada não superior a seis horas diárias contida~
F~ta tnlCl~ bem como remete a legístaçllo ordinária a possibilidade de
lID1plíaçllo daJomada até oito horas diárias e quarenta e quatro SCIIUIIllIis".

Uma vt:Z quc li emenda substitutiva do relator não se trata de emenda
sseadora, posto que.adentra ao mérito da proposta e, nos termos do Regimento
Interno e do entendimento desta Comissão, apenas na ComisslIo Especial é
poIlSivel a aprcsentaçllo de emendas de mérito, votamos contra o parecer do re1ator
e pela admissibilidade da PEC nO 271, de 1995, em sua redação original.

Fa;ee ~ ~to, nosso voto é pela Inadmissibilidade da Proposta de
Emenda ~~tuclonal n 76, de 1995, posto que violadora do artigo 60, §4°, IV
da Constituiçllo Fedcral e pela admissibilidade da proposi~"'" em apenso em sua
rcdaçIo original. ....... ,

Sala da Comissllo, em
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 201-B, DE 1995

(Do Sr. Euler Ribeiro e Outros)

Altera o parágrafo 19 do artigo 14 da Constituição Fe
deral; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta e da de
n9 361/96, apensada; e da Comissão Especial, pela reje!
ção desta e aprovação da de'n9 361/96, apensada.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI CÃO N9 20l-A,Dll 1995,~
DO APENSADA A DE N9 361/96, A QUE SE REFEREM OS PARECE
RES)

sUMÁRIo

I - PROPOSIÇÃO INICIAL
11 - PROPOSIÇÃO APENSADA: PEC n° 367196

17". Sio inelegiveis. no território de jurisdição do titular. o cônjuge e os
paremes COns&nswncos ou afins. ate o lerceiro ,ra. ou por adoção. do Presidente da
RepübIíca. de Governador de Estado e Território. do Distrito Federal. de Prefeito ou de
qllCm os haja substituido denuo doi seis meses· &lUmores ao pleito. salvo se já tilll1ar de
lIIIlIdaIo detivo e C&lIdidato á reeleiçio.

JUSTIFICATIVA

- Evitar oligarquia familiar

APOIAMENTO

NOME: EULER RIBEIRQ ,

ASSINATURA: 'ti
GABINETE.~PARTIDO: P!1l!I

FAVOIl COMUNICAR APÓS ASSINATURA DO PARLAMENTAR. RAMAL: 5544

m-NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

- PARECER DO RELATOR
- PARECER DA COMISSÃO

IV - NA COMISSÃO ESPECIAL

- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
- PARECER DO RELATOR
- PARECER DA COMISSÃO

M Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal, nos lermos do art. 60 da
COClllituiçlo Federal, promulgam a seguinle EmaxIa CoIlllÍIllCiOlll1:

ArtilO Único. O § 7", do art. 14, da COIlSIÍlUiÇIo FedenI, JlUIll a visonr ".001 a
squinle redaçio:

"Art. 14 .

'7". Sio ineJesiveis. 110 lerritório de jurisdiçlo do lilll1ar, o coOjulC e OS

JlIIIIIt.~s ou alins, 11': o lerairo paa OU por Idoçio, do Presidente da
RepúbIicI, de GovemIdor de Estado e Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os 1IIja substituido dentro doi seis maes sateriores ao pleito, salvo se já tilll1ar de
lIl&DC1Ito dcâvo eC&lIdidato á reeloiçIo.

JUSTIFICATIVA

-Evitar olíprquia WniIiar

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° /95.
(Do Sr.Euler Ribeiro)

AIteta o 17", do &ri. 14. da Collllituiçio FedanI.

M Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal, 110I lermos do art. 60 da
COlIIIÍIUÍÇIO FeQaaI, promulgam a squime Emenda COIlJIÍIUCiOlllll:

ArtilO ÚDic:o. O § 7". do art. 14, da ColISIituiçlo Federal. passa a vigorar com a
seguiote redaçlo:

"Art. 14 .

ABELARDO LUPION
ADROALDo STRECIC
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDIWI
ALCESTE ALMEIDA
ALEXAIIDRE CEIWl'1'O
ALOYSIO HUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALIIIWIIf
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO rEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARlWlDO ABILIO
ARlWlDO COSTA
ARY KARA
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CllIlIIA
BASILIO VILLAIII
SEl/EDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIIlARAElI
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS !lAGNO
CARLOS MELLES
CECI CllIlIIA
CELSO RUSSOMAIIIlO
CHlCAO B,UGlDO
CHICO DA PRIIICIBA
CIDIIIIIA CAIIPOS
CL!oNANCIO FONSECA
CONFueIO IIOURA
COSTA I'ERIlJ:IRA
CllIlIIA BIJEllO
DANILO DE CASTRO
DARCISIo PERONDI
DE )/EL1>SCO
DELF11I METrO
DILSO SPERAPICO
DOM CNGOS DIl'l'RA
DUILIO PISANESCHI
EDISON ANDRINO
IDUARDO BARBOSA
!,!:,n~p'f)('I JORGE
rt - ~s ABIlAIIAO
~;L' AS IlIJRAD
EL'fON ROHHELT
EMERSON OLAVO PIRES
ERALDo TRIND~DE
EULER RIBEIRO
EXPEDITO JUlfIOR
EZIDIO PINHEIRO
~..•..'!'IMA P!:LAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO OINIZ
FERNANDO LYRA
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
l'Jtl\NCISCO DORNELLES
FREIRE JUNIOR
IlAJllSA SI!IIIWlO
!lAURI SERGIO
!lAURO LOPES
)~:~aEL Ti!MER
Ka:LTO}( TEMER
!fAIR XAVIER LOIlO
NANSOUZA
NEDSOII IIICHELETI
IIELSOII MEUIIER
NESTOR DUARTE
NICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSOII
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO IlALIIINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAJ\ GOLDOIII
OSIlAllIO PEREIRA
OSVALDo REIS
PADRE ROQUE

GEDDEL VIEIRA LI!IA
GENESIO IlEllllARDIIIO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCIlLAIIO ANGHINETTI
HILARIO COIICIlllA
HOMERO OGUlDO
/roGO LAGRANHA
/roGO RODRIGUES DA CllIlIIA
IlUMlIERTO COSTA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM AilI-ACKEL
ILDEIlAR JruSSLER

. IVANDRO CllIlIIA LI!IA
IVO !lAINARDI
JAIR IlOLSONARO
JAIR SOARES
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO !lAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIIlEIRO
JORGE ANDERS
JOSE BORIlA
JOSE CAIILOS COIlTINHO
JOSE' CARLOS SABOIA
JOSE CAIILOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLJ!ROT

Tnc:. !"Jcro MONTEIRO
JI'S" PIMENTEL
Jl SI PRIAIlTE
JOSt. THO!IAZ NONO
LAEL VARELLA

LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAIlIIA CARIIEIRO
LEONEL PAVAN
!.~~IDAS CRISTINO
L!OPOLDO BESSONE
LEUR LOIWlTO
LIDIA QUINAN
LUCIAJlO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
WIZ GUSHIKEN
!lAGNO BACELAR
IlALULY NETrO
MARCONI PERILLO
IlAJlCOS LI!IA
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
IIAJIIA VALADAO
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BORNIIAUSEN
PAULO FEIJO
PAULO GOUVu.

~~~ :~~L
PAULO TITAN
PEDRO CORRU.
P'lTT,I"'!Oll RODRIGUES
PIN'lEIRO LANDIM
MI:IUNDO BEZERJIA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO RIQUE
ROBE1lTO BALESTRA
ROBERTO ROCHA
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RODRIGUES PAL!IA
IlOGERIO SILVA
ROIlIIEL FEIJO
RONIVON SAII'l'IAGO
RtI!lENS COSAC
8ALA'l'IEL CARVALHO
SALOlIAO CltUZ
SAIIDRO IIAIlEL
SARAIVA FELIPE
SEIlAS'l'IAO MADEIRA
S~IK VEIlZON

SERGIO AROUCA
SERGIO MIRANDA
SEVEIIIANO ALVES
SIKARA ELLEIIY
'l'ELlIO XIIlS'l'

UJlALDIRO JUIIIOJl
UBALDO COIIIIEA
tI!lIRA'l'AII AGUIAII

USHI'l'ARO J:AllIA
V~IR COLA'1"1'O
VI ~~N'1'E ARllUDA

Vlr,xAJI ROCHA
IfAGNEII ROSSI
lf!LIN'l'OIl rAGUIlOIli

IIIGBEII'l'O 'l'AR'l'UCE
IfILSOIl CUIlKA
IfOLNIY QUEIROZ
YEDA CltUSIUS
11: GOMES DA llOCIIA
ZILA BEZ_

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N° 367, DE 1996

(Do Sr. Antonio doa SantoI e outros)

Altera o pariqrafo 79 do.artiqo 14 da COnatituiçio Fedo
ralo

(APEllSE-SE A PIlOPOS'l'A DE EM1lIIDA A CONS'l'I'l'UIç!o N9 201, DE

19951

"LEGISL.\Ç.'O CIHDA A:'iEX..\D.o\ 'ElA
COORDESAÇ.'O DE ESTl'DOS LEGISlATI\'OS·C,DI"

CONSTITUIÇÃO
1988

TiTll..O 11

Dos DIJl.EITOS I: G.uu.....I1.U F""'DAMI:~"TAlS

.................................................................................................
CAPifl'l.O IV

Dos DrRElTOS POLlncos

•Ari. 14. Asoberania popular será exercida pelo sufrágio uni\'ersal e pelo \'010 direto
e secreto. com \'alor igual para todos, e. nos termos da lei, mediante:

§ 7.· SIo inclegÍ\'eis, no território de jurísdiçJo do tilUlar. o cõnjuce e os pa
rentes consangüíneos ou afins. ah! o segundo grau ou por adoçlo. do Presidente da
República. de Go,ernador de Estado ou Território. do OlstotO Federal. de Prefeito 011
de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito. sal\'o se já
titular de mandato eleti\'o e candidalo á rccleiçlo.

A. mesu da Cam.. doi Deputados e do SeDado FedcnI.
110I termoI do art. 60 da COIISIituiçlo FedcnI. promuIpm asepiote Emeoda 110
texto CoastitucioaaI:

Art. Ilnico • O parjp'afi) 7" do .mIO 14 da CoIIItítuiçIo
FecIenI pISA a vi..- com asepinte redaçIo.

Art. 14 .
I- ..

7" - SIo iDelegiwi.. 110 território de jllildiçlo do
tituIIr. o mvuF e OI pIRIIteI COIJII!IIG/neOI oa por 1doc;Io. até o lCJIIIIdo pau
e OI afiai de primeiro sr-. do PresideIIIe da Rep1b1ica, do GoverDIIdor ele
Estado 011 do DiItrito Federal e ele PreCeito 011 de cp-. OI • lRIIlstitIIido deaCro
doi seis meses lIIteriora 110 pleito, saIw .. já tituIIr de lIlIIIdato eletivo e
e-licIato • reeIeiçIo.

JUSTIFICATIVA

O texto 00IIIlituci0nlI. viJClllO toma inelepveil os parentes
por afinidade em SOJIIIldo srau no território de jurisdiçIo do titular.

Tal proíbiçlo é por demais severa, visto que 1IO JlUIIi-1os
trata-oI COIIIO cidadlol limitados em seus direitos, impediDdo o exerdcio pleno
de sua cidadania.

A norma cOllltitucional lIÔIIIO os plteDtes afins de r pau,
tais COIIIO: c:unIIado, pais do lIOIl'O e da sopa, o que se COIIStitui em lD ex.qero
da ordem Iepl.

SEC~ETARIA·GERALDA MESA
S8ÇAo de Alas

Oficio n":3L3 195

Senhor Secretario-Geral:

Brasma, 20 de setambro de 1995.

Comunico a Vos.. Senhoria que a Proposlll de Emenda ..
ConstilUiçto, do Senhor Euler Ribeiro, que .. Altera o I 7". do lIt. 14, ela Conelllulçlo
Federal", conlém número sufICiente de signalárlos, constando. rllferida proposiçto de:

200 assinaturas vlllidas;
00!l assinaturas que nlo conferem;
006 assinaturas repelidas; e
001 a..inatura de deputado licenciado.

=;'Alencio":r:'f
FRANCISCO A'"SILVA C O

Chefa

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PArI/A
Sectatjrio-Geral ela Me..
NESTA

ABELARDO LUPIOII
AOAUTO PEREIRA
AOILSOIl RIBEIRO
AO_LDO STRECIC
AlCIO NEVES
AGIIALDO 'l'IIIOTEO
ALIIERICO CORDllRO
ALBIRICO FILHO
ALIIR'1'O GOLDMAII
ALIlllIO ArroKSO
ALVARO GAUDIIlCIO NE'l'O
ALZIRA IWEIl'1'OIl
AIIlBAL GOMI:S
AIIIVALDO VALE

AII'1'OIIIO FEIJAO
AII'1'OIIIO GEIlALDO
AIlACI:LY DI PAULA
ARI HAGALHAIS
AMALDO rARIA DE SA
AROLDE DE OLIVEIRA
AJlY VALAOAO
A'l'ILA LINS
AIlGUS'1'O NAIIDES
AOOUS'1'O VIVEIROS
AYRES DA CUIlKA
11. SA
IIEIII:OI'1'O DE LllIA
IIENIOI'1'O GUlllAJlAU

rELIX MJ:NDONCA
FERNAIIDO GUllRA
FETTEJl JUIlIOII
FIIIIlO DI CAS'l'RO
FLAVIO DIRZI
rRAllCISCO RODlllGUES
FRAllCISCO SILVA
GI:DDEL VIEIRA LlHA
GIIIESIO IIEMARDlMO
GIRSOII PERES
GONZAGA IIOTA
HELIO _AS
HIIfRIOUE EDUARDO ALVES
JlJ:RACLI'1'O FOIl'l'ES
HUGO RODRIGUES DA CUlrHA
llIlIAKIK AIII-ACKlL
INACIO ARRUDA
JAIMJ: MAJl'1'INS
JAIR IlOLSONAIIO
JAIR II~IIIA

JAIII SOAIIES
JAIRO CARNEIRO
JAYME SAII'1'AIIA
JOAO ALMJ:IDA
JOAO HAIA
JOAO KELLAO N!'1'O
JOAO IIENDES
JOrRAM rJlJ:JAT
JOSE CAIILOII ALELUIA
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InINHO ROSADO
_IFACIO DE ANDRADA
CARLOS ALlElITO
CARLOS CAMUlICA
CARLOS HAGNO
CARLOS III:LLES
CASSIO CUNHA LIHA
CELIA III:NDES
CESAR BANDEIRA
calCA0 IRIGIDO
CIRO IIOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRIHIIO
CUNKA IUEHO
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
OAllCISIO nllONDI
DAVI ALVES SILVA
DUILIO PISANESCHI
IDSON OIIEIIIOI
EOSOII SILVA
EOIOII SOARES
EFRAIK HORAIS
ELIAS MURAD
ELISEU RISINDE
ELTOII ROHNILT
Elll:RSON OLAVO PIRIS
EMIVALDO RIII:IIIO
IRALDO TIIINDADE
EULEII R18EIIIO
EUIIICO KIlIAHDA
IXPEOITO JUNIOR
nLIPE III:HDIS

KAX ROSENKAMM
HINDOHCA FILHO
HOACYII ANDRADE
MUSSA DENES
NAN SOUZA
NILSOII HARQUEZELLI
NILSON TRAD
NESTOR DUARTE
NICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSON
ODELHO LEAO
OSCAR ANDRADE
OSHANIO PEREIRA
OSMIR LIHA
O8ORIO ADRIANO
OSVALDO COELHO
PAIS DE ANDRADI
PASS LANDIK
PAUDERNEY AVELIMO
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO OOUVEA
PAULO LIHA
PI:DIIINHO ABRAO
PIOIlO CANEDO
PEDRO CORREA
PIORO IRUJO
PI:DIIO NOVAIS
PINHEIRO LANDIK
PRISCO VIANA
RIGIS DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSI JANENE
JOSE LINHARES
JOSE LUIZ CLERQT
JOSE HAURICIO
JOSE HENDONCA BEZERRA
JOSE HUCIO HOIITIIRO •
JOSE PIHENTIL
JOSI ROCHA
'JOSI SANTANA DI VASCONCELLOS
JOSE TILIS
JOSI THOKAI NOMO
JULIO CESO
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LAURA CJ RNEIRO
LEU1I Lot\AllTO
LIHA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ HAINARDI
LUII PIAUKYLIHO
HAGNO BACELAR
HALULY NETTO
HANOIL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARIA ILVIRA
MARIA VALADAO
MARILU GUIKARASS
HAURO LOPES
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
ROSERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO HAGALHAES
IIOlJElITO PESSOA
IIOISON TUKA
RODIlIGUES PALHA
JIOIII:L ANIZIO
RCHaL FUJO
RONALDO PEIIIK
IlUBEN HEDINA
IlALATIIL CARVALHO
SAULO OIIIIROZ
SEIIGIO GUERRA
SEVEIIINO CAVALCANTI
SItAS BRASILEIRO
SILVliRNANI SANTOS
TALVANI ALBUOUERQUE
UBIRATAN AGUIAII
VADAO GOH!S
VALDEIlOR GUEDES
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VILHAlI ROCHA
1IElIMER WANDERIR
WIGIERTO TARTUCE
WILSON CAMPOS
WILSON CUNHA
YI:DA CRUSIUS
ZILA II:ZEIIRA

Sl1BSEÇÃO 11

Art. 60. A Constiluit;4o poderá ser cmeildada medianle proposta:
I - de um IClÇO. 110 mlnimo. dos membros da Câmara dos Oepulados ou do

Senado Federal:
11 - do Presidcnlc d., República:
111- de mais da melade das Assembléias Legislati\'as das unid.,dcs da Federa

ç;1o. maniCcstando-se. cada uma delas. pela' maioria rclalÍ\'a de seus membros.
§ 1.° A Constiluiç40 nJo poderá ser emendada na vigência de inlen'ençlo

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2.· A proposta será discutida,e votada em cada Casa do Congresso NadonaI.

em dois IUrllOS. (onsiderando-se aprovada se obIiver. em ambos. três quintos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3.· A emenda à Constituiçlo será promulgada pelas Mesas da Camara dos
Deputados e do Senado Fc?eraI. com o respectivo número de ordem.

§ 4.· NIo será objeto de delibcraçio a proposla de emenda tendente a abolir:
I - a forma Cedcraliva de Estado:
11 - o \'010 direto. secreto. universal e periódico:
111 - a separaçlo dos Poderes;
IV - os dircilos e garantias individuais.
§ 5.· A matéria constante de proposta de emenda rcjeilada ou havida por pre·

judiada nJo pode ser objelo de nova proposla na mesma sesslo legislaliva.
...................................... .o .

TtruLon

CAPtruLoIV

Dos DIREITOs POL!TIcos

Art. 14. Asoberania popular será exercida pelo sufrigio universal e pelo voto
dileto e secreto, com valor igual para todos, e, 1105 termos da lei, mediante:

§ ,. SIo inelegiveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüineos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presi
dente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Fede
ral, de PreCeito ou de quem os haja substituldo dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se j:l titular de mandato eletivo e candidato :l reeleição.

"LEG!Sl.t.çAo errADt. A.'lEXAOt. "lU.
eOORDENAÇAo DE ESTUDOI LEGISLATlVOS-C.Dr'

República Federativa ào Brasil -CONSTITUIÇAO

TtnlLoIV
DA OIlGAII1ZAÇAo _ Poour.a

CAPinJLOI

, .\'E(-,/'o VIII

Do PROCESSO LEGISUTWO

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

SECRETARIA-GERAl DA MESA
5eçto de Alas

0IIel0 no,~1I9s
BnIsllla, 16 de maio de 19911.

Senhor 5ecretirio-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposla de Emenda •
Constllulçlo, do Senhor AntOnio dos Santos, que· alWra o I 7· do artigo 14 da
Constltuiçio Federal·. conl*m nllmero sutlcienla de signat*rlos, constando a referida
proposlçIo de:

1e6 assinaturas wlidas;
015 assinaturas que nlo conferem; e
ooa assinaturas rapelldas.

Atenciosam"lllla,

A Sua SenhorIa o S8nhor
Or. MOZART VIANNA DE PINA
Secrelirlo-Geral da Meu
NESTA
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

A presente Proposta d. Emenda à Consliluiçio tem por

objetivo, alterando a disposição peninente, ampliar o grau de parentes<:o que gera

inelegibilidades, estendendo-o do segundo para o terceiro grau,

Em uma linha e justilicada; "E,'itar a oligarquia familiar",

A Seção de Atas da Secretaria·Geral da Mesa. verificando as
assinaturas correspondentes. dá 200 delas como '.Iidas

À proposição em exame foi apensada a Proposta de Emenda •

Constituição nO 367. de 1996. de autoria do Deputado A1'TONIO DOS SANTOS e

outros, Seu objetivo é o de manter a inelegibilidade do cônjuge e dos parentes

consangüíneos ou por adoção. ate o segundo grnu. das autoridades mencionadas no ano
14, § 7° da Constituição e reduzir para o p"imeit'o grnu a inelegibilidade dos alins.

Na justificação. algumemam seus autores que o fato de a norma

constitucional atingir os parenles afins até o segundo grau. como cunhado. pais do sogro e
da sogra. constitui um exagero de ordem legal

A Seção compelente da Secretaria·Geral atesta a existência de 186
assinaturas válidas.

Cabe a esta Comiss;;" de Constitui~ão e Justiça e de Redaçio..

nos termos de competência que lhe defere o art. 32.. 111.. "bu , do RtaiOlento Intemo,
manifestar·se sobre a admissibilidade de ambas as propostas

É o relatório

11- VOTO DO RELATOR

Transposto o umbral do "quorum" necessário e suficiente para

sua tramitação (art. 60, I, dll Lei Magua). as Propostas não encontram obstáculo nas

vedações do § •• do mesmo dispositivo fundamental nem se encontram presentes outros
óbices de oponunidade (§ I·, idem)

Não podemos deixar de registrar que a PEC 367/96. de autoria do

ilustre Deputado Antônio dos Santos e outros. se adequa melhor. realidade do nosso Pais.

Todavia. estamos cOl1scientes de que neste momento nio nos cabe

apreciar o mérito da questão e por isso meu VOTO é no sentido da admissibilidade das

Propostas de Emenda â Constituição de nOs 20 I, de 1995. e 367. de 1996,

Sala da Comissão..em,J3de c.4 de 1996.

lU PARECER DA CDMISSJlO

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de

Redaçlo, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unani

memente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Consti

tuiç80 nQ 201/95 e da de nQ 367/96, apensada, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Ary Kara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente

Arruda Vice-Presidente, AntOnio dos Santos, Benedito de

Lira, Régis de Oliveira, Roberto Magalhles, Rodrigues Palma,

Oe Velasco, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro Cunha

LIma, Joio Natal, Jos~ Luiz Clerot, Adylson Motta, Alzira

Ewerton, Jair Siqueira, Jarbas Lima, Jos~ Rezende, Prisco

Viana, Almino Affonso, Edson Soares, Marconi Perillo, Zulsi!

Cobra, Jos~ Genoíno, Luiz Msinardi, Marcelo Déda, Mílton

Temer, Coriolano Sales, Aldo Arantes, Cláudio Cajado, Fer

nando Diniz, Jáir Bolsonáro, Domingos Dutra e Nilson Gibson.

Sala da Comisslo, em 11 de junho de 1996

Deputado A

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EHEIIDA A COIISTI'l'UIçAo 11" 201-A, DE 1995, QUE "ALTERA O
PAIlAGRA!'O 7" DO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL
(IIIELEGIBILIDADE DE PARENTES).

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Noa terlllOa do art. 202, 5 3., do Regimento
Interno, foi divulgado na Ordem do Dia das Comissões prazo
para rec~biD8nto de e..ndaa ~ Proposta de Emenda ~

Conatituiçlo rederal n. 201-A, de 1995, que "altera o
parAgrafo 7" do artigo 14 da Constituição Federal"
(inelegibilidade de parentes), a partir de 20.6.96, por dez
aeaaõea. Eagotado o prazo, em •• 7.96, não foram recebidas
emendaa.

Sala da Co.iaalo, em • de julho de 1996.

!,. U c(:tv' , .....
Edla Calheiros'Bispo

SecretAria

PARlCljBQA

COMISSÃO ESPECL\L DESTINADA A PROFERIR PABECER À PROPOST."

DE E"[:IIDA ..\ COSSTlInCÃO~·201·A. DE 1995

I· BELATÓRIO

o § .,. do 1ft. 14 da Constituiçio Federal t<>ma ine!cllÍveis cônjuges c

puenles c:onsan&Ol_ e lfins, lté o segundo grau ou por adoçio, de litulares de mandato

eletivo ele Poder Executivo. A Proposta ele Emenda à Constituiçio N" 201·A. de 1995. de

lutoria do Deputado EULER RIBEIRO, sob análise, prevê alterar este dispositivo

constitucional, ampliando I inelegibilidade para o terceiro grau de consangüinidade e

afinidade.

À proposiçio em exame foi apensada I Proposta de Emenda' Constituição

NO 367, de 1996, cujo primeiro silnltário é o Deputado ANTONIO DOS SANTOS. Nela.

propõe·se a manutençio da inelegibilidade dos cônjuges e parentes consagüíneos ate o

segundo grau, reduzindo-se para o primeiro grau I inelegibilidade dos parentes por

afinidade,

NI primeira proposta, I Impliaçio da inelegibilidade ê justificlda como

uml fonnl de "evílar I oliprquía ramíliar". Na proposiçio lpensada. Irgumenta-se, na
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justificaçlo, que, ao inçluir cunhados, pais ~ sogro e ~ sogra, as exiBênçias para

elegibilida~ de parentes afins contidas no atual dispositivo conStitucional sIo excessivo.

Após receber parecer pela adrni55ibili~ na Cornisslo de Constituiçlo e

Justiça e de RedaçIo, a presente Proposta de Emenda' Constituiçlo foi ençaminhada,

juntamente com o apenso, a esta Cornisslo Especial, instalada no dia 19 ~junho ~ 1996,

para proferir parecer quanto ao seu mérito. Passado o prazo reaimental, nio houve

emendas' proposiçio.

É o relatório.

n· VOTO DO RELATOR

A formaçio ~ oligarquias familiares sempre constituiu um traço marcante

da vida politica na República brasileira. O fenômeno é realçado por inúmeros

pesquisadores do nosso sistema politico, a exemplo do historiador José Honório

Rodrigues, para quem este tipo ~ solidariedade perversa ~ nossu elites administrativ'u

terminava por ofuscar umaconsi~ responsivel da coisa pública.

A vedaçio is candidaturas~ cónjuiCs e parentes consangüíneos e afins na

jurisdiçio ~ titulares ~ mandatos do P~r executivo, contida no ~ .,. do art. 14 da

Constituiçio Federal~ 1988, espelha uma louvável preocupaçio dos constituintes com a

manipulaçio da máquina administrativa em favor ~ familiares candidatos. Na

impo55ibili~ da reeleiçio para os cargos eletivos do Executivo. a ausençia de tal

dispositivo constituiria um estimulo ao familismo politico, sobretudo nos municipios de

pequeno pone espalhados pelo vasto interior do País. A inelegibili~ para cónjuiCs e

parentes até o segundo pu reveste-se, assim, ~ um caráter preventivo, assegurando a

igualdade juridica dos candidatos ctn qualquer pleito eleitoral.

Consideramos, contudo, por ~mais excessiva a proposta de se ampliar a

restriçio atual ~ elegibili~ para parentes ~ sellllndo para terceiro grau. No nOsso

entender, os beneficios que se derivariam de se coibir o ramilismo politico em terceiro

grau seriam muito inferiores aos danos que se causaria ao processo democrático. com o

cercearnento injustificável da Iibe~ de candidat.ua do cidadio, simplesmente por ser

este um parente, ainda que distante. de um titular de cargo executivo.

Na experiencia histórica do Brasil, a maioria dos dispositivos introduzindo

a inelegibilida~ em nossas constituições restringiam a eligibili~ de cônjuiCs e

parentes, consangüineos e afins. somente até o segundo grau. O jurista PONTES DE

MIRANDA cita a Constituiçlo ~ 1891 como um marco na criaçio ~ tal instrumento da

melegibilidade. Segundo ele, o § 4° do an. 47 daquela Cana fazia inelegiveis para 05

cargos ~ Presidente e Vice·Presi~nte ·os parentes consangüineos e afins, nos 1° e 2°

!:,'faus".

Mais recentemente, apenas as Constituições promulgadaS durante o regime

autontário elevaram a restriçio à elegibilidade ~ parentes para o terceiro l!"Iu. Na

COllstituiçoo de 1946, o an. 140 previa a inelegibili~ do ·cõnjUiC e dos parentes,

consangüineos ou afins, até o segundo grau·. Em 1967, ou seja, em pleno Governo

militar, o ano 147 da Constituiçio tornou inelegiveis o ·cõnjuiC e os parentes,

consangüineos ou afins. até o terceiro grau·. Este entendimento da inelegibilidade ~

cõnjuges e parentes até o terceiro grau foi reiterado pela Constituiçio ~ 1969 e pela

Emenda Constitucional N° 19,~ 1981.

A panir da Emenda Constitucional N° 22, ~ 1982, volta a v'igorar a

inelegibilidade ~ parentes apenu até o sellllndo grau, que foi mantida ""Ia ConstÍluiç!o

<le 1988. e cujo tcor a proposiçio objeto desta anàlise intenta alterar.

Democracia nio pode ser compreendida corno um sistema politico de

amplas e irrestritas liberdades. Cabe is leis garantir que tais liberdades sejam aquelas

possíveis e que se coibam os exce5505, em prol da coletividade. E aos legisladores cabe

assegurar que u leis nio exorbitem~ suas destinações, limitando a própria cidadania.

Consistindo a inelegibili~ em restriçio ao direito politico de ser votado,

nio deve, ponanto, o legislador constitucional estabelece-Ias em demasia, contendo-se

dentro do razoàvel. A PEC N° 367.96, reduzindo a inelegibilidade dos parentes afins ao

primeiro grau, parece que melhor atende ao escopo democrático ~ cv·itar a formaçio de

oligarquias familiares e. ao mesmo tempo, nio restringir desnecessariamente os direitos

docidadio.

Em tais condições. nosso VOlO é no sentido da rejeiçlo da Proposta de

Emenda à ConslÍtuiçio N" 201. ~ I99S, e.aprovaçlo da de N" 367. de 1996. que lhe-foi

apensada.

Sa.adaComissio. emlQiejulh~ 1996.

Deputado OLAVO CALHEIROS
Relátor

11I _PARECERDACOMlSSÃO

•
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PROpoSrA DE E~NDA À CONSTITUIÇÃO
N° 146-A, DE1995

(Do Sr. Jorge Anders e Outros)

Acrescenta inciso V ao parágrafo 19 do artigo ISS da
Constituição Federal; tendo·parecer da Comissão de
Constituição e Jus~iça e áe·Redação, pela inadmissibili
dade. .

(PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUI CÃO N9 246, DE 1995, A
QUE SE REFERE O PARECER)

S U M Ã R I O

I - Proposta inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da Constitui
ção.

Art. 12 - Fica incluído,no artigo 15~

§12, da Constituição Federal, o seguinte inciso V, COM a red!
ção adiante:

"Art. 155 - Compete aos Estados e ao
Distrito Federal instituir impostos sobre:

I _ Transmissão causa mortis e doaç~

de quaisquer bens ou direitos;

S 1R. - O imposto previsto no inciso I:

ADAUTO PEREIRA
AOELSON SALVADOR
AOROALDO STRECK
AECIO NEVES
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALBERICO CORDEIRO
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE C!RANTO
ANA JULIA
AlIDRE PUCCINELLI
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALHIIAIIN
ANTONIO BRASIL
AN':ONIO CARLOS PANNGNZIO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AYRES DA CUNHA
AYRTON XEREZ
BETINHO ROSADO

. CANDINHO MATTOS
CARLOS ALBERTO

JOAO ALMEIDA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO MENDES
JOAO PAULO
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JOSE AUGUSTO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE LINHARES
JOSE MACHADO
JOSE !IUCIO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE ROCHA
JOVAIR ARANTES
LAURA CARNEIRO
LEUR LOMANTO
LIDIA QUINAN
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ GUSHIKEN
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARIA VALADAO
MARINHA RAil..?

CARLOS CAMORCA
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CASSIO CUNHA LIMA
CELSO RUSSOMANNO
CHlCAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA

CIRO NOGUEIRA
CONFUCIO MOURA
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DARCI COELHO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
EDSON SILVA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
EDUARDO I!ASCARENHAS
EFRAIM MORAIS
ELIAS lIURAD
ELTON ROHNELT

MARIO CAVALLAZZI
MARIO NEGROMONTE
MARTA SUPLICY
I!AURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MENDONCA FILHO
MOREIRA FRANCO
NAIR XAVIER LOBO
NEDSOK MICHELETI
NELSOK MEuRER
NELSON OTOCH
NELSON TRAD
NESTOR DUARTE
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
ODELIIO LEAO
ORCINO GONCALVES
OSVALDO BIOLCHI
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PEDRO CAlIEDO
PHILEMOK RODRIGUES
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RITA CAIIATA
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA

FATIMA PELAES
FERNANDO GASEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANOO GONCALVES
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCll SILVA
GERSON PERES
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE
GIOVANKI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HERACLlTO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUlOO
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
lLOEIIAR KUSSLER
INACIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIME MARTINS
JAIR MENEGUELLI
JAIR SOARES
JARDlRA FEGHALI
JAYME SANTANA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO SANTOS
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
SALVADOR ZIMBALDI
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO MIRANDA
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SlIlAO SESSIM
SIIlARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TELIIA DE SOUZA
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO KAMIA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDIR COLATTO
VAlIESSA FELIPPE
VIC PIRES FRANCO
VILSON SANTINI
IIALDIR DIAS
IIELSON GASPAR!NI
IIILSOK CIGKACNI
IIOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS

v - Não incidirá sobre bens i.óveis
transmitidos à viúva ou que permaneçam no âmbito familiar at~

22 grau.

JUS T I F I C A T I V A

Os incisos do § 12 do art. 155 da Constitui
ção tratam, três deles, da definição de competências concor
rentes em função da situação dos bens e o quarto confere ao
Senado Federal a atribuição de fixar o teto das alíquotas.

Entendemos necessária propositura de Emenda
Constitucional objetivando a inserção de um quinto inciso V!
dando às instâncias competentes para a instituiçlo do tribut~

que o façam incidir nOS casos em que bens imóveis sejam tran!
mitidos no âmbito familiar.

Essa seria a única fórmula acessível ao I!
gislador federal para influir num assunto que escapa inteira
mente à competência da União.

Trata-se de propositura de grande relevA~

cia eis que procura fortaiecer a sacralidade da faMília acima
das conveniências econOmicas.

Oesta forma, solicitamos o apoio dos nobres
parlamentares para a aprovação da Proposta de Emenda Constit~

cional que ora apresentamos.

Sala das Sessiles, lf de (D de 1995.

"L.EG'SLACÃO CITADA .l.NEX.l.OA PELA
COOROEN.l.ÇÁO DE ESTUDOS LEGISLAjlVOS.CtDI"

-CONSTITUIÇAO
REPÚSUCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Ttn'LO VI
D" TRlBUr"çÁO E J)() ORÇ"MENTO

CAPin'Lol

Do SISTE\14 TRIRlíMUO NACJO-;4l.

SEçÃO IV

Dos IMPOSTOS DOS EmDOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 11I1I. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissãó causa mor/lO e doação. de quaisquer bens 011 direitos:
11 - operaçOes relativas à clTculação de rnercadonas e sobre plesla~OCs de ser

ViÇOS de transporte interestadual e inlermunicipal e de comunicação. ainda que IS

operaçOCs e as prestaçOCs se iniciem no exterior.
111 - propriedade dG veículos automotores.
§ I.· O impgsto pre\'isto no inciso I:
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J- relativamente a bens imóveis e respectivos direitos. compete ao Estado da
situaçao do bem.'ou ao Distrllo Federal;

11 :.. relativamente a bens móveis. títulos e créditos. compete ao Estado onde se
processar o inventário ou arrolamento. ou tive( domicílio o doador. ou ao Distrito
Federal;

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se O doador tiver domicílio ou residência no exterior;

bJ. se o de cujus possuía bens. era residente ou domiciliado ou teve o seu inven.
tário processado no exterior.'

IV - terá silas alíquotas máximas fixadas pelo Senado .federal.
......................................................................................

A repartição constitucional de competências constitui um dos pontos
sensiveis do Estado federal. Talvez o mais sensível deles. Óbvio que não há
um fit,'urino pronto, definitivo, acerca dos limites dos poderes a serem
atribuídos a cada entidade federada. Isso varia de acordo com o modelo
adotado pelo Estado. Em uns, observa JOSÉ AFONSO DA SILVA, a divisão
espacial do poder é mais acentuada, com os Estados-membros detendo campo
mais amplo de atuação, como nos EUA. Noutros, acontece o inverso: dilata-se
a área de competência do poder' central, reduzindo-se o espaço das
coletividades reb'Íonais ("Curso de Dir. Constitucional Positivo"; 8' ed. , São
Paulo, Malhciros, 1992, pág. 93).

O regime hrasileiro não tcm sido uniforme, passando, ora por
periodos de relativa autonomia dos Estados-membros, ora por fases de
absurdo centralismo, com a quase totalidade de poderes concentrada na União.

Atencir~en/,

FRANCISCOxi SILVA C:RJoZO.
jChefe /j

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstituiÇão, do Senhor Jorge Ander., que" Acrescenta inciso V ao parágrafo l' do

artiga 155 da Constitulçlo Federal", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposiÇão de:

174 assinaturas válidas;
010 assinaturas que não conferem; e
023 assinaturas repetidas.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PARECER DA

COMISSÃO DF: CONSTITlíICj\O F: ,nrSTlCA F: DE REDACÃO

1- RELATÓRIO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Otreio n"317/95

,Senhor Secretário-Geral:

Brasília, 25 de outubro de 1995.

Em A evolução do Re~me Federal Brasileiro, o jurista e ex-Mino
do Supremo Tribunal Federal, OSWALDO TRIGUE[RO, reb'Ístra o que ele
chamou de vicissitudes do nosso sistema federativo: " ... aos 40 anos da Carta
de 1891 sel,,'uiram-se quatro de centralismo discricionário; aos três do regime
de 1934, seguiram-se oito de autocracia unitária; aos dezoito de autonomia
assel,,'Urada pela Constituição de 1946, seguiu-se o período revolucionário
iniciado em 1964, dentro do qual o federalismo se enfraqueceu de tal modo
que pareceu condenado a desaparecer" (In "Antologia Luso-Brasileira de
Direito Constitucional"; Brasília, BrasiliaJurídica, 1992, pág. 310).

Com a Carta de 1988, o "paciente" recuperou parte de suas
energias, adquirindo um mínimo de vigor que lhe permite ao menos ser
reconhecido. Um dos fatores responsáveis por esse reconhecimento está
exatamente na tàculdade tributária das entidades regionais. ~capacidade para
instituir tributos, criar sua própria receita, mediante leis próprias, é, sem
dúvida, componente indispensável ao conceito de autonomía dos Estados
federados, sem a qual inexiste federação.

Não há consenso acerca do que deve ser ent~~~do por autonomia
dos Estados-membros no sistema federativo. M[C MOUSKHÉLY
concebe-a como a capacidade para reb'Ulamemar seus próprios assuntos,
expedindo normas juridicas ("Teoria Juridica deI Estado Federal"; M. Aguilar
Editor, Madrid, 1931, pág. 265). O italiano PIE}RO V[RGA dá-lhe um

sentido político e outro jurídico. No plano político indica a capacidade de
autogovemo; juridicamente, "a autonomia se confunde com a atividade
legislativa. É a expedição de normas gerais" ("La Ragione"; Milão, Giuffré
Editorc, 1949, pags. 8/10). Entre nós, FRANCISCO CAMPOS nào disfarça
seu desencanto, ao observar que o conceito de autonomia -, ingressou no
Direito Público pela porta escura da política, como um titulo de reivindicação
das comunidades locais contra o absolutismo do poder central", tendo essa
origem, na sua opinião, obstado o tratamento jurídico de seu sil,,'11ificado
(" Direito Constitucional"; 2" ed. Freitas Bastos, 1956, pág. 421).

A proposição em pauta, que tem o eminente. Deputado Jorge Anders
como primeiro sib'llatário, visa a imunizar do imposto de transmissão causa
mortis c doação os "imóveis transmitidos à viúva ou que permaneçam no
âmbito familiar até 2" grau".

Nos termos da justificativa, a proposta tem como principal objetivo
"fortalecer a sacralidade da família acima das conveniências econômicas".

A proposição obteve quorum suficiente para tramitar, reunindo 174
assinaturas válidas, conforme expediente da Seção de Atas da Secretaria-Geral
da Mesa (fi. 9).

11- VOTO DO RELATOR

A proposta atende ao requisito constitucional relativo á legitimidade
da iniciativa (art. 60, inc. I) e não está sujeita à limitação temporal prevista no
IOdo art. 60 da Lei Mab'lla, mas enfrenta obstáculo de caráter substancial, por
ferir os incisos [ e [V do § 40 do mesmo art. 60 do Texto Básico.

Por esses dispositivos, o COnb'fCSso Nacional não pode deliberar
sobre qualqucr proposição tendente a abolir a forma federativa de Estado (inc.
I) nem os direitos e garantias individuais (inc. IV).

Seja como for, seu conteúdo abrange, como é corrente, a capacidade
de auto-organização, de autogovemo c de autolegislação, ineluind(1-se nesse
universo, necessariamente, a capacidade tributária, da qual resulta a receita
para o custeio de seus serviços c instituições. Com razão, observou JOÃO
BARBALHO: "Desde que são Estados autônomos, desde que c<lda um deles
tem seu govemo próprio e sua administração, está elaro que cabe a eles
realizar as respectivas despesas. Por isso mesmo que são Estados, têm o
direito de regular essas despesas e consequentemente estabelecer os impostos
para lhes làzer tàce" ("Constituição Federal Brasileira - Comentários'; 2" ed. ,
Brib'11iet, 1924, pág. 26).

CELSO RIBEIRO BASTOS não diverge. De acordo com o
professor paulista, a fàculdade tributária dos Estados-membros\\'''um'' dos
suportes do regime brasileiro. Um de seus componentes fundamentais: "Sem a
independência econômica e financeira nãn.. jJOde haver qualquer forma de
autoridade na gestão da coisa pública. Dai "porque a nossa Constituição
federativa esmerar-se em conferir tributos próprios às diversas entidades que a
compõem..... ("Curso de Direltô"Fin!IPceiro e de Direito Tributário"; Saraiva,
1991, pág. 125).

Isso bastaria como óbice à proposta, posto que seu acolhimento
importaria a redução da faculdade tributária, com reflexos imediatos na
capacidade legislativa dos Estados, desfib'Urarido, desse modo, o modelo
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federativo plasmaclo pelo constltumte de 1988, o que o inc. I do ~ 4° do art. 60
da Lei Mab'Tla repele.

Não é esse, porém, seu único obstilculo. Também o inc. IV do
mesmo dispositivo constitucional não lhe permite Prosseb'Uir, pois fere o
principio da ib'Ualdade ou da isonomia, que proibe discriminação de qualquer
natureza e que a Constituição considera como fimdamemal. Viola-o, aliás,
duplamente. Primeiro por excluir a incidêncIa do imposto em relação a apenas
um grupo de pessoas, sem razão IÓb'iCa, plausivel, 'lJIe o justifique; segundo,
por isentar do tributo quando o imóvel for transmitido somente a um dos
cànjugues sobreviventes - a viúva, o que afTonta acintosamente o principio da
Igualdade entre o homem e a mulher (art 5°, inc. I).

o principio da igualdade é um dos mais caros ao texto
constitucional. Além de entronizado em primeiro plano entre os direitos e
garantias fimdamentais (art. 5°, caput), csta repetidamente expresso em
diferentes oportunidades. FRANCISCO CAMPOS, na esteira da doutrina de
STIER-SOMLO, chegou a afirmar que, ao situá-lo em primeiro lugar ná lista
dos direitos minimos que todo individuo deve ter, a Constituição quis
proscrever qualquer variação de tratamento quanto aos demais direitos, razão
pela q\,;;! úeve ser interpretado o mais amplamente. Trata-se de princípio cuja
força Irradia-se por todo o Texto Mab'TlO, difimdindo-se "por todo o tecido das

relações humanas que possam constituir objeto de regulamentação jurídica ou
sejam suscetiveis de configurar-se em conteúdo de um ato ou de comando da
~11' "iade pública" (CAMPOS, Francisco. In Revista Forense, 537/396).

Admite-se que a Constituição possa discriminar, como a própria lei
normalmente o k'lZ. SAN TIAGO DANTAS já ressalvou isso. Segundo ele, a
norma não ignora as desigualdades naturais existentes nos homens, nos fatos e
nas circunstâncias. O que não se admite, porém, são discriminações
arbitrárias, que modificam, "em rdação a a1t,'Umas pessoas ou coisas, o
tratamento comum" ("igualdade perante a lei e o due process of law 
Contribuição ao estudo da limitação constitucional do Poder Legislativo";
Revista Forcnsc, 537/366) Ou, como prega CELSO ANTONIO BANDEIRA
DE MELLO, "por via do principio da ib'Ualdade, o que a ordem. juridica
pretende firmar é a impossibilidade úe desequiparaçõ"s fortuitas ou
injustificadas" ("O conteúdo juridico do pnncipio da ib'Ualdade"; 2" ed. , São
Paulo, RT 1984, pág. 25).

loja doutrina do professor paulista, a discriminação só procede, sem
ruptura do preceito isonômico, quando houver: a) justificativa racional;
b)correlação lógica entre o fator eleito como critério distintivo e a
desigualdade de tratamento estabelecida; c) consonância dessa correlação
IÓb'ica com us interesses prestigiados pelo reb'ime constituc;qnal. No seu
entender. a ausência de qualquer um desses elementos impl;~a violação á

'áusula(oo. cit., págs. 27/28).

Na hipótese, o autor quer imunizar do imposto de transmissão causa
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, os. "imóveis transmitidos à
viúva ou que permaneçam no âmbito familiar até 2° grau", para "fortalecer a
sacralidade da família acima das conveniências econômicas".

Se[,'Uramente, não há qualquer liame lógico entre "a sacralidade da
família" e imunidade tributária nem a desigualdade almejada em relação aos
bens decorrentes da sucessão hereditària ou doação inclui-se entre aquelas
matérias prestigiadas pela Lei Maior. Muito m"nos, nos dias que correm.
haveria motivo justo para se excluir a incidência do tributo sobre os bens
d"ixados á viúva e negar o mesmo tratamcnto ao varão sobrevivente.
Sobrctudo cm face de uma Constituição que veda qualquer discriminação em
razão do se~o.

Em recente obra, o Pror. RICARDO LOBO TORRES, da
Unih:rsidade Federal do Rio de Janeiro, ensina que a "isenção deve se basear
na idéia de justiça, correspond"ndo aos seus prinCípios de capacidade
contnbuti\'a, redistribuição de rendas ou desenvolvimento eco0'3micao. (... ) Se
o legislador conceder isenções ou quaisquer outrC's incentivos fiscais ou
11nancciros que não ~jam razoáveis diante dos principios da capacidade
contrihutiva, da redistribuição de rendas, do desenvolvimento econàmico, cte.,
terá praticado ato suscetível de anulação", Nesse caso, conclui, descabe
cogitar-se é, estend~r o privilégio a outros, a pretexto de se garantir a
Isonomia r ' se tratar de "privilégio odioso", a regalia d"ve ser tida como
inconstituci< 1:<1. "pr ferir os direitos da liberdade dos contribuintes não

contemplados, operando a declaração de nulidade ex tunc" ("Os Direitos
Humanos c a Tributação - [munidades " Isonomia"; Rio de Janeiro, R"novar,
1995, pág. 305).

A imunidade aqui pretendida não se funda em principios de
capacidade contributiva, r"distnbuição de rendas ""m de desenvolvimento

econômico, mas em aspectos de cilfáter familiar. A proposta não pode
prevalecer sem embargo de encaminhada por um dos mais combativos,
competentes e sérios parlamentares, como é o ilustre Deputado JORGE
ANDERS. Opinamos por sua inadmissibilidade.

É o nosso voto.

SALA DAS SESSÕf:S, Ervr:J.tDE DEZEMBRO DE 1995

~ ---~
Si [JEPBtii5óÚGlS DE OLIVEIRA

RELATOR

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 246/~5, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Régis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira Presidente, Nestor
Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de Lira,
Nelson Trad, Paes Landim, Régis de Oliveira, Roberto Maga
lhães, Rodrigues Palma, Roland Lavigne, Ary Kara, De velasco,
Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, lvandro Cunha Lima, José Luiz
Clerot, Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Darci Coelho,

lbrahim Abi-Ackel, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende,
Prisco Viana, Almino Affonso, Danilo de Castro, Edson Soares,
Marconi Perillo, José Genoino, Marcelo Déda, Milton Mendes,
Milton Temer, ~nio Bacci, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes,

Cláudio Cajado, Magno Bacelar, Elias Abrahão e Fernando Di
niz.

Sala da Comissão, em 23 de maio de l~~6

0',""" .,,(~, ••l,•.
: PresJ,dente

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 320-A, DE 1996

(Do Sr. Matheus Schmidt e Outros)

Acrescenta alínea "d" ao inciso II do artigo 105 da Con~

tituição Federal; tendo parecer da Comissão de Constitui

ção e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com

emenda.

(PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUI CÃO N9 320, DE 1996, A
QUE SE REFERE O PARECER)
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S U M Á R I O

I - Proposta inicial

Ir - N, Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecardo relator
- emenda oferecida pelo relator

-parecer da Comissão
-emenda adotada pela Comissão

As Mesas da Cimara dos Deputados 11 do Senado Federal, 1101

termos do art. 60 da Constituiçlo Federal. pronulgam I seguilrtc emenda 10 texto

constituQonaI:
Artigo único. o inciso II do art. lOS'da Constituiçlo Federal passa.

I vigorar acrescido da seauintll a1ins ri:

MArt. lOS ~ .

11 - .

d) u causas decididas em única instância no caso do art. 29
inciso VIII.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituiç!o .Federal prevê em seu art. 29. inciso VIII, o
julgamento do Prefeito perante o Tribunal da Justiça do Estado. em única instincia.

Embora assegure ao Prefeito privilégio de foro. a Carta Política

nJo prevê o recurso ordinário que possibilite instância superior reexaminar o mérito da

causa, em caso de condenaçio.

. A presente proposiçlo visa justamente suprir essa lacuna e, ao

propor o recurso ordinário, submete o julgamento previst3 no inciso VIII do art. 29 ao

sistema do duplo grau de jurisdição, como é da tradiçlo do Direito Brasileiro.

Assim. esperamos contar como apoio de nossos ilustres Pares para

a aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

de 1996. j3/0 2/?b'

~~ /.. :Jf?j02jcl t
Deputado MATHEUS SCHMIDT

Sala das Sessões, em de
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ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FI~HO

ADROALDO STRECK
AGNALDO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
AIÜ BAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO FARIAS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETa LELIS
BETO MANSUR
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA 'LIMA
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA
CUNHA L:;'MA
DANILO DE CASTRO
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DAVI ALVE~ SILVA
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
EDINHO BEZ
EDSON QUEIROZ
EDSON SOARES
EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD
ELISEU RESENDE
EMERSON OLAVO PIRES
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ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
E~!DIO PINHEIRO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

FERNANDO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO GONCALVES
'FERNANDO TORRES
FETTER JUNIOR
FLAVIO ARNS
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA I
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO PIZZOLATTI
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINa
LUCIANO ZICA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO FORTES
MARCONI PERILLO
MARIA VALADAO
MARIO CAVALLAZZI
'MARIO DE OLIVEIRA

êURI SERGIO
URICIO NAJAR
URICIO REQUIAO
URO LOPES

,MURILO PINHEIRO
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jMuSSA DEMES
INAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA
NARCIO RODRIGUES
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA

,ODILIO BALBINOTTI
OLAVO CALHEIROS
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BERNARDO
PAULO BORNHAUSEN
PAULO HESLANDER
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
ROGERIO SILVA
ROMMEL FEIJO
RONIVON SANTIA~':'

SALATIEL CARVAf.I,,:
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBAl.Dl'
SEBASTIAO MACElH,",
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLml
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEII't\\
SILVERNANI SAN'l'(\3
SYLVIO LOPES
UBALDINO JUNIO,{
UBALDO CORREA
URSICINO QUEIn:,'1.
VALDENOR GUEDE':';
VALDIR COLAT',('O
VICENTE ARRm'~\

VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WERNER WANDERI:~:tl

WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHl
ZILA BEZER1:tA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ........•...••.•••• l~~
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM....•.••••..••
TOTAL DE ASSINATURAS •.....•.....••.•••.••. 208

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

CONFUCIO MOURA
DAVI ALVES SILVA

REPETIOAS: 4
REPETIDAS: 3

PAULO TITAM
SEVERIAMO ALVES
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CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
DANILO DE CASTRO
DILCEU SPERAFICO
EDUARDO MASCARENHAS
ENIVALDO RIBEIRO
EZIDIO PINHEIRO
FRANCISCO DORNELLES
GENESIO BERNARDINO
JAIME MARTINS
JAIRO AZI
JOAO COLACO
JOSE CARLOS LACERDA

JOSE JANENE
JOVAIR ARANTES
MARCIO FORTES
MARQUINHO CHEDID
MAURO LOPES
NEWTON CARDOSO
PAULO FEIJO
PAULO PAIM
RONIVON SANTIAGO
TUGA ANGERAMI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON BRAGA
ZE GOMES DA ROCHA

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM REPUIDU

FRANCISCO DORNELLES
NEWTON CARDOSO
PAULO FEIJO

SECRETARIA-GERAl DA MESA
8eçAo de AtaI

Oficio nO:33 196
Brasília, 29 de fevereiro de 1996.

Senhor SecretáJio.Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstituiçAo, do Senhor Matheus SChmidt e outros, que "ac....centa aUnea d do
Inciso 11 do .rl 105 da Constitulçlo Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

175 assinaturas válidas;
028 assinaturas que nAo conferem; e
007 assinaturas repetida..

Atenciosamente

t'Il~)~
~ALM{t6A;N'DRADE

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PArVA
Secretário-Gef' da Mesa
NESTA
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnv05-CeDl"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
TtruLom

DA ORGAlllZAÇÃO DO Es;rADO

Dos MtlNIC!Plos

•ArL ~. o Município reger-se-á por lei orpnica, votada em dois turnos, com o
intersú<:io mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Cimara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constitui.
çio, na Constituiçlo do respectivo Estido e OI seguintes preceitos:
............................................... .J' _ _ .

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do pan:elamento e da ocupação do
soIowbano;
.............."'10 .

TtruLolV

DA OIlGAlllZAÇÃO lIOII PODDtES

CAPinlLoI

Do PODEJt LEOlSLATtVO

Do PROCESSO LEa/Sl.4TWO

SllllSEÇAoD

Art. 60. A Constituição poderá ser emendnda mediante proposta:
I - de um tClÇO. no mínimo. dos membros da Câmalll dos Deputados......eo

Senado Federal:
11 - do Presidente da República:

111- de mais da lIIClllde das Assembléias Legislativas das unidades da Federa
çlIo. manifcst.,ndo-sc. c:uIa uma delas. pela' maioria relativa de seus membros.

§ 1.. A Constituíçlo não poderá ser emendada na vígéncía de intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sítio.

.§ 2.· A propost~ será discutida e votada em calla Casa do Congresso Nacional.
em dOIS turnos. cooslderando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quiOlos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3.° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4.° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma fedcllItiva de Estado:

" - o voto direto. secreto. universal c periódico:
UI - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.

. . § 5.· A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre
Judicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sesslo legislativa.

TtruLoIV
DA OJICANIZAÇA.O DÓ5 PODDlI'.I

CAPtruLom

Do,PODER JlJDtClÁlUO

.................... :. J ~ .. .; :o .

SEç,rolIl

Do SI./Pl!RlOR TRIBUNAL DEJemIÇ.i

Art. 104. O Superior Tn'bunal de Justiça com......-se de, no mfnimo trinta e
t:res Ministros. 1""",

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tn'bunal de Justiça seria
nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber juridico e reptJl.IÇio
ih'bada, depois de aprovada a~Iha pelo Senado Federal, sendo:

I - um terço dentre juízes dos Tn'bunais Regionais Federais e um terço
dentre dese~res dos Tribunais de Justiça, iDdicadol em lista triplice
elaborada pelo próprio Tn'bunal;

11- um terço, em partes iguais, dentre advogados emembros~
lério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alterna
damente, iDdicados na forma do art. 94.

Art. los. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes com=. os GoVernadores dos Estados edo Distrito Fedo
ral, e, nestes e nos de responsabilidade, os deselllbargadores dos Tn'bunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas
dos EstadoI e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos
T~btJna!s Regionais Eleitorais e do Tntba1ho; os ll:IetIIbros dos Come1hol ou
Tnbunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da UniJo que
oficíem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de MiniJtnl
de Estado ou do próprio Tnbunal;

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for quaisquer das
pessoas mencionadas na allnea a, OU quando o coator Cor Ministro de Estado,
ressalvada a competCncia da Justiça Eleitoral;

d) os conflitos de com~ÍIcia entre quaisquer tribunais, ressalvado o
disposto no art. 102, I, o, bem como entre tribunal e juizes a ele não vinculados
e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

j) a reclamaç!o para a preservaçIo de sua~ e garantia da
autoridade de suas decis1les;

g) os conflitos de atribuiç(les entre autoridades administrativas e judici
árias da Uni&!, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrati
vas de outro ou do Dlstrito Federal, ou entre as deste e da Uni40;

h) o mandado de i$nçIo, quando aelaboraçlo da ncrma regulamenta
doIa Cor atribuiçio de órglo, entidade ou autoridade CederI1, da admiDislraçIo
direta ou indireta, excetuados os casos de competência do SupremoTribunal FI>
dera! edos órgb da Justiça Milàr, da JIl:lÔÇI EleillJral, da Justiça do TIlIbI1ho
e da Justiça Federal;

11-julgar. em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instAncia pelos Tri
bunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal
e Territórios, quando a decido Cor denegatória;

b) os mandados de segurançadecididos em única inst!ncia pelos Tn'bu
nais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados;do Distrito Federal e
Territórios, quando denegatória a decido;

c) as causas em que fomn partes Estado estrangeiro ou organismo in
ternacional, de um 1ado, e, dooutro, MllDÍcípio ou pessoa residente ou domici·
Iiada 110 Pais;

m-julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou últi
ma inst4Dcia, pelos Tribunais Regionais Federais 011 pelos tribunais dos Esta
dos, do Distrito Federal e Territórios, quando a decis«o recorrida:
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a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; ~<~./
. S'S'I~

b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em f'acC ei
federal;

c) der a lei federal :ntcrpretaç;lo divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal

Parágrafo único. FllIlCionarájunto ao SuperiorT~ de Justiça!l
Conselho da Justiça Fedcral, cabendo-lhc, na forma da lci, exerter a supem"
.~~j~i.~!~~~.~~!~?'.~~~~~~.~~.

PARECER DA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

I - RELATÓRIO
O eminente Deputado Matheus Schmidt é o primeiro signatário da

presente Proposta de Emenda Constitucional, que confere competência ao
Superior Tribunal de Justiça para julgamento de Prefeito, em recurso ordinário.

Os autores consideram que embora o prefeito goze de ÍOro
privilegiado, a Constituição "não prevê o recurso ordinário que possibilite
instância superior reexaminar o mérito da causa, em caso de condenação."

o projeto visa a "suprir essa lacuna", submetendo o julgame~os
Chefes do Executivo dos Municípíos ao "duplo grau de jurisdiçã<)("éomb é
tradição do Direito Brasileiro." \ ,/.:'

A Seção de Atas da Secretaria-Geral da! Mesa informa que a proposta
obteve o apoiamento de 175 parlamentares, estando, quanto ao quorum de
assinaturas, em condições de tramitar. ------

11- VOTO DO RELATOR
No exame da admissibilidade, cabe a este órgão verificar, basicamente,

se a proposta atende aos requisitos constitucionais previstos no art. 60 da Lei
Magna.

Quanto a isso, a proposição em pauta dispensa reparos. Tem o apoio
de um terço dos membros da Casa (art. 60, inc. I); não há intervenção federal
nem vigora estado de defesa ou estado de sítio (art. 60, ~ 1°) nem o projeto tende
a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e
periódico; a separação dos Poderes ou os direitos e garantias individuais (Art. 60,
~ 4°, incisos I a IV).

O projeto, contudo, contém equívoco que precisa ser corrigido: em vez
de referir-se ao inc.X do art. 29, que é o que prevê o julgamento do Prefei/to pelo
Tribunal de Justiça dos Estados, o texto proposto para a letra "d" do inc. II do
art. 105 alude ao inciso VIII do referido artigo, que desde a Emenda
Constitucional n° 1192 diz respeito à inviolabilidade dos vereadores no exercício
do mandato.

IH - PARECER DA COMISSllo

A Comissão de Constituição e Justiça de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela admissibilidade, com emenda, da Proposta deEme~

da à Constituição nQ 320/96, nos termos do parecer do Rela
tor, Oeputado Régis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Oeputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Arruda - Vice-Presidente, Antônio dos Santos, Benedito de
Lira, Régis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rodrigues Palma,
De Velasco, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro Cunha
Lima, João Natal, José Luiz Clerot, Adylson Motta, Alzira
Ewerton, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco
Viana, Almino Affonso, Edson Soares, Marconi Perillo, Zulaiê
Cobra, José Genolno, Luiz Mainardi, Marcelo Déda, MIlton
Temer, Coriolano Sales, Aldo Arantes, Cláudio Cajado, Fer
nando Diniz, Jair Bolsonaro, Domingos Dutra e Nilson Gibson.

Sala da Comissão, em 11 de junho de 1996

Deputado ALoy~'I~'ERRdRA
.' Presidente /

EMENDA ADOTADA - CCJR

Substitua-se, no texto oferecido pela Proposta
de Emenda para a allnea "dO do Inciso 11 do art. 105 da Cons
tituição Federal, a referência ao inciso VIII por inciso X.

Sala da Comissão, em 11 de junho de 1996

Deputado A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 377, DE 1996

(Do Sr. Marcelo Texeira e Outros)

Altera o parágrafo 29 do artigo 57 da Constituição Fe

deral.

Assim como inexiste dúvida quanto ao propósito dos autores em
alterar o texto ::Onstitucional no que se refere ao julgamento dos prefeitos,
sugerimos a emenda de redação inclusa, corrigindo o equivoco apontado.

Nesses termos, opinamos pela admissibilidade da proposta em
apreço, ressalvada a emenda anexa.

SALA DA COMISSÃO, EM JJ DE ~
I

DE 1996

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N9 347,
DE 1996)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 57, § 2°, da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

EMENDA DE REDAÇÃO

Substitua-se, no texto proposto para a alinea "d" do inc. II do art. 105
da Constituição Federal, a referência ao inciso VIII por inciso X.

I r c.:....;
SALA DA COMISSÃO, EM DE "" DE 1996

"Art. 57 .
§ 2° A sessão legislativa não será

interrompida nem encerrada sem a aprovação dos projetos de lei
de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual."

JUSTIFICAÇÃO

A vigente Constituição Federal brasileira estabelece em
seu art. 57, § 2° que a sessão legislativa não será interrompida sem a
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

A presente proposta de emenda à Constituição ~retende

incluir nesse dispositivo a aprovação do projeto de lei do orçamCIjt~ an\Jld
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(lIíül) condição necessária à possibilidade de encerramento da sessão

legislativa.

o próprio art. 57 citado, em seu caput, defme que a
sessão legislativa tem iniCIO, anualmente, dia 15 de fevereiro,
interrompendo-se no dia 30 de junho, recomeçando no dia 10 de agosto para
encerrar-se no dia 15 de dezembro.

A nossa Lei Maior hoje só prevê a hipótese de não
interrupçào no que se refere à apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
tendo ficado silente quanto ao não encerramento por falta de apreciação do
orçamento anual.

Todavia, não podemos desconsiderar a grande
importância do prdjeto de lei do orçamento anual, destinado a pormenorizar as
projeções de despesas e receitas para o ano subseqüente.

Não se pode negar que o adiamento em sua apreciação
tem causado sérios transtornos ao País. Um deles, apenas a título de
exemplificação, é o limite mensal de um duodécimo relativo ao ano anterior
para os gastos dos diversos Poderes durante o periodo em que não há ainda
orçamento aprovado. Sabemos que tal regra se, por um lado, garante que não
haverá abuso nos gastos governamentais, por outro lado, restringe a aplicação
das receitas, sem poder levar em consideração a necessidade de gastos
extraordinários.

/
tado MARCELO TEIXEIRA

/

Sala das ')

[sto posto, acreditamos que a presente Proposta saneará o
problema, hoje corriqueiro, de se apreciar o projeto de lei do orçamento já no
ano de seu exercício. Para tal, contamos com o apoio dos ilustres Pares.

/
q{

d r jc7/)

2~IOí!'(4c
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ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ARMANDO ABILIO
ARNON BEZERRA
ARY KARA
AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CAMURCA
CARLOS NELSON
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CUNHA LIMA
DARCI COELHO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
EDSON QUEIROZ
EDSON SILVA
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA

FERNANDO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO LOPES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA

HERCULANO ANGHINETTI
HOMERO OGUIDO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
INACIO ARRUDA
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR MENEGUELLI
JOAO COLACO

JOAO MAIA
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JORGE ANDERS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE JANENE
JOSE LINHARES·
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MUCIO MONTEIRO

JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
JULIO REDECKER
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN

LEONIDAS CRISTINO
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA

LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0·
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI

LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO DEDA
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARCOS LIMA
MARIA VALADAO
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MENDONCA FILHO
NAIR XAVIER LOBO
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NILSON GIBSON
OLAVIO ROCHA
OSCAR ANDRADE
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER

PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA

ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO
RONIVON SANTIAGO
SANDRO MABEL
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SAULO QUEIROZ
SERGIO AROUCA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SYLVIO LOPES
TELMA DE SOUZA

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VITTORIO MEDIOLI

Julho de 1996

WAGNER ROSSI
WELI~TON FAGUNDES
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO

ASSINATURAS CONFIRMADAS 176
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM 10
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 218

REPETIDAS: 29
REPETIDAS: 1

ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ARMANDO ABILIO
DE VELASCO
DIJ,.SO SPERAFICO
FERNANDO DINIZ
FRANCISCO HORTA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GILVAN FREIRE
GILVAN FREIRE
HOMERO OGUIDO
JOSE ALDEMIR

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
JOSE CARLOS VIEIRA
JULIO REDECKER
LAIRE ROSADO
LUIS BARBOSA
MAURO LOPES
NELSON OTOCH
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
PHILEMON RODRIGUES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO PESSOA
WAGNER ROSSI

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM

ALEXANDRE CARDOSO
CUNHA LIMA
ELISEU PADILHA
FELIX MENDONCA
FRANCISCO HORTA

FRANCISCO RODRIGUES
IVANDRO CUNHA LIMA
MANOEL CASTRO
MARQUINHO CHEDID
WILSON CUNHA

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM REPETIDAS

FRANCISCO HORTA

ASSINATURAS DE IlEPUTADOS LICENCIADOS

ANTONIO JORGE
OSVALDO REIS
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçlio de Atas

Oflcio nDJ31196

Senhor Secretário-Geral:

Brasília, 29 de maio de 1996.

§ 4.° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
" - o voto direto. secreto. universal e periódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.

. . § 5.0 A matéria co.nstante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre
Judicada não pod<; ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
..........................................................................................

Comunico a· Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda ã
Constituição, do Senhor Marcelo Teixeira e outros, que "Altera o § 2° do art. 57 da

Constituição Federal", contém número suficiente de signatários, constando a referida

proposição de:

TiTuLo IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULo I

Do PODER LEGISLATIVO

176 assinaturas vãlidas;
010 assinaturas que não conferem;
030 assinaturas repetidas; e
002 assinaturas de Deputados licenciados.

Atenciosamente,

!( )1. /t-e//' ,,~
~MEIDAANDRADE

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

.. _ ... , ..,._ .... ~II"",""I"< ,..·.C.A;..l.Ik rc;...k

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

República Feàerativa ào Brasil ~..

CONSTITUIÇÃO
TÍTULO IV

Dh ORG.\NI7.AÇ.\O nos PonF.ro:s

CAPiTULO I

Do PODER LEGlsL.xnvo t
.....................................................................~ .

SE,.io VlIl

Do PROCESSO LEGISL;TWO

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

SlIBSEÇAo II

D.·' EMEND.; oi CONS1'rrUJç,fo

Art. 60. A Constituição poderá ser emend~da mediante proposta:
[ _ de um terço. no minimo. dos membros da Cámara dos Deputados ou do

Senndo Federal:
li - do Presidente dn República:
!li - de mais dn metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. pela' maioria relativa de seus membros.
§ l.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2.° Aproposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quintos dos
votoS dos respectivos membros.

§ 3.° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

.. -~ - -.-.-..-.. _--_ _- - -_ " .

SEÇÃo Vi

DAS REUNIÕES

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal,
de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1g de agosto a IS de dezembro.

§ 1g As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o pri
meiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2g A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

. § 3g Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislativa;
11 - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços co

muns às duas Casas;

m- receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da Re-
pública; .

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

g § 4g
Ca~ uma da,s C~as reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir

de 1 de fc:verelro, no pn~elro ano da legislatura, para a posse de seus mem
bros e eleIção das respectivas Mesas, para mandato de dois anos, vedada a
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.

§ sg A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do
Senado Federal, e os.demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocu
pantes de cargos eqw'@lentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal

§ 6g A conv~~~ã; extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:

1-pelo P!esidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado
de defesa ou de Intervenção federal, de pedido de autorização para a decreta-
ção de estado de sitio e para o compromisso e aposse do Presidente e do Vice,
Presidente da República;

11 - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos
Deputado~ e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros
de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante.

§ ·7g Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional so-
.':I!~~t~~~~~~~.~~~_~~!':~t~r.i!':P.~_~.q~_f~!.~C?!1.'::C?~!!C?:._. . ..

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Na
386, DE 1996

(Do Sr. Pedrinho Abrão e outros)

Modifica o artigo 228 da Constituição Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N9 91,

DE 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos
do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. O art. 228 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
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JUSTIFICAÇÃO

Nossa Lei Fundementlll consagrou o principio da respoosabilidalie
penal aos 18 anos, ficando os infratores ou responsáveis por condutas antl-sor.ais,
com idades inferiores àquela, sujeitos às disposições da legislaçJo especla1, boje
consolidados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

"Art. 228. SIlo penaImentc inimputáveis os lDCIlOl'CS de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislaçlo especial, excetuados os
de idade acima de dezesseis anos no caso de delitos contra a pessoa e
o patrimônio e dos definidos em lei como crimes hediondos, obserwdo
o que determina o inciso XLvm do art. SD."

Independente, porém, da outorga de direitos pollticos a nível
constitucionat, e a despeito da longevidade de nossa Lei Civil, esta .já abrigava
desde os primórdios o critério da "maioridade relativa" aos dezesseis anos,

admitindo até mesmo a emancipação para aquisição da capacidade plena aos
jovens acima dessa idade.

OSCAR ANDRADE
OSCAR GOLDOKI
OSMANIO P!REIRA
OSVALDO BIOLCHI
PAES DE ANDRADE
PAES LANDIM
PAUDE.RNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO RITZEL
PAULO TITAH
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA

PHI LEMOM RODRI.:i:UES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO RERACLIO
RICARDO IZAR
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PAULINO
KOBER"O PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMMEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SAR:.:EY FILHO

SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SItAS BRASILEIRO
SILVIO ABREU
TALVAIlE ALBUQUERQUE
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORRU
URSICIHO QUEIROZ
VADAO GOMES
VALDEHOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VICENTE CASCIONE
VILHAR ROCHA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARIKI
WERNER WAHDERER
WIGBERTO TARTUCE
ZILA BEZERRA

REPETIDAS: 40
REPETIDAS: 2

GONZAGA HOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO RosAs
HE!lCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIAHELLO
HILARIO COIMBRA
HUGO LAGRAHKA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
IVAHDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR DOLSOHARO
JAIR SIQUEIRA
JOAO COLACO
JOAO LUa
JOAO HAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO MENDES
JOAn PIZZOLATTI
JORGE ANDERS
JOSE BOIlBA
JOSE COIMBRA
JOSE JANEHE
JOSE LINHAJl!S
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE rUDE
JOVAIR ARANTES
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINa
LEOR LOMANTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARCOMI PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MOISES LIPNIK
MUSSA DEM!!
BAIEr XAVIER LOBO
NAH SOUZA
NELSON HARQUEZELLI
NELSOK MEURER
NELSON TRAD
NISTOR DUARTE
ODILIO BALBINOTTI

ASSII/ATURAS COI/FIBMADAS................... 178
ASSII/ATURAS Q1JE NAO Cal/FEREM.............. 19
ASSINATURAS DE DEPtrrADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 241

adolescentes, revelando na maioria das vezes, a de!lpCÍto da pouca idade, enorme
tend!ncia criminal'e predisposição para ações mais audaciosas e desafiadoras da
Polícia, da Justiça e da sociedade.

Entendemos, pois, necessário adequar nossa legislação penal, nesse
particular e crocial aspecto da capacidade legal dos agentes para a prática de
crimes, em face da realidade inconteste de nossos dias, na qual os jovens
enveredam pela senda anti-social com plena consciência da ilicitude e das
conseqüências lesivas de seus atos.

Obviamente, em nenhum momento se pretende que ditos infratores,
enquanto situados na faixa etária dos 16 aos 18 anos, fiquem sujeitos ao mesmo
regime de execução penal, juntamente com os condenados adultos, porquanto se

haverá de~ a~ contida no inciso XLVIII do art. SD da Constituição
Federal, que eXIge o cumprunento de pena em estlbelecimentos distintos.

A presente Proposta consubstancia, por conseguinte, urna resposta à
elevação do índice de crimina1idade, nos mais diferentes pontos do território
nacional, com envolvimento crescente de menores de 18 anos, mormente á
participação destes nos crimes organizados e lllIÍjueles de maior car~ de
lesividade individual ou social, circunstâncias que estão a exigir firme tomada\ de
posição, al6 como autodefesa, por parte da sociedade inteira. Não é possível quf a

aparente ou real fragilidade fisica de menores de 18 anos sirva lamentavelmente
como biombo para ocultar a carga de crimina1idade e de vidlência de que siI~
capazes, muito acima do "homem médio", atemorizando a família e a sociedade,
quando se embrenham nos descaminhos da marglna1idade, e, por esse efeito, não
devem ficar sob a tutela da leglslaçí!lll especial.

" ,/lo'> t.

Sala das Sessões, em .~I F, \.' YlffilIl.- de 1996.
. \\.:l L.\\

DePutad~ . DRINHO ABRÃO
PTBlGO

ABELARDO Lupros
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECIC
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO CORDEIRO
ALCESTE ALMEIDA
ALe reME ATHAYDE
AHIBAL GOHJ:S
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO KAJlDIR
ARACELY DE PAULA.
ARNOtf BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHOR VIRGILIO
ATILA LINS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
DETINHO ROSADO
BETO LELIS
BONIFACIO DE ABDRADA
CARLOS ALIEJt'1'O
CARLOS HELLlS
CARLOS MOSCONI
CRICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CLEOHAKCIO FONSECA
CONFUCIO HOURA
CUNHA LIMA
DARCI COELHO
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
DILsa SPERAFICO
DOLORES lfUNl:S
Duuro PISAXESCHI
EDINHO BEZ
ELIAS MURAD
ELTON ROHHEL'l'
ENIO BACCI
EHIVALPO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EURIPED!S MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FELIX MEHOONCA
FEIUfAlmQ GQKES
FEIUlAJfDO GONCALVES
FERKAJrlDO LYRA
FEJUfANDO TORR.ES
FRANCISCO DORNELLES
GENESIO DERJfARDIHO
GERSON' PERES
GILVAH FREIRE
GIOVAN}fI QUEIROZ

de 1996.Brasília, I). de oG

Se tal foi o tratamento conferido à questão da capacidade civil, nos
albores do século, a essa altura do progresso cientifico, cultural e das mutações
dos fenômenos sociais no corrente século há a convicção geueralizada de que a
juventude, nos dias atuais, alcança ampla maturidade física e psicológica, reúne
condições intelectuais e de entendimento de sua conduta mesmo em idades
inferiores àquela, seja por efeito da evolução da sociedade, da extraordinária
influência dos meios de comunicação de massa, da universalizaçAo da educação
fundamental, e da intensificação das relaçOes sociais na esteira do processo de
urbanização e aculturação aceleradas que caracterizam hodiemamcnte a
civi1ização.

Em meio a essa constatação, realidade que não pode ser infirmada
tantos e tão evidentes são os indicadores que a demonstram, afloram aspectos
positivos em termos de que, por esse efeito, mais precocemente as crianças e
adolescentes se tornam aptos a viver em sociedade, a conquistar seus espaços e
participar dos beneficios do desenvolvimento, 'em todos os campos;
paralelamente, contudo, sérios problemas e desl$ls âcompanham esse
adiantamento dos jovens para adentrarem às vivências da idade adulta, agravados
por conflitos e desigualdades socíals e econômicas.

Ao optar pela irresponsabílização criminal de jovens al6 os dezoito
anos, o Legislador brasileiro descimheceu a realidade biológica, social e jurídica
que marca a ascensão dos adolescentes à pauta dos direitos e das~
inerentes à cidadania.

Com efeito, a própria Carta Política autorizou os maiores de dezesseis
e menores de dezoito anos a exercitarem os direitos políticos do a1istamcnto
eleitoral e do voto, reconhecendo sua aptidão blopsiquica e intelectual para
decidir !.Obre os destinos do Pais a partir da escolha dos dirigentes e mandatários
públicos, em todos os níveis da Federação.

o fato é que a irresponsabilização penal indiscriminada dos moços e
moças, entre os dezesseis e dezoito anos, desconhece dado incontestável sobre a
capacidade biopsiquica, psicológica e social de que estes já são dotados~se
determinarem e agirem, segundo seu entendimento e juízo de valor sobre o é
certo e errado, tendo consciência do caráter delitivo de certas ações, como as que
envolvem violência contra a pessoa ou a coisa, nos crimes que atentam con~ a
vida, a incolumidade fisica, o patrimônio, ou ainda sua participação em tráfico de
drogas, no cometimento de estupros, na prática de quaisquer dos denominados
crimes hediondos, em cujo contexto resultam baldados os objetivos específicos e
frustrados os corretivos previstos no Estatuto da Infllncia e da Adolescência.

Afigura-se, pois, nada mais que ficção legal a situação de
irresponsabilidade penal dos menores infratores, a qual, em lugar de lhes conferir
tratamento condizente com a idade, como pretendeu, coloca-os de concreto' à
mercê de delinqüentes maiores, passando a integrar quadrilhas ou a participar de
crimes cometidos por adultos, que os expõem às ações de maior 'risco, ou mais
suscetíveis de represssão, escudados na impossibilidade de serem malcançáveis
penalmente.

Com isto. a imprensa diária em todo o Pais noticia a multiplicação das
ocorrências delitivas, que vão desde os simples furtos à prática de violência
extrema contra pessoas e bens, ao comércio de drogas, nos quais se envolvem
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"I.SGISI.AÇÃO CITADA ANEXADA PEl.A
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS I.EGISI.ATlVOSoCeCI

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BltA.SIL

1988
................... 0 ~ .

TtruLoIl

Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPtruLoI

Dos DIREITOS E DEVERES OOIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. sg Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a in~olabi
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propncdadc,
nos tennos seguintes:

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acor
do com a natureza do delito, :: idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade fisica e moral;

TtruLo VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPtruLo VII

DA F AMlLIA, DA CRIANçA, DO AooLESCENl'E E DO 100II0

............................................................................................
Art. 228. SIo pcnaImente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos
às nonnas da legislação cspccial.
Art. 229. Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores tem o dever de ajudar e ampararos pais navc1bice, carência ou
enfermidade.

..........................................................................................
....................................-.. _ - _-

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

araslJia, 12 de junho de 1996.

Senhor Secretárto-Geral:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 387, DE 1996

(Do Sr, Airton Dipp e outros)

Altera a redação do inciso XXVI do artigo 59 da Constitui

ção Federal.

(1l, COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedem1 nos tennos
do art. 60 da Constituiçlo Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucio~ ao texto
constitucional:

. . O artigo 5· da Constituiçilo Federal passa a ler a seguinte redação,
com acréscimo ao InciSO XXVI:

• XXVI A pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que lnIbalhada pela familia, nlo será objeto de penhora
poro _ento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
bem como $trio impenhoráveis as máquinas e imolementos
indisoenáveis à manutenclo ~ta atividade produtiva".

JUSTIFICAÇÃO

O agr6nomo AJIdir Luiz Zuc!lello, 52 anos, suicidou-se 00 dia 24 de janeiro
~ quo nIo tinha condiçiles de pegar .. dividas agricol.. que se acumularam durante O Plano

AlIdir era agricultor de Campo Novo (RS) - cidade a 450 Km de Porto Alegre.
Acordava às 5 h. da manbI e dormia às 11 h. da noite. O seu dia-a-dia era cuidar da lavoura, da
c~1o de porcos, de uma pequena fílKica de pepinos. dar palestras em cooperativas sobre nov..
lécnicu agricoIu.

Ao deixar a vida, o agricultor pretendeu demonslnlr o atuaI momento de dificuldades
vividas pelo setor. Deixou uma carta dirigida ao Presidente da República Fernando Henrique
Cudoso, afmnando: • Que meu sacriflcio sensibilize este seu governo, porque graçu ao Plano rea~
voe! conseguiu acabIr com a agricultura brasileira, em pouco mais de W1I ano·.

As dividas baJdriu sIo o maior problem.. da agricultura brasileira e apesar da
securitizaçio, que amenizou IDD pouco o grave quadro, ainda a situaçlo é dramática.

A Constituiçlo Federal estabelece no art. 5·, XXVI, a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural, que é o único bem das famili.. menos favorecidas do meio rural.

Agora, com a nova redaçilo que se pretende dar ao dispositivo constitucional, ....
máquinas e implementos indispensáveis .. manutençilo da atividade produtiva passam a nlo poder
ser objeto de penhora por dividas, especialmente .. dividas bancãri..".

Isto é o minimo que o Estado, que tem por objetivo fundamental erradicar a pobreza
e a marginalização e reduzir as desígualdades sociaiS. deve resguardar ao pequeno produtor Afinal.
de nada adíanta e\itar que a propriedade não seja penhorada e ao mesmo tempo penmtir que seJam

retírados dos trabalhadores os instrumentos índispensàvcls ao trato das culturas agncolas. Tal
atitude caracteriza-se como uma pena tão grande quanto a retirada da propriedade do produtor e a
nonna constitucional não pode pennitir esta arbitrariedade.

Sala das Sessões. em ..J3.....i[tJJ"i/to. de 1996.

Comunico a Vossa Senhorta que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Pedrtnho Abrão e outros, que • Modifica o art. 228 da
Constituição Federal·, contém número suficiente de signatártos, constando a refertda
proposição de:

178 assinablras válidas:
019 assinaturas que ~ao conferem;
042 assinaturas repelidas: e
002 assinaturas de Deputados licenciados.

_, Atenciosamente,

~
-!l n I. . /1' ......,/."')-----

10 AI.MEIDA ANDRADE
Chefe

A Sua Senhorta o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretárto-Geral da Mesa
NESTA

ADELSOIl SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFOIlSO CAMARGO
AGIlELO QUEIROZ
AIRTOIl DIPP
ALBERICO CORDEIRO
ALBERTO GOLDMAIl
ALCESTE ALMEIDA
ALVARO GAUDEIlCIO IlETO
M.ZIRA EWERTOIl
AIlIBAL GOMES
AIlTOIlIO BRASIL
AIlTOIlIO DO VALLE
AIlTOIlIO GERALDO
ARMAIlDO ABILIO
ARIlOIl BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARY VALADAO
ATILA LrllS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO IlARDES
AUGUSTO VIVEIROS
B. SA
BEIlEDITO DE LIRA
BEIlEDITO DOMINGOS
BOIlIFACIO DE AIlDRADA
CARLOS CAMIlRCA
CARLOS CARDIIlAL

CARLOS IlELSON
CECI CUNHA
CalCA0 BRIGIDO
calCO DA PRIIlCESA
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DARCISIO PERONDI
OE VELASCO
EDSON EZEQUIEL
EDSOIl SILVA
ELIAS MURAD
EMERSOIl OLAVO PIRES
EIlIO BACCI
EURIPEDES MIl!AIlDA
EXPEDITO JUIlIOR
EZIDIO PINHEIRO
FEL IX MENDONCA
FERNAIlDO DINIZ
FERIlAllDO LYRA
FERIlANDO RIBIIS CARLI

FERNAIlDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARIlS
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA LIMA
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Brasllia, 17 de junho de 1996.
OfIcio n·,I61 196

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 172
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 3
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 6
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 187

DA ORGANIZAÇÃO DOS POO..RF.S

República Federatlva ào Brasil -CONSTITUIÇAO

SEÇ..jO Vil!

C,Y,íllJLO I

Art. 60. A ConstItuição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço. no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:
11 - do Presidente da República;
III - de mais da melade das Assembléias Legislativas das unídades da Federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. pela' maíoria relativa de seus membros.
§ 1.. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2,· A proposta será discutida c votada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois turnos. considerando-sc aprovada se obtiver. em ambos. três quintos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3,· A emenda á Constítuição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4.· Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
11 - o VOIO direto. secreto. universal e periódico;
III - a s~paração dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5." A maténa constanle de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada não pod~ ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

DA EMENDA ACONSfrrUlç,fo

SUBSEÇÃO 11

TiTULO IV

"lEG!scrÇJ.o CITADA ....IEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS lEGI8I.ATlVOS.C.DI"

Do PROCESSO LEGlSL4T/1V

Do PODER LEGISLATIVO

REPETIDAS: 5
REPETIDAS: 1

MOISES LIPNIK
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEWTON CARDOSO
NILHARIO MIRANDA
NOEL DE OLIVEIRA
OSHANIO PEREIRA
OSHIR LIHA
OSVALDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAES LANDIH
PAULO BAUER
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITlIN
PEDRO CORREA
PEDRO HENRY
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN KURTZ
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCRA
ROBERTO VALADAO
RONIVON SANTIAGO
SALOHAO CRUZ
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SILVIO TORRE'S
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO BAHIA
VALDIR COLATTO
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER ROSSI
WELIN'I'ON FAGUNDES
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRANCO
WILSON CUNHA
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

GILNEY VIlINA
GILVlIN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHIHETTI
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRl\NHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBRAHIH ABI-ACKEL
ILDEHAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIHA
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JOAO COLACO
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO HAIA
JOAO PAULO
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE ANDERS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PIMENTEL
JOSE REZENDE
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LUCIlINO CASTRO
LUCIlINO ZICA
LUIS BARBOSA

LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ HAINARDI
MARCELO DEDA
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARCOS LIHA
MARIA VALADAO
MARISA SERRANO

MARQUINHO CHEDID
HATREUS SCIIMIDT
HAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MICHEL TEMER

Senhor Secretário-Geral: , .

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constiluiçlo, do Senhor Airton Dipp e outros, que "Altera a redaçio do Inciso XXVI
do artigo 15· da Constituiçio Federal". contém nOrnem suficiente de signatários,
constando a referida proposiçio de:

T1nJLo n
Dos DIREITOS EGARANlIAS FUNDAMENTAIS

CAPtruLo I
172 assinaturas vàlidas;
003 assinaturas que nlo conferem;
006 assinaturas repetidas; e
006 assinaturas de Deputados licenciados.

Atenciosamente,

~ JJ.~--/,-
~IO ALMEIDA ANDRADE

Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PftJVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Dos DlREITOs E DEVERES INDIVIDUAlS E COLETIVOS

Art. 5; Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela fanúlia, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de finan·
ciar o seu desenvolvimento;
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RECURSO NQ 55, DE 1995

(CONTRA DECISAo DA PRESIDENCIA EM QUESTAO DE ORDEM)

(DO SR. MATHEUS SCHMIDT)

Recorre contra decisão do Presidente em Questão de Ordem, a

propósito da interpretação dos dispositivos regimentais re

ferentes à tramitação de proposta de emenda à Constituição.

(PREJUDIQUE-SE, EM FACE DA DECISAo REFORMULADA A PROPCSITO
DA QUESTAo DE ORDEM, PROFERIDA NA SESsAo DE 18/01/96)

Senhor Presidente:

o Deputado abaixo assinado, com base no art. 95, § 8° do

Regimento Interno, recorre ao Plenário, ouvindo-se previamente a Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, contra a decisão proferida por V. Ex' sobre

questão de ordem levantada pelo signatário, na sessão de ontem, sobre a correta

interpretação dos dispositivos regimentais referentes à tramitação de proposta de

emenda à Constituição Federal, art. 201 e segs. do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados.

A questão levantada pelo autor referente à possibilidade

de dispositivos da PEC nO 173/95 - Reforma Administrativa - considerados

inconstitucionais pela CCJR por violadores das c1àusulas pélreas, insculpidas no art.

60 § .\0 da CF e ainda segundo o art.201, [[ do RICO, e portanto inadn.issíveis,

serem reapreciados peJa Comissão EspeciaL foi decidida por V. Ex" no sentido de

admitir referida reapreciação.

O Recorrente, por seu turno entende que o § 4° do art, 60

da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que não será objeto de deliberação a

proposta de emenda tendente a abolir clàusuJas pélreas. O inciso II do art, 201 do

RICO afirma que a Câmara apreciará as PEC's desde que não haja violação destas

mesmas c1àusulas. O art. 202 por seu turno determina ser a CCJR o órgão

responsàvel pela decisão quanto à admissibilidade.

Não hà , pois, que se falar em apreciação pela cãmàrn de

dispositivos exclLÚdos pela CCJR. Interpretação diversa levaria à absurda conclusão

de que o papel desempenhado por aquela Comissão técnica é inócuo.

Nem a faculdade, prevista no § la do art. 202 do RICD,

do autor, no caso de inadmitida a proposta, requerer a apreciação preliminar em

Plenário, com o apoiamento mínimo de um terço dos Deputados, pode ser alegada

visto que deve preceder à instalação da Comissão Especial . Como esta jà foi

instalada e a apreciação prelíminar não foi requerida pelo autor, precluída

encontra·se a matéria.

Finalmente, a aplicação subsidiária de dispositivos

referentes à tramitação de projetos de lei. prevista no § 80 do art.202 do RICD deve

ser afastada no caso em tela, ,isto que as disposições especificas abarcam

completamente a questão. não deixando qualquer margem para dúvidas.

Diante da divergência de entendimento, solicita o reexame

da matéria pelo Plenário.

S.I. das Sessões, em 30 de novembro de 1995.

f-,'.;: L
Deputado"".d;eus Sebmidt (PDTIRS)

O SR. MATH..§.US SCHMIDT • Sr. President~a palavra

pela ordem.

o SR. PRESIQJ;:NTE (Luis Eduardo) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT(PDT-RS. Sem revisão do
.p

orador.) - Sr. Presidente, o § 4° do art. 60 da Constituição Federal determina que não

será objeto de deliberação a emenda constitucional que ferir dispositivos tidos como

cláusulas patreas da Constituição.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar algumas
q ... e ?te.... del'l\ ...~ rcTo....~a.~ ,

propostas constitucionais do Governo:como asemenda.'€ía Previdência~

.. ~<!..;k,

~.odministratiVa, poderia te~la inadmissibilidade.~s
. e ....I, .... oi!. \.. C.... lio~ \ ... ~c! ..... • ... '·WN' ~.ak J

~"erific~ue~ contida no texto tolal ão o fez

. porque quis salvar a proposta do Governo e emendou a proposta de emenda

constitucional, escoimando do texto 05 dispositivos tidos como ofensivos ás cláusulas

pélreas da Constituição.

, :li.. / _ C.""l,l;,~:. <:. ,

I....dá Comissão de Justiça veia a Comissão Especial, tanto a

~que éxamina a reforma "Óminislrativa~
c.,:) ......... .o a

('que exam~ a reforma daPrevidência.~está-se observando

da. 9"'e .f...r..,"-. ,
que o Sr. Presidente~Coml~da .eforma administrativa,

~entende que deva .. examinar novamente o texto~ tido como inadmisslvel na

Comissão de Constituição e Justiça.---- Agora há pouco, Sr, Presidente, quando o nobre Relator da emenda

da reforma da Previdência proferiu o seu parecer, S.Exa~ejeiçãO de emendas

que a Comissão de Constituição e Justiça inseriu no texto para poder admitir a proposta

do Governo.

Es!ll li o quostionamenlo que laço a V.Exa.: fodo a Comisdo

Especial restabelecer o dispositivo dado como inadmisslvel pela Comissão de

Constituição e Justiça?---- --O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) • l/II!"lft.4 Presidência já
S

esclareceu, em primeiro lugar, quo, no caso da admissibilidade, a Comissão de

Constituição e Justiça não é a úitima instância. A última instância a o Plenário. Qualquer

recurso da decido da Comisdo de Constituição e Justiça que venha a Plenário poderá

reformar a decido daquela Comissão.

--------'
~ já ficou bastante claro para a Presidência. O Plenário ti

soberano quanto às decisões do Presidente, li da Presidência da Comissão de

Constituição e Juatiça • dela como um todo. O Plenário da Câmara li soberano,

L'f'~""""~' /
~ a Presidência reafirma quo,na queslllo de

c4
mérito Wemendas à Constituição a Comissão de Constituição o Justiça não pode se,
manifestar.

Vou depois oferecor cópias o V.Exa. poderá recorrer.

O SR. M~THEUS SCHMIDT - Nos termos regimentais, recorro da

decisão de V.Exa. neste momento.
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o SR. PRESID_ENTE (Luis Eduardo) - Pois nlo. Vou oferecer

-="
cópias porque lemos uma ampla pauta e este assunto poderá ainda render•..

o SR. MATH!US SCHMIDT - Recorro para o Plonillrio com

audiência prévia da Comissllo de Constiluiçto e Justiça.

o SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Pois nlo, Doputado.

Reformulacão da Decisão da Presidência
- Diário da Câmara dos Deputados 

de 09.01.96. págs. 1974 a 1976

Julho de 1996

. Questão de Ordem nU 02- Diário da Câmara dos Deputados. de 29.11.95. pág. 7110
ASSUNTO: Insuscetibilidade de apreciação do PL 914195. e não reinserção no

texto da PEC 33195. de er:pressões retiradas por emendas
oferecidas em fase de admissibilidade lia Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Decisão da Presidência e Recurso contra a Decisão da Presidência - Diário da Câmara dos Deputados.
. de 06.12.95. págs. 7997 a 7999.

I
O SR. PRESIDENTE (Wilson Camoosl - .;

Mesa vai ler a aecisão ao Preslaente em ouestão ae
oroem relatIVas a trarnrr.aÇá.o aas PEC rr's 33 e 173.
da 1995:

"Volta a conslaeraÇá.o oesta Presidên
cia a auestãO aa tmmltaCào reolmental das
proposms ae emenaa à ConsutÜição aue 10

ram objeto ae emenaamento na COlTIIssão
de ConstltUiçào e Justiça e de Redação com
o obietivo ae sanar vicias de inconsutu:iona
lidade.

Essas matérias têm sido objeto de con
troVérsia. ense,anco diversas questOes ae
ordem. consUlÍ3s e r!!CtJlSCls. tamI:l no àni:li
to do Plenano quanto nas COlTIISSóes envol
vidas.

EspeCIalmeme. reporr:amo-nos às
ouestOes as orcem COlo DecUtaClos Nilson
Gibson. Alexanare Caraoso e Matheus
Schrrnat em aiversas CCBSIÕBS. algunas lá
objeio as rectJl'SOS ao Plenano. em tr.ll'I1ItBÇOO.

Tenao em Vista a I~orranca dos te
rnas em causa. e conslderanao a necessKia
de de hannol1lzar as int8lpretae;ces regi
mentaiS que têm Sido acotadas nas aiversas
fases aa trarnrtação aessas matérias. a Pre
sidência proceaeu ao reexame das aUBS10es
suscrtatiaS e oecidiu relarmar. em pane. ae
cisões anDInores., nos termos que sa se
guem.

PnIliminarmeme. ressalte-sB oue todas
as int!lMll1ÇÕes aa PrelllClêncla na tramrm
Çl'la cessas PI'llCOSlÇÕes OeranHlB de forma
aDsc.:'Jtamente regunental. demro ao exercl
cia ae suas prerroaallV3S ae zelar pela 00
slllVànCla do Regttiiemo. ae COnQUZlr o plO
casso legislalivo Bae resoMlI'QlJIIIS%ÓEB ae or
dem soem mmana recnmenlal Bc:cnstIlU:IOnll.

Mm mnaa. toaãs as decisões PI'llIala
da esIIíblIIn-SB em camnas inmrDrBtaçàes
regula'" qua. sa naa aia unacas. tam
pau::a paclIIiIIl8I'~dlI""llItD.

CÀr.sclenta aa correção téallca cas
decisões ate aaUl aaotaaa5. poderia. InclUSI

va. esta Presteéocla limitar-se a Dar CUI:lO
aos recursos lá interoastes e dlixar aue o
Plenano. opanunamente. se prcntJnClasse
soI:Ire caca POntO contioversa.

Todavia. acreditando que _e tafvlIz
nIa seJa o melhor camlnho. da pomo de vis
ta da interesse do processa legisIaIivo e do
bom tunclonameme dos trabalhos. à que en
sejaria um debate oemorado Bda resUltaáCl5
imprevISÍveis. e aproveitando o ensejo de
QUSStóes ali ordem ainda pendanllls de de
c:IsIo. é que dispOs-se a PresicllIncia a pr0
ceder ao pmseme reestudo da lIISLIm.

A qUBStão cai1U'3l da ccntlEMinlia diz
respeItO ao canlter e exmnsaa da p8rl!CBl'
da Comlssáo de Consnwicãa e Justiça e as
RedaCào socre a aamlSslbiliclaoe as propos
ta ae emenaa à ConsnlUic;:ãa.

DlISCle os pnmelros qusslÍonamemcs
sobre essa matéria. entenaeu a Prl!!lloênda.
interpretanco os artS. 202 e 146 do RegI
mento Intemo. que a ColTllSSào de CollSlltli·
ç:ao e Juslica e de Redação. ao exannnar a
aamlsslbilidaoe de proposta 011 emenca a
Ccnsntuiçãa. poceria escoimá-la de even
tuais vícios de inconsnwClanalidade. viabilj·
zando sua trarnttação.

Para tanto. dois caminhos regimentais
SII abnam. O pnrnelro. sana o do parecer
pela inacmlssibilidace can:ial_ Nesse caso.
encarrnnnanao à MllSa. seria o ~er pu
bllcaoo para fins aa eventual aoresentação
do reauenmento preVIsto no § , li. do art. 202
Inocorrente ou indefendc o reauerimento. a
parte impugnaoa esWla definitivamente ex-
pwgaoa aa proPQSic;:ãa. . .

O aequnao caminho sena a da orerllCi
"*llO de emenca saneaaara da vicia da il
ClX1SlilUcictIa reaIdI:L porImJlD. à
CDlip8llIIlCia .-:ifcacla Comi-do da
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JusUç:a. Em tal hicótese. consoante ciscosl
ção excressa co an. 1~6 do Regimento. a
matéria seguiria seu curso. vaie aizer. o pa
recer não se revestiria de carater temnnau
vo. reatizanao-se a a;lreciação preliminar
quando a proPOSlI;:ãO estIVesse pronta para
a Ordem ao Dia. apos o parecer da COmIS
são especiaL

Em paio menos duas oportunidades.
quando da aprecIação das PropostaS de
Emenaas à ConsatIJição ~ 33 e 173. de
1995. a Ccrmssão da Constrtuição e Justiça
optcu paa segunaa via. oferecendo diversàs
emendas tendentes a sanar vicios de in
constitUCionaiidade ceteaaaos. nem todas
de earater sucresslVo. Nesses casos. enten
deu a PresidêncIa. a aorecmção creliminar
se daria indeoencentemente. de reauen
mento. nos termos co mencionaao art. 146
do Reglmamo.

Tal opção da COrntssão de ConS1rtLi
çãa e JUS1iça. em face co ineditismo aesse
tipo de tramn:ação. conduziu. todavia. às dífi
cuXiades Praticas cem as quais hOJe nos ae
paramos.

A princicai detas e ver-se a Cormssão
Espeaat na comIngência ce apreaar um

texto sobre o qua1 ainaa estão penaemes
questOes. de aamlssibilidaae. poaenao.
evenUJalmeme. o Plenano. por exemcto. fa
zer retomar um texto Impugnaao Cela Co
misSão de JUStiça.

Tamcem na tase de Plenario visium
brarn-se difia.llcaaes. uma vez aue a Casa
sara cnamaaa a cecidir socre cretiminares
que podem alterar st.estanClauneme o tear
do parecer da Comzssão EsceciaJ.

Diante cessa clrcunstànetaS. a PresI
dênCia. revenco CaTClaImente aecisões ante
riores. adota. quantO a matéria. o segumte
emena/memo. a ser observaao doravarne:

1) cabe à ComIssão de Constrtuic;:ão e
Justiça. nos termos do art. 202. caJ2ut. pre
nunciar-se exduãivamertte sotII'B a admissibi
lidade da proposta da emenda à Consutt.Dc;:ão:

2) Inadmitida. total ou parcialmente. a
matéria impugnada deixará de tramitar. sai
vo requerimento do Autor. com apoiamento
de Líderes que recresentem um terço dos
Oeputaees. pam cue seja sLiXne1ida à apre
ciação Preliminar. que se dará ames do en
vio da erooosição à Cormssão Espeaai. no
case ae inaamlSSibilidade pardat:

3) a inadmissibilidade parcial poderá
occrrer. iguaimente. atraVés do oferecImento
de emenaa sucressiva. tendente a sanar o
vício de inconst:ittJ:::ionaJidade. Também nes
sa oportumdade poaerá ser apresentado re
querimento. nas condiç6es do item amerior.
soticitanao a acreciação pretimtnar. sem o
que a emenaa sera tida como definitivamen
te aprovada e a matéria exdufda do tex1D:

4) quaknJer OLJrO tipo de rncc:iifica;:ão da
r;xaposta. mraves de emenaas adittvas. rn:x2ifi.
c:aâvas. sLbStit1JtiVas ou de~ é c:crtDr
tênaa da Camssão fsoeOaI (art 202. §~

Com retaç:ào as PEC 33 e 173. de
1995. para as CU2IS a cormssaa de Canso
tUção a .JUS11Ç3 otareceu emenaas não ape
nas sucresslV8S. adctar-se-é. excepaonaJ
rt81lB. o seguinte procedimenlD:
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1) as emendas suoressivas semo lidas
ccmo equivalentes a pareceres peta inad
miSsibilidade parcial e. não tendo sido ofere
cido requerimemo pelo Autor no sentido de
solicitar aprecIaÇão preliminar. sen1a consi
delaaas definitivamente aprovadaS e exc:lul
das da prcposta original as matéria dlliu
obIeto.

MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
HIGUEL ROSSETTO
NAIR XAVIER LOBO

NILSON GIBSEm
NILTON BAIANO
ODELMO LEAO
OSVALDO BIOLCHI

PAULO PAIM
PEDRINHO ABRAO
ROBERTO ROCHA
SANDRA STARLING
SEVERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
SOCORRO GOMES
WIGBERTO TARTUCE

2l as emendas de OUll'a nallJrl!za (adili
vaso modilicauvas ou substitulivasl serão 00
jeto as aorectação preliminar. preceoenoo a
discussão e vOtação oa matena pnnClPal em
Plenaria.

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 57
ASSINATURAS QUE NAO COl/FEREM.............. 3
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 60

"'F"S'ECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Decido. portanto. nesses tennos. as
questOes ae orcem formul2das pelOs Depu
taaas Nilson Gibson. Alexanare Carcoso e
Matheus Schmidt·

OIlcio n'~ /5/96

Senhor Secrelário-Geral:

Brasllia, 10 de maio de 1996.

. . RECURSO N° 71, DE 1996
Contra Decisão Conclusiva de Comissão

(Do Sr. Álvoro Valle e Outros)

Requ.... na rorma do artigo 132, parígrafo 2·, do Regimento Intorno, que o ProJoto da LIIl
n·12'. da 1115, com parec... contríllo da comissão de mirlto. soja apreciado Im Plenárto.

(PUBUQUE-8E. SUBMETA-8E AO PLENÁRIO)

Senhor Presidente,

nos termos do artigo 132, paragrafo 2" do Regimento Interno,
apresentamos, tempestivamente, RECURSO para que o Plenario da Câmara dos
Deputados aprecie o Projeto de Lei nO 129/95, de autoria do Deputado Alvaro
Valle, que regulamenta a profissão de 'mBllre' e de garçom e da outras
providências.

Atenciosamente.

-WoJlLL
Alvaro..vau.--

Deputado Federal

Republica-se em virtude de incorreções no anterior.

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do Senhor Alvaro Valle.
"Recurso para que o Plenário aprecie o PL nO 129195, que trata da regulamentação

da prollssio 'Maitre' e de Garçom" contém número suficiente de signatários, constando
a rofenda proposiçio de:

057 assinalullls Válidas; e
003 assinaturas que nlo conferem•

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PANA
Secretirio-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N' 129-A, DE 1995
(Do Sr. Álvaro Valle)

Regu,':uuellla n Plutibdo ue "n~li.tl'e" e de 8l1fÇ~Ul l: 1i1 t.lUlm~ ptU"1(..I~llcías. lel1Jo potet"el Jll
COl1us$1" de Trnbnllio, de Administrnç:.\o e ServIço Publico pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N' 129. DE i 995. A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I - Prt.'jell~ ürid!ll

- lemlo de recebínlL'IllO de emendas;
- p"recer da Rct.1Mm;
- emenda. oferecida pela Relftlon!;
- pareu..r retonnulado da Relatora;
- parecer da Comisido.

ABELARDO LUPION
ADAO PRETTO
AECIO NEVES
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALDO ARANTES
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETO LELIS
CARLOS CAMURCA
CARLOS MELLES
CARLOS SANTANA
CHICO DA PRINCESA
CONFUCIO MOURA
COSTA FERRJ;:IRA
DE VELASCO
DOMINGOS DUTRA
ELIAS MURAD
~RALOO TRINDADE
EXPEDITO JUNIOR

FERNANDO FERRO
FRANCISCO HORTA
GERSON PERES
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HILARIO COIMBRA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
rN;~CIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIR SIQUEIRA
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FRITSCH
JOSE PIMENTEL
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
MARIO CAVALLAZZI
MAURICIO CAMPOS

o COl'lGllUSO l'IACIOl'lALd_

Art.1" - O onmdo dapro~ do lIa!!!!' do _ í • __ por.1Ia
loi.

Art. r - Para obtoaçIo do '"Si"" ° imornudo dovorá 11'"_ o.~-.:

I· provado idomdade;

D - c_irado trabalho;

m- .aotado m4dico,qoo don .... J'lI/IOvado~, de tpe do 4
portadCl' de doeuça inf"octo-con!a!Í....

Art. 3· • Opilo .aIlrial do. lPlfVOOI é fiDdo em qnam;a i!Ual a 4 SalíriOl-N:lnimoI
• o DDÍlrt 6 SalíriOl-Mfnimoe.
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Art. .0 -o pçom 1iri jua 10 adicional do 10% iDltituldo por .&Ia Lei, calculado
sobre o valor lolai du de~....fetudaI pelol clieulet <pIO tenir, • o maitre 10 adicional
do 2% calculado 10bre o valor du dolpelu efêluadu pelOl UlRliriOl do etlllbel.cimelXo.

. § 1° - o empr.glIdor roco~.~ o adiciomd de que lnIIa .11. llltigo • mmleri r.gim
própno, oode ~erID llOOtadol, ~BI'IllIIIeote, OI valorel r'lJl'ctivol, • fom.cerá a cada
iDterella<!o cópia du contai reltlivu 101 cli.mel por .1. lIleodido..

§ 2° - OI prOfilliooail de que lnIIa .1Ia I.i rec.berto IU& parte do adicional
..-naImeule.

Art. SO - A jornada de trabalho doa pçOOl • maitrel 6 de I.il horao dilirill,
reopeitlldo o d.lCllllo lemmtI nomuo.rado.

Plrierafo liJIi•• - Ao hont .xtioordiníri.. lnI/JlIIhadu lerIo mmneradat com um
...-6ICimO de 30% 110m o lalliriO I.!"! ou coolrlltual.---Y

Art. '0 -Quando OI serviçol forem prelladol fora do ellab.l.cimeoto OI pÇOlll •
maitrel :tiIrt.o jUl I.um adicional, por hora. trnbalhadt, .quivalente I. 5% do lalírio-mIoimo.

Art. 7° - O Poder F.l<.cutivo rogullllll.ntará.m I.i DO prnzo de 120 dill, a coma- de
sua publicaçilo.

Art. .0. Estt.1.i en1rt..m vigor na da1ll de sua publicaçl1o.

Art. ,. - RevoglG'" .. dilJloliçõei em cODlrário.

Sall. du Sesll6el, em gtk W-=r-;W'I ..

JUSTIFICATIVA

o r.coohecimelllo e I. regulmllllllaçlo da profilllo dOi garçOM • maitrel fiIz~ de
nollO procellO de deoeovolvimeoto no lentÍdo de uma oociedademail jllltt. • demo<:ráIiCL
SIo direitol que alo podem ler reIa'dadot, quando ClllIÜllbamol pIrt. um regima 0Dde OI

direitol de todu .. calegari.. oociail devem ler recoohecidoo e val0rízad0t. E 010 leril.
pll1l uma. du mail _'1 • sotigu ...gari. profilliooail que deiDrl..,OI de legill..,
provocllldo uma. IICIIII& iDditfiorçável em noul.legillaçlo.

A calc!OÓl. soma importAnci.. na medida em que o plfl progride, e bUlcl. uma 1iô1.
maior do movimellloturfllico DUJdial. A orgmizaçlo da oova profilllo ser* enonnemome
filcilitllda. IObretudo DO que diz reopeito Il.criaçlo do ,"col. especiali2>odol na formaçIo de
.... profilliooaiL

É iucreditivel o qui hojo llCOdeot à C1ItogoriL Ot bnailoirOl mal iDfO<llddol
certamente alo ubem porque, em a1J!11111 eúbelocimcmol, tnbalham profi.iooait de idade

avmçt.dt. Ino acontec. porque, 010 lendo I. profilllo reconh.cida. 01 maitrel • pçOM
recebem uma apole1lllldorill imigoificlll!e lO le apOleot.-em • com rIl1lI exceçCes 810
Iitort.lmeuto, obrigadol I. trabtlhar lIl6 morrer. '

O projeto pro~ conigir eUl.lituaçlo dnanáliCI.' tio prof1mdmJeote injum.

Sall. du S.nõei, emII rJt ......~) "7'!.t"

, ~~-_.

COMlSSAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçAO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI 11" 129195

Nos 'ennos do art. 119, caput. I, do Regimento Intemo da CAmar. dOI
OeputadOl, o Sr. Prtlid."~. dftterminou • abertura ~ • divulgaçio na Ordem do Dia
d•• ComiJS6es ~ de prazo para apresentaçlo de emendas, a pjIrtír de 26103195, por
cinco HIS6H. Esgotado o prazo, nia foram recebtdas emendai ao projeto.

Sala da Comlslia, Im 6 de abril de 1995.

0j)~·oRP-
T~~'d'Almeidll

Secretária

1- RELATÓRIO

o preseote projeto de lei, de autoria do Deputlldo Álvaro Valle,

di.põe .obre a regulam.ntação da profi.são de "maitre" e de garçom.

o proj.to e.pecifica a documentaçào necessária à obteoçào do

registro. o piso salarial da categorio. a percepção de adicional sobre o valor dll de.p....

efetuadas pelos usuários do estabelecimento, além da jornada diària de trabalho e adicional

de hora extraordinária.

É o relatório:

n. VOTO DO RELATOR

O ilustre Deputado Álvaro Valle demonstra com o proj.to de I.i

em epigrafe a mais alta preocupação com as questões sociais que eovolvem a categoria dOI

garçons e "maitres".

Em nosso pooto de vista silo inteiramente penioentes li

justificativII apres.ntadas pelo autor do proj.to.

A matéria tratada !lo projeto atende._ no que se refere à.

competência regimental desta Comissão. os dispositivos constitucionais constantes do

capitulo dos Direitos Sociais.

Uma única ressalva hà que ser feít~ no entanto.

Ao dispor sobre 0$ pisos salariais das categorias o projeto 05

vincula ao valor do salmo minimo. procedimento este inadequado em face da proibiçio

expressa do texto constitucional. jà que determina o inciso IV do anigo 7· ser vedada a

vinculação do salário minimo para qualquer fim.

Ante a inconstitucionalidade do anigo 3· do projeto. em sua

redação original, apresentamos ã apreciação dos ilustres pares a emenda modificativa em

anexo.

Feita a ressalva, apres.ntamos nossa posição p.11 aprovação do

Proj.to de L.i nO 129. de 1995. com a .menda modificativa anexa.

I. f-,
Sala das Comissões. em~~de ,.IA." de 1995.

IY/! ~íCU!.cU t-é'____
Depulada ZILA BEZ

R.latora

EMENDA MODIFICATIVA N" 1

OFERECIDA PELA RELATORA

~se lO art. 3° do Projeto de Lei nO 129, de I99S, I seguinte

redlção:
"Art. JO.O piso salarial do garçom 6 de R$ 280,00 (duzentol

e oilenta reai.) e o do "maitre" 6 de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais), a preços de abril de 1995.

Parigrafo único. Os valores especificado. no Capul deste
artigo serio reajustado. pell variação acumuladl do Índice
Nlciooal de Preço. ao Consumidor - INPC, do IDSlituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica - IBGE, de abri1 de 1995 ao ml!s
imediatamente anterior:
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I • ia datu base da categoria; e
n . lOS meses de reajustes salariai. goraia definidos pela

legislaçio em vigor.'

Sala da Comisslo. em::c de JLf~ 995.

~ "!3M//J~ .
Deputada ZILA~~--e...--

Relatora

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PúBLICO
PARECER REFORHULADO

I· RELATÓRIO

O~e Projeto de Lei, de lIIlOria do Deputado Alvaro Valle, diJpõe

oabre a regulamentaçio da profiuio de maitre e de garçom.
O pro.ieto etpeeifica acIocume<JlaçIo -'ria • obteoçIo do resíJtro.

o piso salarial da cateaona. a pen:epçIo de adiçionaI lObte o YIIor das despeIu eCétwllIu

pelos lWÍrlOI do elltll>cIecimea. .um da jorIIada diiria de trabalho e adk:ionaI de hora

extraordinária-
É inegivela preocupaçIo do nobre autor, Depuudo Á1v!fO Valle, na

justificativa do projeto que reauJamenta a proliulo de maitre e de llf9CXIL
Por outro lado, o artiao 5, inciIo XIII, da COlIIlituiçIo Federal

estabelece que: 'é livre o C?CClcício de qualquer trabalho, ollcio ou prolIuio, lIeDdidu u

qualificações proliuiOlllÍl que alei estabeIecer".
Além do preceito COIIIlÍlUCÍ2"Ü ji usegurar a plena liberdade do

exercício daquoIa atividade. a proposiçlo em quesdo vai de encontro u lIOt\1IU aprovadas em

reuniio do dia OS.0h95 nesta ~ssio. que dizem respeito' regulamenlaçio do ex«cício das

profiJões.

COllJOlllte aquelas nonnu, a regulameutaçio de proliAõea deve

atender cumulativamente lO' seguintes requisitos:

I . impresc:indibilidade de que a atividade profissional a ser

regulamemada, quando ex«cída por pes50a desprovida da formaçlo e das qualificações

adequadas, po_ oferecer riscos' saúde, ao bem-estar, à segurança ou aos interesses

patrimorúais da popuJaçIo;

2 • Real necessidade de conhecimentos técnil:o-cíatlificos para o

desenvolvimento da atividade profiNional, o. quais tomem indispensàvel a fCi\IIamaIIaçIo;

3 • lllág&lcia de .... a atividade exen:ida~ por

profissionais de nlvel superior, formados em cuno recoohecido pdo Minllllério da EducaçIo e

do Oetporto.

É O RELATÓRIO

n· VOTO DO RELATOa

N.... semido. a fim de resguardar o inter..... público. impedindo a

criaçlo de reservu de mercado, e pensando na modernizaçIo das relações de trabalho, com a

f1exibilizaçlo du nonnu ji lllástentes, votamos pela rejeiçlo do Projeto de Lei n' 129. de

1995.

Estiveram presentes oa senhor.. Deputados Nelson
Otoch, Presidente, Ildemar Kussler, Jair lIeneguelli .. José
Coimbra, Vice-Presidentes, Paulo Rocha, Noel de Oliveira,
Zaire Rezende, José Pi_ntel, Joio Hel1io lIeto, Jair
BoIsanare, B. SI, Miguel Ressetto, Luiz Moreira, Wilson BragA,
Luciano Calltro, li1a Bezerra, Aqnelo Oueiroz, Wilson Cunha,
Luciano Zica, Maria Laura, Darci Coelho, Mendonça Filho, Chico
Vigilante, Sandro Habel e José Carlos Aleluia.

Sala da Comis.lio, em 10 de abril d .. 1996.

RECURSO N° 76, DE 1996
(Do Sr. Benito Gama e Outros)

Requer. na forma do artigo 132. parágrafo 2". do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei n" 125, de 1995, com perecer favonIveI da comiaaAo de mirito, lICjII aprecilldo
em PIsnirio.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENÁRIO)

senhor PrIlIidente.

Nos terrnoe do S2" do artigo 132, do Regimento Interno, ,.queremoe que seja
submetido 80 PlenáriO OProjeto de lei li" 125. de 1llll5. que 'acrncentll plrigrafo
ao art. 13 da l.eI li" 1.H7, de 23 de few.-lro de 1llt5, que dlaplie sobre o Ngi
me de concaelo e permiulo da prestaçlo de urvlçoe pl1bllco p.......1s1o no art.
175 da Conetltulçlo Fedrenle di outras provldincta.K

•

Ill- PARECER DA COMISSÃO

Sala da Comissio, em de

A Comisslio de Trabalho,
Público, em reunião ordinária
unanimemente, o Projeto de Lei
parecer reformulado da Relatora.

de 1995.

de Admir.lstraçlio e Serviço
realizada hoje, REJEITOU,
n Q 129/95, nos termos do

UELAlIDO LUPIDX
ALIlXAIlDRE SAIITOS
AIlDRE PUCCIIIELLI
AIi'fOXIO DO VALLE
AIlACELY DE PAULA
ARIlALDO MADEIRA
AIl'lHUR VIRGILIO
llElllTO- GAMA
CARLOS APOLIIIARIO
CASSIO CIIIIIIA LIlIA
DILSD SPERAFICO
EDINIIO ARAUJO
EDISOIl AIlDRIIlO
EDSOII SOARES
ELIAS ABIlAIlAO
ELTOIl ROIIIIELT
FIlAIICISCO HORTA
GILVAIl FREIRE
HERCULAIlO AIlGHINIl'l"l'I

HOIll!RO OGUIDO
HUGO LAGRAIlHA
ILDEMAll KUSSLii:R
IVAIlDRO CIIIIIIA LIMA
JAIR SIQUEIRA
JARBAS LIMA
JAYl!E SAIlTAIlA
JOAO PAULO
JOSE PRIAIlTE
JOSE REZllIIIlE
JIl1IAIlllYR PAIXAO
LUCIAIfO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNAIlDO
LUIZ lIEIIRIQUE
IIAIlQUIIlHO CREDID
NES'lOR DUARTE
IlILMARIO MIRAIlDA

PAOLO RESLAIlDER
PAOLO RI'lZEL
PIlDRIIIIIO AIlRAO
PIlDRO WILSOIl
PIIlHEIRO LAIlDIII
ROIIElI'lO FIlAIICA
ROBERTO PAULlIlO
ROBEIl'lO SAIITOS
RODRIGUES PALMA
SALOI!AO CRUZ
SAIlDRO llAllEL
SAIlAIVA FELIPE
SAULO QllJ:IROZ
SEBAS'lIAO MADEIRA
'lE'lE BEZERRA
VI'l"l'ORIO MIlDIOLI
WILSOIl BIlAIICO
ZAIRE REZllIIIlE
ZULAIE COBM
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ASSINATIIIlAS CONFIRMADAS................... 57
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 3
TOTAL D! ASSINATIIIlAS........... • • • • • • • • • • • 61

R!P!'I'IDAS: 1 I - imped!r a SUlpen~ do 581'\'iço Intes de decorridol 10 (dez)

dill da notificaçlo por escrito ao usuário;

'SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçIodeAtu

Ollcio n"Iilb 196
Bruma, 28 de maio de 1996.

11 - limkar I multa por falta de pagamento a ate 2 % (dois por

cento) do valor do debito"

AI1 2" Estalei entra em vigor na data de SU~ publicaçlo.

An 3· Re-ogam·se as disposições em contririo.

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do Senhor Benito Gema
a outros, que "requer que seja submatido ao Plenário o Projeto de Lei nO 125, de
1"5, qua 'acrescanta parágrafo ao art. 13 da La! nO 8.987, de 23 da favarairo da
1lltlS, qua dispõe sobra o regime da cooc:usio a parmissio da prutaçio da
serviços públicos previsto no art. 1715 da Conslituiçio F~al e dá outras
providinciuM cont6m rnlmero lIU1Iciante de signal*rios. constando a referida proposlçlo
de:

057 usinaluras VIIlidu;
003 assinaturas que nlo conferem; e
001 assinatura repetida.

AlanciosalMnla,

.~ li fL:y.-,j ........
~IO ALMEbAÃNDRADE

Chafa

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAfIIA
s-.l*rio-GaraI da Mau
NESTA

PROJETO DE LEI N" 125-B DE 1995
(Do Sr. Laprovila Vieira)

Acrescenta paiarafo 10 artilO 13 da Lei n9 1.917, di Z3 di
ftwxwiro di 1995. que "diJp6e IObn o ftIl- di concassio •
poBissio do pnstaçlo do sorvicoa \ll1>11<os ptrtisto.. art.
175 da Constitu1çia Federal e di outru pNVidinciu"; tendo
~reeern: da Q:ai1Jio di Dilua do ConIlaidor, Mito AlDlmte
• MlnoTiu, pela aprcrnçio, cca -*; • da ee.issio dt
Ccnstituiçio • Jultica • de AIdaçio, pela constitucionalidade,
juridJ.cidadll • tic:D.1c& lep.lativa, cc:. -.w:k clt redIcio,
de.te • da e.n4a da com.uio di Def... do ConJlaidor', Mllo

Jobi.... " Millorias.

(PIWElO!II Ll!I 11'/125, t1I199S. A QlB SI! _ Oll PAIIla!ltI!S)

SUMARIO

1 ... Projeto ;lnlcl81
n _ Na Co.Úslo de Der... do ConJulIlldor, Mlio Allb!lnte. I MIno

rias:
- teuo da nem.anta de a••ndu

.... p~recerdQ. ReI tar
: ~::~g:r_o~:r~~1R :s~la Ra1atDr
... E.anda adotada Del. Co.lulo
- texto flnl1

III- Na Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Redaçlo:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- Emenda de redaçlo do Relator
- parecer da COMlsslo
- Emenda de redaçlo adotada pela Comisslo

oCongrelso Nacional decreta:

An. I" O 111. 2j da Lei n" 8.987,.de 13 de fevereiro de 1995.
passa a villorar acrescido do seauinte § 2". renumerando-se CO)llO" 1° o parip único
exillenla:

"An. 23 .

§ ." ..

§ 2" Para .~feito. do l1iSPOSIO no art. 6". § 3". 11. u cláusulas

ref~ nos incilOl Ve VI deste artigo de-'e~:

JUSTIFICAÇÃO

Átualmente. as concessioniriu de 58rviçol públ.icos,lcomo as de

energia elitrica. lelecOmuniclçOfs. gás canllizado. abastecimento de igua. etc. colocam i

dispoliçlo de seul usuirios diversol locail para pagamento dos 58rviçol prestados. como

OI estabelecimentol banciriol. seja diretlmente nos caixas ou atravel de debito automático

em conta-eorrente. cnu lotmcas. caixas de coletas. enlre outros

Dada essa diversidade de meios. os pagamentos nem sempre 510

repassados em tempo hibil para as concessionárias. ou correramente. dado que rêm

ocomdo erros. acarretando injustos cortes no fornecimento do serviço. Até que o usuário

prove que o pagamento foi efetuado. e se restabeléça o sm·iço. já passai! por inúmeros

tranltornos.

Alem disso. nlo se justifica que, em plena vigência do Plano Real.

com baixos indices de inflaçlo. se penalize o usuário inadimplente. geralmente os de menor

renda, com multas de 10%, ou alé mais, por alguns dias de alra.o. Basta lembrar que as

cadernetas de'poupança pagam juros reais de 6% ao ano. .

Esses 510 os principais motivós que nos levam a apresentar o

presente projeto de lei. que obrigl as concessionárias a emitir aviso prévio escrito a cada

usuário com &ntetcdl!ncia minima de dez dias antes de suspender o serviço. e limita a multa

por atraso de pagamenlo ao máximo de dois por cento do valor do débito.
Contamos. pois, com a colaboraçlo dos nobres pares para a

aprovaçlo desla maléria. para .evitar que o ji sofrido consumidor brasileiro fique sujeito a

mais este tipo de injustiça. que tem ocomdo com'Ccrta freqOl!ncia. Como se depreende de

seu texto. butante simples. porém de iné'gà\el alcance social. a proposiçlo nlio
compromete. em nenhum aspecto. a lei de concessões de serviços públicos. pois busca
unicamente aperfeiçoá-Ia em beneficio do cidadio.

Sala das Sessões. em !}}' de j.Y/',t.')., de 1995.

,. . -1/' :;.,.""".,f
(ç.Y /.rt: hm / j",.-(/

, DePu!ado í.àprovitl "Vieira

. "lFGISlACAo CITADA ANEXADA PELA
CUOROfHACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· C.OI'

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Ttrl'l.o VII
DA ORDEM EõONÔMlCA E FINANCURA

CAl'In'Lol

Dos PllINClPlOS GERAIS OA AnvlOAOE EcoNóMlCA

Art. )7~, incumbe ao poder púbhco. na forma da ICI. d,rel.mente ou sob regunB de
concesslo ou pcrm.sslo. semprc atraves de hcnação. a prestação de semços púbhcos.

Pnrtlllr~rn lin/cn. A lei dlspora sobrc.

I - o regnne das empresas conceSSlOnanas e penn.l.ij!jlonanas G~ :::";;F,'~'~C-~ r''.o'jt:..,
coso o caráter especial de seu contrato c de sua pro"oga{!o. bem como as CO!Íi.1Jt':',3~;;

de cadUCidade. fiscahl.nç;1o e rcSClsaO da concessão ou pcrml~~o.
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11 - o. direllos dos usuanos:
1lI - poIílica tarifinl:
IV - a obrigaçilo de manler SC:"'IÇO adequado.

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

, - -_ ......................................- - . l-RELATÓRIO

Compete. Comí55lo de Dercsa do Consumidor. Meio Ambicnl' •
Minorias opinar quanto 10 mérito da proposiçilo•• qual nIo foram .pmcnladlS~.

o ProjcIo ele Lei em epí8faf. .cr....ntl Uni parÍjraf'o • dois
inciso. 10 ar1. 23 d. Lei de Conce55lo de Servíços PUbliços. estabelcundo que o
çonçeuiOllirio de serviço público fie. impedido de suspender o ser.iço anles de decorridos
dez di. da notífic:açio por escrito ao usuano•• aind.. que I mult. por falt. de pagamento
niO pode ultrapanar 12% (dois por _o) do valor do débito

LEI NO Ul7, DE .3 DE nVPZIJlO DI:.-

DltpOc lobnI~ de COIIIlIIIlIO •

==.~175e1a~==e lU _ pnMdhclII.

O PRESIDENTE DA REPt)aLICA
PIÇO lI!Ier que o Coapuo NICioIIII dIcIwIa e... .-Iono I .....

CAPtruLoVl
DOCONI1lATO~COHCESSAo.

LeÇ............... _--_ __ _ , .

..................................................................................0 ........................................- ~ .

..-:.
\ D • .aillr ,anntIa do l1c1 cumplilnllllO, pel. coclCCllioMrll. dia obripçOol

rtlldYllaa obru_.r_a.--.

V .... cIiIIlloI, JIIIII1lM I obri.1ÇGeI do poder COIll:Cdntt • di~
IacIUli.. 011'11_ AI prtYillVIiI__ da t.l.... a11tr1Ç1o ..- .. -.iço •_1lInIt modomíuçlo,Ijlcrf~IO' ...p1ilÇlo doi cq.i--.. lIIIIIIIçCloa;

VI· ... dlI'IilOl' ,.,.~Io.IIlIHuçIo do-.iço:

vn • a fOfllll de l\oCiIlJaçIo dai lnIIalIÇGII. cIoa~... cIoa _ •
pddcu da ...clIÇlo do JaYiço. __ I illdlceçIo doi ClrJIoa comJIIIlll"" ,.,._It;

vm - AI pcnal~ coo1rllllllJ .lcImini..,all,u I que .. NjcIla' ClllICItIioo*Ia.
_ fonal da .lcaçlo:

IX CIIOI de ulinçlo da COIICIIIIo:

X btlllrovcrslveia;

11 • VOTO DO RELATOR

Quanto à primeira propost.. ele que o çane no fornecimento do
serviço por fllta de plpmcnlO Hja precedido de çomuniçaçilo por esc:rilo 10 usUirio çem

pelo menos dez dias ele .ntec:tdinci.. rado 1S5i5l' lO- nobre aulor da proposiçio. Sio
comunl c.sos em lJIII OS a'aenIts crcdtlll:iadoI pela concessionari., par. recebimento ele
papmcntOI, çorno cal.. Iol.ricll, ClC, .tr.sam o repasse de informações,. resuh.ndo em

con. inju5lifKldo no fomec:imento do serviço. Na verdade, jj ,; praXe o envio d. Iviso de

nio recebimento da cont...ntes de se proçeder a qualquer ÍllIcrrupçJo na prellaçilo do
serviço. de modo que I lei viria par. çonsolidat uma prilicl adotada volunl.rilmente pelas
concessioniri.. e reconhecidlmenl. úlil. Somos ..sim, f'''oriveis à ipro\'açio do Projeto,
no particular

Em reIaçIo • qucstlo di raduçio, para um máximo de 2% (dois
por cenlO) sobre o vllor do débilo. da mulll por falt. de papmcnlo. hà de se v.rificar li.
que ponto a proposll nIo implicaria um _10 nos llrasos, Ç(Jffi prejuizo pan o
planejamenlo do fluxo de reccit.. das~. De fito, com I .provaçio da
propost.. em CItO de ~ade, os usuirios podem ler um inccnli\'o • se financiar
através do poJlcrpmcnco do pqarntnlo das cone.. de serviçOI públicos, em razlo do

menor cultO çornparativo, Im reIaçIo • MUI demais compromi_ Tal raciocínio nIo • de

lodo aplicivel, entretanto, nO CItO dos Hl'Yiços públicos ele prtSIlÇio COIlIínuad&,

C11C1OÓ1llinaida pela nontII, uma vez que o nIo palllmento da conel leva 10 cort. no"
f'omec:imenlO do secviço, ISI' sim, o fator lJIII mais induz 10 paprntnlo das di\idu. N_
çontl]lto•• intJàvel o exaaero da mulll lrarIi<:ionaImcnl' cobcadl, de I~~ (dez por cento)

sobre o valor do débilo, ji que normaImenle o limo nIo u1t1'lpUsa poucos diu, • fim de

evitar o cort. no serviço. N_ CISOI, portanlO. de pequeno arruo no JlIlIIfIIIflIo, lamos
favori"eis I lJIII se reduza I multa, c:omo aupricIo pell proposiçIo, I um máximo de 2%

(dois por _o) sobre o valor do cWbiIo. .

Em_o, c:omo està, o projeto implicaria reduçio da multi pwa
lodos • quaisquer CISOI, o que podcri estcndar ... aJc:allCll CISOJ em qllt seria ju5liflÚveJ

multa mais eIevIda. Astim, lOmOI f'avmveis • reduçlo proposta, Iimilando-. porém •
IlrllOl de JlIPIICllIo nIo superiora a 30 diu, na forma de emenda que supritnoa ao
proj.to.

IV - 10 pnço do JaYiço ....cri_. proccd~JIIfI 0";- • I mIIIe

ArL23. SIo_-.cIIIadoClCllllllO._..........

1'lOaIljolo,ana'lOpn»dI"""-

D -lO lIIOdo, f......~ .. pIIIlIÇIo do..

m· ... erIlIrioI,~ fcldlalol .........~ ...........

dalllrita:

XI· ... crillriOl ,.,. o caJculo. I foml de pa........ dai iIIdanlu;Ga_a
c_q_foroc_:

xn . la COIIdIçacs ,.,. prtIlTllJlÇlo doC_I

xm . a~. f_•• periodicidade da P\'IIlIÇIo da _ di
CllllCOIIiIWri. 10 poder conceden..: •

XIV • a exl,encll da ptIbIlclÇlo de dcnloMlI'IÇllts n_ paI6dlcu di
concoaaIoMIla: •.

XV· 10 foro. 10 modo 1IIl1.'vc1 do IOlIlÇlo du 1lI....._ CllOlrIIIlIII.

......ro Mico. 00 coniraloa lI!ItlYoIa COIlCISIIo da JeIYiço p111lUco pIIlCCdIcIo ela
UCCIIÇIo de om pIIb1lc1 deverto. adIcioaaIIIIcnt

I • tJIIpultr OI~ lYtIco-lIIIMCCIroI da .lCCIIÇIo dai obru YincIIIMI a

COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINOaJAS

TEItMO DE IlECEBlMENTO DE EMENDAS

Pl.OJETO DE LEI 1'1" 125195

NOI tImOI do Art. 119. capul, J, do~ Inl.-no da
CIIIlIra doi DeputadoI, o Sr. l'reIicIáU da Comiulo clctenninou albtrNra • dIvuIpçIo •
ordem do Dia du ComisaOes. prazo pwa recebimento de emcndat( 5 Sae6n ), 110 pcriodo de
30 I 03 195 I 07 I 04 195. Findo o prazo de cinco MSSOes, nIo foram recebidu--..

Sala da Comildo, em 07 de abril ele 1995.

Por lodo o IXpo5IO,II05SO ç.ctUt. pela aprO\..Ic·~~ Projeto de
Lei n' J~5, ele 1995, çem uma emenda, .... 1MXO .

Sala da Comíulo, em lIde ~'. de 1995

~
lltJalGr

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR
'-,

EMENDAN'I.

Dê·se lO Irt. I' do Proj.to a seguinte redaçlo:

Art. I' O .rt. 23 di L.i n' 8.987, de IJ de fever.iro de 1995. p....
I "8arar ac:rescido do seguinte § 2', <enumerando·.. como § 1"0 parigrafo único
eaísllllte:
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·An.23 .

§,•........................................................

§ 2' Para efeito do disposto 110 ano 6', § 3', 11: as cláusulas
referidas 1105 incisos Ve VI date anigo deveria:

I- impedir a suspenslo do serviço anles de decorrido 10 (dez) dias
da nolificaçlo por escrito 10 usuário;

11 - limitar a multa por atraso de pagamento nlo superior' a 30

(trinta) dias a até 2"10 (dois por cento) do valor do débito,e a ate l~. (dez por cento) nos
dernaiscasos. •

Sala da Comissio. c lide ~'<) de 1"95.

~'--tCJ
Deputado RE~II TRlNTA

Relalor

m- PARECER DA COMISSÃO

A Camisola de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
reunilo ordinária realizada, hoje, aprovou o Projeto de Lei n' 125/95, com emenda, nos
tennos do parecer do relator. O Deputado Agnaldo Timóteo absteve-se de votar.

PROJETO DE LEI N" 125/95
(do Sr. Laprovita Vieira)

(Texto Final)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

An. l' O ano 23 da Lei n' 1.917, de 13 de fevereiro di. 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2', renumerando-se corno § l' o parisral'o único
existente:

·An.23 ..

§ I· ; .

§ "2" Para efeito do disposto 110 ano 6', § 3', n, u cliusuJu
referidas IIOS incisos V e~ deste anigo deverlo:

I- impedir a suspendo do serviço antes de decorrido 10 (dez)
diu da IIOlificaçlo por "",rito ao usuário;

11 • limitar a multa por atraSO de papmento nIo superior a 30
(trinta) diu até 2% (dois por cento) nos demais casos.'

Sala da Comisdo, em 3. de maio de 1995.

EsIiveram presentes os Senhores Deputados Sarney Filho, Presidente, Celso
Russomanno, VICe-Presidente, Fátima Pelaes, Luciano Pizzatto, Raquel Capiberibe, Salomlo
Cruz, Vilson Santini, Albérico Filho, Remi Trinta, Socorro Gomes, Wilson Branco, Freire
Júnior, Pimentel Gomes, Vanessa FeIiODe. ARTlI!do Ti'Póteo, Gilney ViMO. ~ér~io Carneiro,
Gervásio Oliveira, Ricardo Barros, Marcos Lima, Inicio Arruda, Valdenor Guedes, e
Franci",o Silva.

Deput JI/I~
p~r'''60 Ru·~

~t*Trinta

An. 2' Esta lei entra em vigor na data de 5111 pubJicaçlo.

An. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Camisola, em 3I de maio de 1995

DePutadt:.lIf ilpr~i

~.~
Deputado mi Trinta

Relator

EMENDA ADOTADA - CDCMAM

Dé-se 10 an.l· do projeto a seguinte redaçlo:

An. ,. O ano 23 da Lei n' 1.917, de 13 de fevereiro de 1995,
pusa a vigorar acreS<:ido do seguinte § 2", renumerando-le como § I' o parágrofo único
existente:

·An.23 ..

Pl1(l(10 OC LEI N' 125/95

Nos lermos 00 1J1. 119, tqd, ~ 00 R!qllllrio Hemo do Ctmro b Ilerdodos,
oItrockJ pelo IJI. I·.l do l1r.dJçtJo ft' 10/91, o51 PrlÜftlf liltrlllinou oliJlriuro - t~ l1l Ordem do IM
dos Conis5I>es - d! prOlO poro ~e!!1foçOo &! tm!llIlls • porli de 21/06 / 95 ,por tinto~ [sqolodo
oprOIO. nOo fOl,," rltt!bidos tmendos 00 projelo.

§ I· .

§ 2" Para efeito do disposto 110 art. 6', § 3', li, as cláusulu
referidas nos incisos Ve VI date aniao deveria:

)'. impedir a suspendo do serviço antes de decorrido 10 (dez)
dias da notificaçlo por escrito ao usuário;

11 • limitar a multa por atmo de pagamento nIo superior a 30
(trinta) diu até 2% (dois por cento) nos demais casos.'

Sala da Comisslo, em 31 de maio de 1995

~ do CorrissOo. em 28 de junho dt lW5.
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PARECER DA CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

o~ Projeto de Lei ri' 125. de 199$, de lUtoria cio nollre
Deputado LAPKOvrrA VTEIM, illtÍlá, -..cIo puipIb 10 ll1. 23 da Lei ri'
1.917. de 13 cIO lMreiro de Im, ilIIpecIir a aJtpIlIIIo cb~ púbIicoI, pai' &!ta de

pepmento, antes de~ dez dia da notif\caçIo pai' acrilo ao uUrio .1bniW a
naJIla por fIIla de JlIpmenlo a..2% (doiI pai'_) cio cUllito. .

NI juIlilIcaIiva da JlI'OPOIiçIo, leU nollre lIItoI' UIinIIa que, lia l
dIvenidade cb Iocaia de papmenlo cb~ p6IlIIca. (baac:oa, c:uu Iotáicaa, caill&a
de coIeCa, ele), OI mpaclivoa vaIoraa neIII lCInpre do~ c:ol'I'ItaIIIeI ou _

tempo hilbIl li COllcllliou61 ia, levancIo I ÜIjUIloI cortei cb lIIViçoa, COIII in6IMroI
u..Clf1IOIaos ullU6rioa atf que .. pnMl que o JlIpmenlO fbi e&tuacIo.

ot-w, ainda, o nollre autor da pnlpOIiçIo que nio • juIIiftca,
em plena viaência cio PJano llAIaI, _ bailliO& lDdica de~ • peIIIIIia o uUrio

inadlmpIenla com rnuIIa de 10% (ela pai' _>. ou lIt6 maiI, por ..... dlu de atraio,

c:abando Iembr.- que li cadIrnetaa de JIOUPlIIIP papm juroI raaIs de 6% (Mil pai' _)

10Il1O.

DiIlriIluIcIo o pnlje(o l ComiIIIo de DeI'eIa cio Conumdor. Meio
AIIIbianla. MInoriaI, o iIuItra lleIator__ IaM .... 1II11l.11C1 ido~ de -'
2% (doiI pai'_) lObra o dalIlo para _ cio JlII&IftIIIIto nIo aIpIrior atrinla
dia; IlOl damait _ ou Mja, 1IOI__ 1UpCriorw a trinla cIlII, I rnuIIa lIrIa fixada _

.. 10% (ela paI'_).

o reArido coIipcIo, .." YOtOI c:ontririoI, apnMIU a prllpOIiçIo
_ a -.da cio 1teIaIor........1CIo-N _ abstInçIo.

Vtm o projIto l Comilllo de COIIICituiçIo .1wliça • de hdaçIo,

para aprec;. lIl*tOI de COllIlicuc:iona juridicidada, nP-úJidade e lécIà

...-.m.
É o RIal6rio.

n· VOTO DO RELATOR

A COIIIlituiçIo FederalllIIlItUi, em _,1l1. 17$. que iDcuIIIbe 10

podar p6bIlco, car.c- ou lIlb l'IIlPme de concasIo ou permiJdo~ a pralaçIo de
~ p6blic:oe, dilpllllClo alli, _ outroe upec:IOI, JObre o dinIito cb~

A doutrina , iodilCl'llplllll no .melo de que a lei a que a

ConalituiçIo ...... I \ai tedaL

A matfria objeto ela prllpOIiçIo " poiJ, de competJncia da UniIo,
c:abando 10C~Nacional cIbpor Illbre allMnl, IIOIIIm101 cio U1. 41 da Lei Maior.

Inexill. vicio de iniciativa.

A proposiçIo é, wim, constitucional, nada bavendo a objetar

quanCo I llII juridicidade e lramitaçlo legillatíva.

o IIICIIIIO .. diga da emenda aprovada pela Comisslo de Detesa cio

Conaunidor. Meio Ambicnle eMinoriu, denlro de .... compel~1temítíca.

upecCOI redacionais.
Na Comilllo de Dd'ese cio CO<IIUIIIicIOI', Meio Ambicnte •

M"moriu, o relator. como ji winaIado, apreIIlltou uma emenda, dandó para o inciIo fi cio

I r cio ll1. 23 ela Lei ri' 1.917, alfJlUÍllfe redaçIo:

"Art. 23 ..

11· .
Ir .
I· ..
fi - limitar a rnuIIa pai' atruo de pasamenlo nIo lUpcrior a 30

(trillla) diu a até 2% (doi. pai' cento) cio valor cio cIébico, • a alé
10% (dez pai'_) IlOl demIÍS CUOI."

A propotiçIo fbi aproYIda, COIII I emenda RCI'llCrIIIIcri COI!1O •
11 nop~ ela reI'ericIa ComiIIIo, lIlampeda uh 9 cb ~"1IItOI.

Todavia; 10.. reproduzida a emenda adotada, uh lO, e o texto

firwl cio pro;eco. li "1. 11. tIeYicI..-.UIÍIIadOI pelo PreIidente ela ConàIio • pelo
1teIator. tudo como deCennine o art. $7. X. cio Rqpmento. fbi, pai' mdcnte lIpeo. DIIIicída
a perle da emenda que ..... 10 perceatuaI de 10% (dez pai' _o) para nUta IlOl

atruoI de pepmento ..periores I 30 (Crinta) dia&, como .. 11, la wrtIlI:

"AIt. 23 .
I 1· ..

Ir ..
I .
fi • Hmitar a JmIta pai' atruo de pagamenCO nIo aIpIlior a 30

(trinta) diu até 2% (doi. poI' cento) IlOl demais CUOI."

Para _ tal lapso llllllÍf'ClCo. que tnIncou o dilpOlitiw Jll"IlIlOICO,

e ....abeIecer o texto da emenda corno eprovado pela CorníssIo de Def'eII do ConIumidor,
Meio AmbienCe eMinoria, oferecemos I inclusa emenda de redaçIo de que trata o I r cio

ll1. 111 cio Ilqimento, dentro ela c:ompech:ia desta Cornílllo.

Pdo exposto, \'0lIIIIOI pela conatitucioneliclade, juridicicIade,
naimentalidade e boa técnica 1qpJIatiYa cio Projeco de Lei ri' 125, de 1m. com a emenda

deredaçloqueora~

Sala da ConàIio,lIIt /Jde ",.-4Je 199 S-

EMENDA DE REDAÇÃO

EMENDA OI<·ERF..cIDA PELO REI.ATOR

06-se ao inciso U do § r cio U1. 23 ela Lei ,.. 1.917, de 13 de
fevereiro de 199$, acrescido pelo ano 1· do Projeto de Lei ,.. 12$. de 199$. a .111.
redaçIo:

"fi • limitar I multi por atraso de pagamento Rio superior I 30
(trinta) diu I até 2% (doi. por cento) do valor do débito e I até
10% (dez por cento) IlOl demai. CUOI."

Sala de Comisslo, /.1,(. ,g,"",,- A O/f

III -PARECER DA COMISSllD

A Co.isslo d. Constituiçlo e Justiça e d. R.
daçlo, em reunilo ordin6ria realizada hoje. opinou unani••-
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mente pela constitucionalidade, juridicidade e t6cnica legi!

lativa, co~ emenda de redaçlo, e da Emenda da Co.isslo de O!

fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos do

parecer do Relator.

Estiveram presentes os'Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira Presidente, " Nestor

Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de Li

ra, Ciro Nogueira, Nelson Trad, Paes Landim, R6gis de Oli

veira, Rodrigues Palma, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro

Cunhe Lima, Udson Bandeira, Adylson Motta, Darci Coelho,

Jair Siqueira, Jarbas Lima, Jos' Rezende, Prisco Viana, Al

mino Affonso, Dan110 de Castro, Edson Soaras, Marconi Pa

rillo, Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulai. Cobra, Mar

celo D6da, MUt"on Mendes, . Cor i01lno Sales, Aldo Arantes,

Jair Soares, Elias Abrah~o e Luiz Carlos Santos.

Sala da Comisslo, em 16 de abril de 1996

Deputado A

ALCIDES MODESTO
ANA JULIA
ARLINDO CHINAGLIA
BETO LELIS
CELSO DANIEL
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
DOMINGOS DUTRA
EDUARDO JORGE
ESTHER GROSSI
FERNANDO FERRO
GERVASIO OLIVEIRA"
GILNEY VIANA
HELIO BICUDO
HUMBERTO COSTA
INACIQ ARRUDA
IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI
JAQUES WAGNER
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO PAULO
JOSE AUGUSTO
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE GENOINO

'Sr:,",,,ETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

JOSE MACHADO
JOSE PIMENTEL
LUCIANO ZICA
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ MAINARDI
MARCELO DEDA
MARIA DA CONCEICAO TAVARES
MARIA LAURA

MARTA SUPLICY
MIGUEL ROSSETTO
MI LTON MENDES
MILTON TEMER
NEDSON MICHELETI
NILMARIO MIRANDA
NILSON GIBSON
PADRE ROQUE
PAULO BERNARDO
PAULO DELGADO
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO WILSON
SANDRA STARLING
TELMA DE SOUZA
TILDEN SANTIAGO
WALDOMIRO FIORAVANTE

Brasllia, 30 de maio de 1996.

EMENDA DE REOAÇAo ADOTADA - CCJR

De-Se ao inciso II do § 20 do art. 23 da Lei nO

8.987, de 13 da fevereiro de 1995, acrescido pelo art. 10 do
projeto, a seguinte redaçlo:

"lI - limitar a multa por atraso de paga
mento nlo suprior a 30 (trinta) dias a at6 2n
(dois por cento) do valor do d'bito e a at' 101
(dez por cento) nos demais casos.·

abr11 de 1996

RECURSO N° 77, DE 1996
Contra Decisão Conclusiva de Comissão

(Do Sr. Adão Preito e Outros)

Requer, na fonna do artigo 132, parágrafO Z', do Regimento Intemo, que o Projeto da
Lei nO 192-B, da 1995, com pareceres contrários das comissões de mérito, seja
apreciado em Plenário.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA·SE AO PLENÁRIO.)

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do attigo 58, § 3°,
combinado com o attigo 132, § 2°, do Regimento Interno, RECURSO para que
o Plenário delibere sobre o Projeto de Lei nO 192, de 1995, que "Estabelece
mecanismos para os fmanciamentos agricolas e dá outras providências". .

Sala das Sessões, em:j) de maio de 1996.

~er~
Deputado ADÃO PRETTO

PTIRS

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do senhor Adão Preito e
outros, que" " Plenário deliber·· sobre o Projeto de Lei nO 192, de 1995, que
'Estabelece mecanismos "ua os financiamenlos agrícolas e dá outras
porvidências'" cont4m ""mero suficiente de signatários, cons13ndo a referida
proposição de:

052 assinaturas válidas; e
001 assinatura que não confere.

fl Atenciosa,!,enl"

Ir; )J Jl~ /---
~. ALMEIDA ANDRADE

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secret:ário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI-N! 192-B, DE 1995
(Do Sr. Adão Preito e outros)

Estabelece mecanismos para os financiamentos agrícolas
e dá outras pl'ovidências; tendo pareceres: da COrtlissão
de Agricultura e política Rural, pela rejeição, contra
os votos dos Srs." Beta Lê!!s, Adão Pretto, Domingos Du'
tra, José Fritsch, .Pad.re. ~oque, Ezídio Pinheiro e, em
separado, do Sr. Alcides Modesto; e da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela adequação financeira e orei
mentãria deste, e das emendas apresentadas na Comissãi:\
e,. no mérito, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 192,DE ;995, A QUE SE REFEREM 05
PARECERES. )

'SIJM/i,RI'O

'r - Projeto inicial

11 - Na Comissll.o de Àgricuj.tura e Pol1tica Rural:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do vencedor
- parecer da comissll.o
- voto em separado

111 - Na COmissll.o de Finanças e Tributaçll.o:
_ emendass apresentada na Comissll.o (2)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do rela tor
- par9cer da Ct:lmissão
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o Congreslo H.c lonal Decreta:

Art. li - As op..lçfte. di cddlto rurll plra os
produtos IU••nt.... conteeplldos pell PolítlCI de Glrantll de Preços
M!ni.os-PGPM, observlrlo, po~ opçlo dos b.n.ficUrios. I .0dlUdlde
d. cr'dlto d. Equlvll'ncil •• Produto.

Par'grafo "nico • Slo b.neficUrios di IlIOdllidl
de de Cr'dlto I. Equiv.lInci. Produto'

1-Ds .lni e pequenos produtoras rural. nls oper!
çftes de custeio e lnvestl.ento.

lI-Ds .'dlos produtoras rurais nas operaçftos de
custeio.

Art.2. - Par. I execuçlo di pol!tlcl lorícola o
poder Executlvo Idotar' crlt'rios direrenclados plra I classHlclçlo
de ,.ln1, pequenos e _dias produtor.s ruraIs. levlndo eM conta plrlllle
tros de rendi, 'ree e nltureza do trabllho.' -

Art '"-Con.ider"-.e Cr'dlto .. Equivlllncla Pro
duto. Idoçlo do Indice de Preço. Rec.bido. pelo. Produtores (IPR) ,
Ipurado pelo poder executlvo e:s Cid. orand. "0110 do plis. cala inde
xldor dos s.ldos devedores do. contrato. de cddito rurll fir.ldos· 
nl. regUles respectiva••

I II.As tlxas d. juros incldlntes sobre o•. con
trito. di cddlto nl IOd.Udld. d. Equivlllncla e. Produto seria Clp!
tllizldos ...astral.ente. e. U.ltas que 1'10 poderio ultraplssar os
níveis ddio. de rantabilidlde dos produto. finlnclldos nas rl9ift..
resplctlvas. fb.dós pelo MinisUrio' d. Agricultura. Aba'teci/Oento I
Refor.e Agr'rla

S 21-P.ra os beneficUrios previsto. no Incho I
do padorafo único do art. lO deStl lei, serlo atribuídos rebates
na variaçlo do íPI! il'cidente nos contrato., e. propotçftes equiva
le~tes l yariancia neo.tlv. do. vllor.s .'dio. dos preço. recebi
do•• do. produtos abranoidd. peli MÓdeUdlde de cr'dlto de Equiv!
Unci. e. Produto.' ,

s )I-Nos CISOS de contratas de financiatle!!
to envolvendo .ais de UI produto. o beneficUrio deter/Oinad pr!
via.ente. o produto pera o qUII prevlleced o lPR 1'1 ar..aIUZlçlo
.0neUril do. saldo. devedores

S .I-Ds v.lo... dlS parcelas de llber.çlo
do. contrato••erlo .tuIUz.do. /Oonet'rla.ente peli verlaçlo do
Indice oficlal utiliz.do plra eferir I. taxl de infllçlo. desde a
data da assinatura dos contrato. lU a datl dI efetlv~ llberaçlo
dos rlcursos

Art••I_A ihtedtlc. de EquivlUncl. e.
Produto' e.t.belecid. nlSta lei ob...ver' o. seguinte. procedi/Oen
to.:

I-A data referlncla n. contrataçlo dos
crldltos .... o dla vinte e seis d. cada .... ou o prImeIro dla
útil ap6., sendo que o. plinos de fin.ncla..nto entregu.. lo ins
tltulçClI. financeiras e_ dita anteriOr • terlo os 51UI orçalllntos

.utllizldo••onlt'ria..nte pelo Indice oficill utilizldo plrl If!
rir a tlxa de in'IIOlo. It' a data de re'er'neia

11·A datl de liquidlçlo do. cr'dito. OCO!
rer' SllIIlre no dia vinte e .eia de clda .... ou no pri.eiro dia
útil Ip6••

Par'grl'o "nico - No prazo de seis elsas
o Pod.. Executivo pas.ar' a divulgar, • c.da dez dias•• varilOlo
regionai do IPI! do. produto. IU.lntlras incluído. n. Plutl di
PGPII. 'iclndo .utorizado I retorlUlar. I partir de.tl dlU. o.
procldi.ento. previ.to. no. inei.o. 1 e 11 _e.te Irtigo.

Art. SI.A coberturl do IVlntull d.tlcit 'oi
nlnceiro rl.ultlntl dI il9llnt.çlo dI .i.te.'ticI d. EquivIl'ncI.
e. Produto I.tlbellcidl ne.tl lei, .er' rellizldl co. recurio.

provlnient.. das .lguinU. 'ont... definidas I critbio do Podar
Executivo:

1-Te.ouro Nlcionll;
II.Parcell do. recurso. dI. IxIgibiUdl.

111 • plrcela do. dividendos do governo fed!
ral originbio. di SUl particip.çlo .cion'ria no Blnco do BrlsU'
S.A.

Art. 61 _ Subtraídos os custo. IdlllnistratI
vos do. blnco. oPlradore., o. valores r•• boIsados I Utulo de ju
ro. e ItuIUz.çlo .0neUril .obre o principal, dos rinlncia.ento.
concadldo. co. recurso. do cr'dito' ru~al origI'n.. io. di exIgIbili
d.de do.'dap6.ito•• vi.tl. 'Irlo repa,,"do••0 Te.ouro N.cional '
p.h 1ll1Ic.010 ob.rig.t6ria no. TinancI...ento. rurais. '

••,,"100 - Os banco. glradorls do cr'dito ru
ral ' ob.ervarlo I ..clnicl astabalecidl pelo Blnco çentral do Bra·
.U.' plra e Ijustl.ento dls p'osIçftn ,.:aspactiv.. I. relaçlo lO çu~

pri.ento dI exigibilidlde dI aplIclçlo di dep6sitos,l vi,tl no. r!
n.ncil.ento. rurli••

Art •.71 _ Ds Instru.entos oficiais d~ fina'!-,
cil.ento direto dI. cOllrci.lizlOlo de produto.,ali.entlras que co~

pftl. I PIUtl dI Pol!tice de Glrlnti. de Preoos Mínillos - PGPM, pa!
sarlo I .ar:

1 - • lquJ.iOlo do ~~verno_faderll (~Gf),qu•
• er' Iplicada axclu.iva..ntl Ias .ini I paquano. produtores rurl~s

I prlço••íniao. cO.Plt!vli. co. o. custo. regionli. de pro~uçlo;

11 • o E.pr'stilO do Covlrno federll Co.
Opçlo de VendI (EGF/CaV). que .er' exten.ivo la' .Ini, plquenos e
.'dio. produtore•• co. o. contratos de tln,ncilllento seguindo
.i.t..'ticI de aquivlllncil .. produto, 1'1 for.1 previstl nesta '
Lei;

111 • o E.pr'.tiao do Governo federal Se.
apçlo de Vlndl (EGF/SOV) eJten.lvo I tod•• a. cltegoria. de proau
tore. rurlis.

S "nico - P,," I .alvIgu.rdl do. nlveis .de
quldo. do. e.toque. públicos de ali/Oentos. o governo poder', ex
cepcionll.ente. procldlr I coaprl do. produto. junto ao. grlnde. •
produtores rurli•• no. CI.O. di o'erta in.uficiente por plrte dos'
1gentl. econ6llico. previsto. no. inciso. 1 e 11 deste artigo pelo'
Con.elho Mlcionll de Segur.nOI AlI.entlr (CDNSEA).

Art. sa - AnUIl.ente o Poder ExecutIvo f.r'

con.tlr de propo.tl orç..ent'ril IS dotlçfte. nece••irils plrl o ••
tendi..nto do. "clnisIlO. de finlncilllento do cr"di to rurll propo!
to nasU Lei.

Art. 'I _ Nlo .Irlo bene'icildo. co~ o dis •
po.to no. Art. 2. I')' de.tl Lei, o. produtore. que co.provld••ln.
te tenh.. dasviado I tlnllldlde do cr'dito. bel COlO tenhl. sido '

clrlcterizldo. deposit'rio. in'i"is e. "ofte. de exacu~lo dI .es.I'
dlvid., I e.teja. e. d'bito co. a SecretarII d. Receit. feder.l •.

Art. lDI - a Poder Executivo regull.entar' '
estl lei, no prazo de sa.sentl dI... a contar dI data de SUl publ!

c·olo.
Art. 111 - Est. lei entrl e. vIgor 1'1 dlt••

de sua publIclOlo.
Art. 12e - Revoo".-sa •• di.posiçfte. e. con-

tdrlo.

JUSTIfICATIVA

D conceito de -equivallnCil e. produto - po
de plracer coaplicldo••1. o funcion••ento de.te novo .eclnis.o ,

lUitO sillllles.

Pelo siste.1 e. vigor, I~ .ssinlr U. contrito
di tlnlncia.anto Igrlcol., o produtor ,se sub.etl la regra. do .e!
cado ,inanceiro. 'que no ca.o 'brasileiro ta. COlO principal c....c

terla tICI I asliecul"olo.
Pala nova '6rlllUla. o saldo davedor do tlnlnc!,

a..nto Igr!col. daixI de subir .0 'abor da infl.çlo dls taxI. ab~

siva. da juros cobradl. pelo. banéo•• A regrl dI -equIvallnci. a.
produto- plrtl do .eguintl principio: se o produtor tO.I. dinheiro.
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~.pr.st.do p.r. pl.nt.r .ilho, .1. s6 v.i pod.r s.ld.r '·su•. dIV!.
d. CO•• r.nd. que tir.r d.sta l.vour•• Entlo, a dlvid. qua AI' '
r.z no banca nlo pod.r' .u••ntar ••is do que o pr.ço do .ilho, do
contrario el. nlo ter' co. que p.g.r, invi.biliz.ndo • su••tivi.
d.d••conlltoica.

Dest. ror•• os contr.tos d. aridito rur.l p.!
de•••tu.l c.r.ct.rlstic. de siMP1.s tr.ns.çlO .sp.cul.tiva que
.c.ba r.vor.c.ndo s6 os b.ncos - p.r. vir.r U8 .cordO de.parc.ria.
a b.nco e.prest. p.r. o .gricultor produzir. o .grlcultor d.volve
co. a produçlo. Isto significa que se o produtor eaprestar do ban.
co o .quiv.lente a 5a sacas de .Ilho, na hora da qult.r a sua dlv!
da ele tar' que pagar o equival.nt•••e... qu.ntid.d. do produto.

56 que ele nlo vai lev.r ••glncla do b.nca u. c.rreg••ento de .1_
lho. a p.g,"ento do saldo do fln.nclallento contlnu.r' senda relto'
e••o.d., lIes respeit.ndo este nov' regra de correçlo.

J' roi dito que • p.rtlr d••doçlo desta nova
.0d.Ud.d. d. nn.nela••nto .grícol., o produtor rural ",o.v.l ••is
llcar' ea sebor de especuleçlo rLnenc.Ira.

Nos contratas de rLnencla••nto bas••do n. "._
qulv.llncla •• produto", o saldo d.v.dor puse • ser corrigIdo par
u. nova índIce: o IPII (ndlce de Pr.ço. RecebIdo. pela. Pradutore••
a lPII pusar' ••u .purado e dlvulg'do pala Poder Executiva e.. C!
d. regUo do pelo • c.de dez di•••

Port.nto, o. s.ldos dev.dore. do. contrato. '
de crfdIto rurel seria corrigIdos pelo ....0 índIce que corrIge o.
preços dos produtos egrlcole. ne resp.ctlve regUo. Ou .ej., nlo

Vil "'aIs haver aquela história da dIvida aUlIentar 801 enquanto o
produto rlnanclado .u••nt. s6 4011. Esta é a grande mudança da rór.
lIIulil "equ!vIll!ncl1 elll produto-o UMa soluçlo muito simples, com
qual o .grlcultor s6 t ... a lucrar.

TOMemos COfllQ exemplo uM financiamento para a
produ,la d••Ilho:

PROOUTO MILHO

OATA 00 FINANCIAMENTO 1°/04/9'
I t'~TA 00 PAGAMENTO 1°/0419.

VALOR 00 FINANCIAMENTO 1.000.000 00
TAXA OE JUROS 611 AO ANO I

VARIACAO MENSAL 00 IPR/MILHO 2011 AO MES
REBA TE CORRECAO FINANC lAMENTO IPR '011
VALOR A SER PAGO RS 1.000.0~O,OO (1)0.2.0,7)'2

(1+0,06)

RS 1.000.000,OO( 1.0,1.) ,~ (1,06>'

RS 1.000.000,00( I, U) "'. ~ 1.0,6.)
:..

RS 1.000.000,00(4·,82) " ( 1.06)

RS 1.000.000,00 (5,1'!)

R' 5.110.000,00

AS taxls de juros sobre 05 novos contratos I

de Crédlto na 1I0d.lldade EqulvaUncla Produto serAo capitalizadas
se....trd..ent•. Alé. disso, h.ver' UII IIl1lte para. cobr.nç. de Ju
ros, que eM hip6tese nenhUM. poder' ser superior aos n('1eis médios'

de rentabilidade dos produtos rlnanelados. Ou seja, se em determln!
di regI lo o milho apre5~ntat u~.. rentabilidade de as, .a taxa anual'

de Juros .obre o cridlto rural nAo poder' •• r superior I este lndl-
c•.

Previ linda que as produtores benertelados

co. o Crédito de Equiv.1Ancla' em produto poderio ter "rebites" (re.
duçlo), sobre. varlaçlo do IPR (que corrige o saldo devedor), no
CISO de haver uMa vlrilclo r"!eqat lva dos valores ",'dtos dos preços '

efetivamente recebidos pelos produtores. Quer dizer, seja qual for

o co"'~~rtamento dos preços no "ercado, o produtor nlo '111 flclr no
prejU!ZD. Haver' se.pre UII lftecanlsIIo de defl!~a plra garantir a con.

tlnuId'de da atIvid.de ••• inviaDiUzar • proouçlo.
No caso do prOdutor assJnar ua.contrato d. '1

naneiamento envolvendo "'Iis de ulI produto, a lei garantirá o seu d!

reito de escolher o prOduto que servir' COIIO referência pata o c'l
culo do !PR, que por sua vez corriyirá os saldos devedores. Ou seja,

se o produtor to.ar ua emprl!stll'11o para plantar .ilho, arroz e soja ,

caber' a ele deter.inar previamente qual destes produtos flnanc!
ados prevalecerá no cálculo do IPR.

f.sta,.propostl r~501ve outro proole.a: as par
celas 00 (lnanela.ento agrícola seria corrigidas Itonetariaaente pela

variaçlo do índice oficial, -desde a data di assinatura (ias contra _

tos atl! a data da efetiva 11beraçlo dos recursos". Esta regra garan

te que o produtor vai receber sempre o valor atualizadO. ao contr' 
r 10 do que '1elll acontecen(iO.

De acordo co. o projeto. "a cobertura (io eve!!,

tua! al!f!cit financeiro resultante da implantaçlo da sistelllática t

de equivllencia eM produto· ser' realizada co. recursos da Coverno
Feaeral (Tesoura Nacional) e do -lucro- obtido pelos Blncos sobre'

'lnanci.fRentos concedidos ct:?a recursos da exiQibilidade sobre os
oepósitos lo vista.

Por lei, os blncos slo obrIg.dos • aplIco: 2511
oos depósitos lo vist. e. rin.ncialOento agropecu'rio. Oepósito lo

vista 510 aqueles recursos que ficam parados na conta do cliente'
se'" qualquer reMuneraçlo. Nu. país com altas taxas lnflacion'rlas t

como o BrasU, estes depósitos lo vist. U. rendido lucros fabulo 
50S aos. bancas.

A situaçlo atual é • seguinte: os blncos IpI!

C'II 2511 dos depóslto. lo vist. n••grIcultura, .... cobra.. dos prod~

tores rurais juros 11 correçlo .onet'ria sobre estes recursos, que

slo captldos prltica.ente, a custo zero. a banco 56 tea o custo
adlllnistratlvo sobre este dinheiro. Portanto, , UII neg6cl0 Iltalle~

te lucrativo. O projeto prevA que O lucro dos banco. sobre o. e.
préstl..o. referentes lo exigibUid.de b.ncirl. (dep6sitos lo vIsta),
serlo repass.aos ao Tesouro nacional, tornando-se 1.1•• fonte de re
cursos para o crll!:dlto rural ..

Desde que o governo -lavou às .Ios", lsentan_
se de qu.lquer respons.bIUd.de sobre • co.ercUUz.çlo dos produ
tos agrícolas, os agricultores se tornara. presas f'cels dos atra.
vessadores. Tell sidO COMUM o prOdutor s. ver obrigada a vender
seus produtos por preços be. abaixo dos respectivos Preços Mini.o.
rIxadO. pelo gov.rno.

P.ra recuperar. Pol!tlc. de lI.ranU. de Pr!
,os Mlni.os (PGPM), o projeto est.belece que o governo deve" g. _
~ntir recursos nos seguintes 1nstruMentos de cOllerciallzaçlo:

1. AquIsIçlo do Governo Federal (AGF) _ Ex _
clusIvo P'r:a os .InI e pequenos produtores rurais, • preços .1nI
IIOS co.p.UveIs co. o. custo. regIonais de produçlo.

2. !;apdsU.o do Governa rederal Co. Opçlo •
de Venda (EGF)/COV)- ExtensIvo .os .Ini,pequenos e .édio. produ _
tore. (p.ra o. contrato. de rInanCU.ento seguindo. sIste.'Uca'

de equIvallncla e. produto!.

3.' E.ipr'sU.o do Governo Fed.ral e. Op,lo de
Venda (!;GF/SOV) - Extensivo • todas as c.tegorias de produtores r~
zeIs.

Garantindo recursos suficientes para a AGF •

para .S ModalIdade. de EU, o governo resolve defInitiva.ente os I'
probl•••• da co.erciaUzeçlo.

O projeto previ .inda u.. rtigra que d" '0.
governo condI,a.. d. d••eapenhar • contento a seu p.pel de regul!
dor do .Dasteci...nto: ·per. slllv.guerd. dos nlveis adeqU.do. dos
estaques polbUco. da aU.ento., o governo pod.r', .xc.pcIon.l.en_
t. proceder e cOllPra do. produto. junto '0' grande. produtores ru
raia no. caso. de orerta InsurIcIente por parte do••ini, peque =
nOI e .'dios produtores·. Trata-se de ua. regra adequada. que le
va •• conta anta. d••ala n'd., a Interesse polbUco.

Sal. d•• sessaes, \ '-~de ":', ~ de 1995
. )
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Dt:PUTIIDO liDA0 PRETTD PTlR5

Dt:PUTIIDO ALCIDt:5 MODESTO PTIBA

;}tZOO2~
Dt:PUTADO 'EIIHAMOO 'ERRO PTI"~

\ \

Dt:PUTA'oo J&AD COSER PTIE5

sugerinclo alterações, emb, . concordasse com o principio geral do ProjeIo, que poderia

constituir·se em apoio à 1I'••ullura. desde que sanadas as falhas por mim apontadu.

Concluia o Voto em Separado, manífestando-me ".. prillci.....

favlrávt\ • Ipt'OYql. d. Soobltit.tÍY., desde que IImd!d91. por e_aula cIc relator"
os aspectOl apontados.

Postariormente, num último esforço voltado a buscar proiçllea

concílillôrias, que ensejasIem a Iprovaçlo do Projeto. buscamos harmoni.... por llIIio da

participaçlo de assessor.. • 1 redaçlo de emendas 10 Substitutivo que competibílizaueas

a diferentes posições usumidas pelas panes. Tal esforço fi;li debalde, posto que :>lo se

cbtaou a uma redaçlo de constMO.

A discualo do Projeto, 110 Plenàrio da CAPR, levada a efeito na
reuniIo de 4 de outubro de 1995, tornou ôbvio o niO Ilendimetrto, pelo Exmo. Sr. RàIlor,

das modificações por mim propostas, que eram condicionantes pera rNnIla aprovaçlo ao
5<Ibslitutivo.

Tornou-se ôbvio, entIo, que o III<U voto fillll seria, como o fili,
pela rejeiçio 10 ProjeIo e a .... Subtlitutivo.

N8IIlI" reunilo, o Plenàrio dÍfCUliu. de forma apmlUndada •
detalhada, a questões relativas 10 ProjIlO e 10 Subotitutivo, havendo decidido. por

maioria, pela rejeiçio de ambos.

COMIssÃO D.t AGRICULTURA 1 ~.H.llMI.e

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput I, do RegImento Interno da Câmara doi
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e diwlgaçio na Ordem do Dia
das Comissões· de prazo para apresentação de emendas, a partir de 06.04.95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nlo foi recebida emenda ao projeto.

Sala da Comissio, em 18 de abril de 1995.

l'/J,eê12e~ ..2>-'7
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

PARECER VENCEDOR

I- RELATÓRIO

o Projeto de Lei n' 192. de 1995, do nobre Deputado Adio PrCllo

e outros 7 pares, propõe a instituiçio do sistema de equivalência-produto /lA concesslo de

credito rural, segundo critérios estabelecidos e detalhados no Projeto.

O Sr. Presidente da Comissio de Agriculrura e Política RutII

avocou a relataria, havendo apresenlado. em seu Parecer. um Subsllrutivo que, segundo a

atintl&Çio ali contIda, buscou aperfeiçoar os dispositivos do projeto oriaina!, IIIImenelo,

tnlretIDtO. 01 princípiol gerais ali contidos, considerados peninenres.
Antes da apreciaçio definitiva do Parecer do nobre Rdacor.

solicitei visras 10 processo. para uma análise mais cuidadosa e aprofundada do tema, que

trotava de algo de suma imponància para a agricultura oacionaJ. o cridito rutaI • o
pequeno produtor.

Como resultado dessa anili.. Ipt'_ei Voto em Separado, no

qual aponlava discordincias em relaçio a vários aspecto. do Substilutivo apresentado,

Levou em consíderaçio, O P1enàrio. pera sua detiberaçlo......ns
dos fatos por mim aPontados no voto em seperado, principalmente o queM refere 10 Art.
I' que estabelece que oslo balCficWioo da poIitica oficial de cridito rutaI, os milIi,
pequenos e médios produtores rurais e sua formas anociativu de produçlo'.

Na _ línIII, o Art. 7' do Subtlitutivo poderia _ illltrprllado

110 sentido de que, dentre outras, u fontes "Exigibilidades Bancàriu" e "Poupença RutII"
sejam excIuIivas pera OI mini, pIQIIIllOI e módíos produtores e ..... filnnas asaociaIivu.

A despeito de ressskar que o cridito rurol paul • e deva - _

diferenciado para O pequeno produtor, o Plenàrio niO aceitou 1 idéia de "engessar" tal

disposiçlo em lei. jà que illO representaria uma profunda alteraçlo na Lei 4.129165, que

institucionalizou OCrédito Rural e que é um marco nu conquista do agricultor nacional.
A1terà-1a no sentido de rnlrÍllllÍ-1a 1 alguma categoria de produtores signitlcaria reduzi.la,

quando o que se propuana é obter mail apoio creditício para o selor aaropecuirio.

Ademais, entendeu o Plenàrio da CAPR que nIo S4Iria

politicamente correto, no momento em que se estio levantando todas a forças em detaa
da agricultura, na busca por soIuçlles pera a inédita cri.. que penpusa o setor, que o

Colegiado Técnico raponsivel peIoo temu da Aariculrura da CimIta Federal aprovaw

proposiçlo que rcstri"lia ÍlllllUmentoI de apoio 10 setor agricola, inclependentemenle de

COIlIiderar vàIida a ÍIlIençlo de apoio 101 pequenos aaricultores. Ao COIIlrírio, dCVIriI
aprovar propostu que amplíaslem _ inslnlmentOl, fortalecendo os mecani..- Iepis

de eotiltUo à atividade lIfOPICUària.

AJoim, o PIInírio da Comisslo de Agricultura a Política RunI nIo

aceit'lIt as ratric;Oes • !Ai 4.129165 e • polltica de Crédito Run\, COIIlidu nb Ptojeto •
!Ai ,.. 192195 ... _ SubotiiUliolO, na forme proposta por ambos, juJpDdo-oe nIo

c:onvellÍeIllaI pera o setor lIfOIIICI*io brasileiro.

11- VOTO DO RELATOa

Diante dos Ifll\lll1ClllOl expostos, VOlO pela r1ljeiçIo do PL ,..

192195 e do Substitutivo apresentado pelo R'e!ator. na Comisslo de Acricukura • PoIitica
Rural.

Sala da Comissio, enlotldewt~ 1995.

I
( , .

'-~.~"~
Deputado VALkvll COLATIO

Re!1I«--

7IJ: - PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo de Agricultura e Política Rural. em reuniJo ordinária realizada
hoje, rejeitou, contra os votos dos Deputados Beto Ulis, Adio Preno, DominlOl
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DutR, Jose ~ntscn, "'aore Koque, IOZlalO P11IhelrO e, em separado, do Deputado
Alcides Modesto, primitivo relator, o Projeto de Lei n· 192195, nos tennos do
parecer vencedor do Deputado Valdir COlallo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alcides Modesto· Presidente, José Fritscb, Cleonâncio Fonseca e Júlio
César· Vice·Presidentes, Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Hugo Rodrigues da
Cunha, José Borba, Mendonça Filho, NelSOll Marquezelli, Roberto Pessoa, Aníbal
Gomes, Orcino Gonçalves, Silas Brasileiro, Teté Be:eerra, Valdir Colallo, Anivaldo
Vale, Augustinho Freitas, Dilceu Sperafico, Hugo Biehl, Roberto Balestra, Romel
Anísio, Antônio Aureliano, Ednardo Barbosa. Elias Murad, Ezidio Pinheiro, Adio
Prello, Domingos Dutra, Padre Roque, LUIZ Durão, Odilio BalbillOlti. Oscar
Goldoni, Adelson Salvador, Beto Lélis, Nelson Meurer, Luis Barbosa e, ainda,
WilSOll Branco e João Maia.

Sala da Comissio, em 04 de ou'nbr7~de I 5.

pulado José Fritsch
Praidentr

Deputado Valdir Colatto
Relator

VOTO EM SEPARADO DO SR.
ALCIDES MODESTO

I· RlLATÓRIO'

O Projeto de Lei sob llIáli.., cujo mérito cabe a .... comildo lemitica 1JIIlisar.
tslIbeIecc llIOCOIÚlIlOS para oslinanciamtntOl agricolu. insituindo alllOdllidade de Cridilo de
~ .... Produto, por opçIo dos beneficiíriol, para OI produtOl lIimtnlIm
COIllemplados pela Politica de Gorantia de Preços MilIiI1lOl, beneficiando OI màIi e pequaIOI

produlores rurais nu operações de cusleio ~ investimento, e OI médiOl produtores rurais nas
operações de custeio.

O Art. 2- estabelece que "para a ex~1o da política qricola o Poder Executivo
adotará critérios diferenciados para a clusi6caçlo de núrú, pequenos e môdios produtores
rurais, levando em conta parimetros de renda. ir.. e natureza do trabalho".

No Art. 3- a propositura em leia considera "Crédito em Equivalência Produto a adoçio
do Índice de Preços RecebidosIIPR), apurado pelo Poder Executivo em cada grande regilo
do pais, como indexador dos saldos devedor~ dos contratosd~ crédito. rural firmados nu
regiões respec1ivas". Ainda, neste anillO, o projeto estabelece I1rrutes~~ara ~lJlÇl
semestral da taxa de juros em linúles que nlo podério ultrapassar os IUVOlS médIOS de
rentabilidade dos produtos financiados nu respectivu regiões. Afora isso, li) fixa rebates JIl

variaçlo do IPR incidentes nos contratos de crédito rural dos núni e pequenos pr~utores

rurais; (ii) o beneficiário detenlÚnari prOYÍamel1e, no caso de conl.ralos de fiRlJlC~to
envolvendo mais de um produto, o prodUIO para o qual prevalecera o IPR na aluallzac;lo
monetária dos saldOl devedores; liii) os valores da. parcelu de líbetaçlo dos conlralos serlo
llualizados monetariamenle pela variaçlo do indice oficial da inJIaçlo.

O Art. 4- firma Os procedímentos em termos de dalu de referência JIl conlrllaçio dos
créd~OI 126 de cada mes, ou primeiro dia util após) e na Iiquidaçlo destes (26 de cada mes, OU

primeiro dia util apos).

No Art. 5- o projeto de lei Irala da cobenura do eventual déficit financeiro resultante
da implantaçlo da sistemilica de Equivalência em Produto, com recursos, defirúdos a critério
do Poder Execulivo, do tesouro nacional, du exigibilidades blllCáriu, e parcela dos
dividendos do governo federal originários de sua panicipaçlo acionária no Banco do Brasil.

O Art. 6- repu.. 10 Tesouro nacional, para aplicaçio obrigatória lIOI financiamentOl
rurais, os valores reembolsadOl a titulo de jurOl e atualizaçlo IllOlletária sobre o principol, do.
filllllCÍamentOl concedidos com recursos do crédito rural originários da exigibilidade dos
depósitos i vista.

No que se refere lOS instrumentos oficiais de comercia1izaçio dos produtos alimentares
COIllemplados pela Política de Garantia de Preços Mínimo., o projeto estabelece (Art. T') a
Aquisiçlo do Govemo Federal (AGF) exclusivamente lOS mirú e pequenos produtores rurais; o
Ernpmtimo do Governo Federal Com Opçio de Venda IEGF/COV) extensivo lOS núni.
pequtIlOI e médios produtores seguindo a sistemitica de equivalência em produto; o
Emptéstimo do Governo Federal Sem Opçlo de Venda IEGF/SOV) extensivo a lodu as
eatqorias de produtores.

Por fim, o Art. ". exclui dos beneficiirios desta sistemitica de equival&o.cia OI
produtores que comprovadamente lenham desviado a finalidade do crédito, bem como tenham
lido caracterizados depositários infiéis em ações de execuçlo da mesma divida, e eotejarn em
débito com a Secretaria da Receita Federal.

No prazo regimenlal, nenhuma emenda foi apresentada ao projeto de lei.

Um dos pnnClpIJ5 problemas da agricultura brasileira reside exatamente nol

mecanismos de financiamento agrícola fonles. indexador... beneficiarios, elc. Infelizmente
este tema só vem à tona em momentoJ de confronto entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo. Falo recenle como a derrubada do veto aposto pelo governo I§ 2' do Art. 16 da
Lei n- 8 880/94) que díspõe sobre a alualtzaçdo mon<larla apltcada ao. contraIo! de crUilo
f1Iral de jOl71JQ eqUlva/tnte ti úo,~ preços mmtmos em "'go, para os produlorts agrü:o/as,
geram conflitos enormes tanto na esfera governamental. como junto aos produtores rurais e os
meios de comunciaçio

A iniciativa do nobre deputado Adio Pento vem de encontro aos interesses da grande
maioria de agricuilores, bem como da SOCIedade como um todo, na medida em que propõe
uma sistemática de financiamento. na fonna de Equivalência em Produto. para r~lver um dos
pt'obtemu estTUturais da agricultura brasileira os rnecrommos de financiamento E imposslvet
dada • imponãncia estrategica do se10r agropecuario para qualquer economia nacional,
vivermo. d. med;das conj~nlurais, buscando soluçõ.. para a polilíca da safra em questio.

De todas as proposições em tramitaçào nesta casa., nos últimos anos. destacaria I

inovaçio contida na propositura em tela no que se refere ao conceito de Equivalência em
Prcduto. O autor pane do pnnclpio de manter uma eorrelaçio direta entre a evoluçio do custo
00 financiamento com a evolução da renda auferida pela respectiva atividade econômica Ou
seja, se o produtor conlrair um empréstimo rural para plantar núlho, ele só saldara a SUl divida
de acordo com a renda que auferir desta lavoura

E,ta concepçio de equivalência em produto, de acordo com o projeto em queslio, vem
amanada a um indexador IIPR) que deva refletir os preços efetivamente recebido. inclu.ive
refletindo u realidades regionais, o que vem de encontro com a dívef!idAde sóci~onômica
do nosso pais.

Outro aspec10 que considero rtlevante d..tacar é a desvínculaçio da politica de
cor,lOrcializaçio da política de preços rrunimos. acabando com dependência das politicas de
estoques pilblicos dos recursos orçamenlirios disporúveis em fimçio das politicas conjunturais.

A despeito dos principais mérilos do projeto de lei em llIálise•• preciso contextUalizi.
lo em funçlo da Lei n" 8 880194 e a recente derrubada do veto presidencial aposto. Afora
isso, mantendo a essência do projeto proposto, entendo ser Imponante agregar u seguinles
propostu.

a) eslabelecer os produlos contemplados pela PGPM como objeto desta sistemilica, o
que nem sempre condiZ com os produto. alimenlare. biaicos, como medida de adaptaçio i Lei
n' 8.880/94;

b) incluir o, créditos de comercialillçio na, modalídades de CrédilO de Equivalência
em Produto, tanto para mini, pequenos c medias produtores rurais;

c) excluir a renda como um dOi crilérios de c1assificaçio dos beneficiirios da
sistemilica de crédito propoSla, na medida em que este critério deseSlimula os produtores com
rendas pouco abaixo do Iinúte estabelecido; .

d) ampliar .. fontes de recursos para a cobenura 'do eventual déficit financeiro
resultante da implantaçio da siSlemilica de Equivalência em Produlo;

e) retirar a exclusividade do AGF para mini, pequenos e medias produtores rurais.

Diante das .on.id'l'llções frilas acima VOTO FAVORAVELMENTE AO
PROJETO DE LEI N' 192195, na rOmla da SOl"inte EMENDA SUBSTITUTIVA
GLOBAL:

sala das sessões, em.. ·.. de abril de 1995

c (!(.ft(, ••:..'; :b-':7__

Deputado ALCIDES MODESTO

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Df-se ao Projeto de Lei n' 192195, a sOluintr mlaçio:

"O Congresso Nacional decreta:

Art. (- • Sio benefi<:iirios da polilica oficial de crédito rural, os núni, pequenos e médiOl
produlOres rurais e SUIS formu associativas de produçio

Art. r . Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer as regru e disciplinar a sistemática
para o financiamento da produçio e comercializaçlo agricola destinado ao. demais produlores
rurais, atravOs dos 11I01:llÚsmos de mercado.

Art. 3-· Para a sislemática de correçio dos financiamentos rurai., definida no § 2-, do Art. 16,
da Lei n' 8.880/94, allernativamente. por opçao dos beneficiários, aplicar·se-i a sislemática de

Créd~o de EquivaJencia em ProdulO, definida nesta lei, quaisquer que sejam u suu fonles de
financiamenlo, para os produlos conlemplados pela Poliuca de Garanlia de Preços Mírúmos •
POPM.
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§ I', - 510 beneficiários da modalidade de Crédito de Equivalálcia em Produto:

I - os mini e pequenos produtor.. rurais nu operações de custeio, investimento e
comercillizaçio;

" - OI medias produtor.. rurais nu OperlÇões de custeio e comcrcillizaçio.

§ 2" - Pari I execuçlo di palitica agricoll o Poder Executivo adotará cntmos
diferenciados pari I clmificaçlo de mini. pequenos e médios produtor.. rurais, Ievlndo em
contl parimelro' dé ir.. e natureza do trabllho utilizado no empreendimento.

I - I Aquisiçlo do Governo Federal (AGF) será apllcade lOS mini, pequeIlOI e médios
produtores rurais;

" • o EmpréIlímo do Governo Federal com Opçio de Venda (EGFICOV), será
destinado lOS mini, pequenos e médios produtores rurais, com Df contrIIos de finonciamenlO
seguindo I sistemitica de equivalêncil-produtO proviSll no Art. 4' desta lei, por opçIo dos
beneficíirios;

In - o Empréstimo do aoverno Federal..." Opçio de Venda (EGF/SOV) extensivo I

. todos U categorias de produtores rurais.

Art. 4' - Considera-se Crédito de Equivalincil em Produto I adoçlo do Indice de PreçOl
Recebidos pelos Produtores (IPR). lpurado pelo Poder Executivo em cldl ll"1nde regilo do
pais, como indexador dOI saldos devedores dos contritos de crédito rural firmados nu
respectivu regiões.

§ I' - As tuu de juros incidentes sobre os contritos de crédito na modalidlde de
equivllencia em produto ...10 capitalizados semestralmente. em limites que nio poderio
ultrlpusar os niveis medias de rentlbilidade dos produtos financildos nu respectivu r"1llõcs,
fixados pelo Ministério di Agricullura, do Abutecimento e di Reforma All"íriI.

§ único • PIrI I salvaguarda dos niveiJ adequadoe dos estoques públicos de aIimellIos,
o Sovemo poderi. excepcionalmente, proceder I compra doe produtos junto lOS llfIIldes
produtores rurais. nos CISOI de ar..... inaIficienIe por parte dos 1flC'Il" CC<lflMKos previstos
DOI incisos I e 11 deste artiso. IlCSlado por órgJo oficial do governo.

Art. 9' - Anualmente o Poder Executivo fará constlr da propost& orçarnenWil U doteçõel
necasiriu para o atendimento dos mecanismos de financiamento do crédito rural propostos
nestllei.

§ 2' - Para os beneficiários previstos no inciso I do Art. 3' destl lei, será Itribuído
rebate na ltUalízaçlo moneWil dos contritos, vil IPR, em proporçlo equivalenle á expresIIo

lJI*i'!a do quocienle da difereoça llIlR o PRP mOdio do produto reapectivo. caJcuIado DO mio
lIlIerior 10 do contraIO e o menor preço coletado para o produto no mesmo período. pelo PU
médio referido.

Art. 10' - O Poder Executivo regulamentará estl lei. no prazo de seuen1I díu, I contar da
dali de sua publicaçlo.

Art. II'· EsIIlei entre em vigor 11I dali de sua pub!icaçlo.

Art. 12" - Revogam-se u disposições em contrário."

§ 3' - Nos CISOI de contrlloo de financiomenIo envoIvaldo mais de um produto. o
.beneficiirio delerminIrá, proviunente. o produto pari o qual prevaleceri o IPR na llUIIizaçIo
monetiria dos saJdoI devedores;

Sall da sessões, _:." de abril de 1995.

[ EMEND~ /NQ J
.IM!IDO;=::..----

-r--.lILRi· IlQ_ 11__
_ --!L-=::b~~~~~19~2~/;9~!5~:=J~D:;!~I~""~;;=~111HDml
I~. AGRICULTURA E POlITlCA RURAl

ili11IIIl" BEIIEPITO ilE LIRA

§ 4' - Os valores du porcelu de liberaçio dos contrlloo serIo llUIIizadot
monelIrÍImOIIIe pela varieçio do !PC·r, ou índice oficial que venha subllitui-lo. desde I dali
da UIinIlun dos contrIlos. até I dali da efelÍVlliberaçio dos recunos.

Art. 5' • A sistemilica de equivaUncil em produto estabel<cida neIlIlei ob....... os xguínt..
procedi.-os:

I • I dali reforincia no contrllaçio dos créditos será o dia vinte e leis de cada mà, ou
o primeiro dia útil ljlÓI, sendo que os planos de financíamenlo entreguei ia insIituições
financeiru em dalllIlIerior.terlo os teUS ol'ÇlJllOlllos llUIIizados lIlOIIelIl'iame pelo !PC-r.
ou índice oficíll que venha ouboritui-Io. &lé I datl reformeil;

" - I dali de liquicIaçio dos créditos ocorrerá oempre no dia vinte e leis do mn de
vencimento da respectiva perceIa, ou o primeiro "',. útil lpós.

§ único • No prazo de leis -. o Poo« Executivo pusari I divul..... I cada dez
díu, I varieçio regionoI do IPR doe produloo incluldos na pauII da PGPM, ficando 1UI0rizad0
I reformIJ... I partir desII data, os procedimentos previstos nos incíJos I • li doote 1lIÍJO.

Art. 6' • A cobertura do eventual déficit financeiro raulllllle da implant&çio da sistemática de
equivaUncia em produto êstabeIecidl nestl lei, será realizada com recu"", provenientes du., ,
squimes fOllles:

I· Tesouro Naciol1ll;

" • Dividendos do sovemo federal originários de SUl participaçlo acionáril no BIlICO
do Brasil S.A.;

11I - Recursos provenientes di correçlo moneIíriI incidente sobre os COllUltos de
crédito rural com fonte nu exigibilidades bancariu;

IV " Fundos Constitucionais de financiamento do Norte. Nordeste e Cenlro-Oeste. nu
suu operações de financiamentos rurlis, nu regiões respectivu.

An. 7" - As fontes de financiamento do crédito rural. pari os beneficiários definidos no Art. \'
dt'~!. lei. seric. entre outras, as seguintes:

I· Tesouro Nscional;
11 _ Recursos ~es du exigibilidades 'banciriu referidas no Art. IS. inciso I,

1,1;';; "e". da Lei o' 4.829. de OS de novembro de 1965;

In - PouplllÇl Rural;

IV _Ftindos Constitucionais instituídos pela Lei n" 7.827119.

§ único _os bIlICOs operadores do crédito rural oblefV"?" I siJ!emíIíc:a CIIIbdecida
pelo BIlICO Central do BruU plrl o Ijulllmelll~ dur~~ções em~ 10
cumprimento da exigibilidade da aplicaçlo dé depósitos á VIsta DOI finlnci&meal0I runa.

Art. 8' • Os instrumenlOI oficiais de financiamento direto ~ .comercializaçlo doe produtos
que compõem I pautl da P01i1!ca ~~I de Preços Mínimos • PGPM, puurIo I ser
aplicados de acordo com I segwnte SISlemítlCl:

SUpri...... o Inc. IV do Irt. 59 do substitutivo .pre..ntldo pelo Rtlltor.

dando-lho I redlçio que segu..
"Art. 69 A cobertura do lvontu.l deflclt flnlncelro resultlnte di illlPlIn
tlçio da slstotoitlca de equlv.lincil .. produto estlbel.cldl nostl 101 s.·
ri re.linda CQfI recursos proveninentlS das seguintes fontes:

I . Tesouro IIIclDllll;
11 • Dividendos do governo federal orlglnirios de SUl perticlpoçio .cloni·

rl'l no Banco do Irasl1 5.A.;
n I . Recursas provenientes da correçio IIOI'IItir1a incidente sobre os con 
trltos de cridlto rural coe fonte nas exigibilidades blncirllS."

JUSTIfICATIVA

50tI dúvida Ilg_. o substitutivo apresentado pelo nabre deputado AI.
cldas Modasto (Relator) contribui pora IprllOCrar a propesido original. ,.lvo no
quo s. refer. Ia inciso IV proposto par. o Irt. 69. Incluindo QS Fundos .Consti t!!
clonals d. fln.ncl ....nto do Norte, Nordeste e Centro-Oeste coeo respensavels pe
li cab.rturl de Iventuah~ d.correntes da lq>lIntacio di slstellÕtlca de

equlv.lincll.produto no cri,lIto rural. _ _
Ds recursos tIostlnados Ias cltldos fundos Constltuclonlis nao estiO _

sendo suficientes, sequ.r. porl Itendlr i' d••ndl creditlcII dos setores produ 

tlvos, naS rospoctlves Regiões.
A verba orça.ntíria do FPtE plra estl lno, por IXlflIlPlo, mostra ...se in...

ferlor lO IOCntlnt. das propostu d. cridlto quo SI encontraM'" ..illse no Banco
do Nordeste do Iresl1 5.A.18Ie). õrgio gostar do ..nclonado fundo.

A suj.içio des fundoS Constitucionais i coberturl d.~ .!!!.
flcits di slstotoitlcl di equlvllincll-produto tornlrll Inconsistente qUllquer 
planljllllnto d. aplicado dos rteursos dos Fundos sob ~ferinci~, o que termina
rll dlflcultlndo sua ldolinlstrlçio e prejudlclndo, .. ultl....nalls., os setores

produtivos que per eles dev... ser flnlnchdos.
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E'"ta...nto plra ovltar quo ocorri,. .Itulçõ.. do In.tabllfdade ç..., I

orl cOn'IIntldl, o legislador constituinte fez constn no art. 159, inc. I I aline.
"c", da Constituiçio Fe4erll, que os recursos dos Fundos Constitucionais deverio
ser Ipl ieados de acordo eM os pllnos regionlis· de desenvolvimento.

Hio hí, na progr~lMçio dos recursos do FHE,.1 )Or.da cOftjuntll'lllnte pelo

BKB o pelo Consolho Dellborativo di SUDEKE (CDKDEl). I previ.io di utlllzaçio d.

roeur.oS pari I flnllfdlde prevista no .ub.titutlvo. 0._ podo s.r .fl_do,
guardodas as respectlv.. ISpeçfficldodes. o. rellçio lO FIlO • Ia· FCO.

Oilnt. do o.posto. propolllll' I supressão do Incsso IV do Irt. 69 do s....
tstutlvo.

.Tais filões nos levanll I propor a supressão do inciso IV do art. 79 do
substitutivo apreslntado pelo relator.

\\I ,_.

[lllllllllll1l
11..-

0'/0195
11M

rEHENP~ N~

1L.=:=_==~2~/~q5~~
;:: a.GIlIlII ------,

JUSTIFICATIVA

~r!~.PP AC~

11Mm_11__

..-'

, ... Agricultura I Pol!t!CI Rurll

I.... Joio naia ..

('la f.c:urSC'la".,a ~undoa Conltitucionais tlflt sidQ 1.t::II:1101 pua .t.ncU~to

ctn ~~"t1vn ",,,io!' ctn, nft!U'lC'8, nl1l1t 'nrC't'W)V.r O f!.nllMr.:!onenl;o c'''1 •• ta:.,!\ orCtr'tJt!"~1I

cf•• reqHI•• ~ort., Nordi~1 I r.antre-O..tl. A c'.';niç~ ri. nutn c!..~tin-eic'l Pllrll (lJ

mell'tOl, flt" é, CM"'rtu~'" dI et_fic1t finMCI!rClI relultan~11 et. I.b~ri!:!r:" c'fl "nuf.

"allneJ" en DrI;lCu~", Dl.. do (.)Ontantl ri" t'fN::Ut':!SOI QUft lt'i ,"sorvlr, :Olt!rltnt'n. ""'r _
tlN'1to, do finlt"C!-.nto OI oroclutOUI t onou:ltÁril'l:J, hi CI o.rio('r'lt'l!'e"~lntllt nu~ o~c'''

ri dar or1~ • "tltr", Inieillt1v"l 1I"!".."h~ t"'a dl.t!naç15.. .1t.rnaUvlS e'5511S

r-eurana. CaG'l!.ftncfn til FlJI"IdcIa de suá I'\t..lo or<("I(\t~i,.t, t.lo !ncOttlntl ORra .t1""dn

cl'tJC" do I!:iV!r;I,.r,f!!1 weonl5micla 9lraé.,ru d• ....an1101 • rfrnda nu r-lJq~.!, .....""., cl.",,,n...

vo)v{et.. êo P.la~

rEHEND~ Nlõ! J
LG=_=~4~f~'1~5=--r=:- ~~----

!upr1ntli-•• 6 incho 1" do artigo 61, d. e..m Subat1tuti". Clcl)al do

Projoto do l.i NO 192/95.
t:('n('l ~u"tfrf.CI::!VI. releva n t"IC'It!l/Cl ~. ~f:llnc'~ c;U~:JtftuttVII CilMPl !nctuir

OI :wr.uraoa dOI FIJntfoa ~t"n.titucio".is d. ~f.n.nc~~ntr) do ~('Irt•• "~rd.,.t" _ r:-"n!:rCl

nut. alt':" Cnhttt-I:.IJU cl~ ~irir::it n"'-ne!antlnto t'1I3\ll.hnt. ~JI ~"",b",teçlo (';a 1~3tt!"'r~tt_

CJI dll enuhlltllk1ef." ltI't proctuttt.

==n=8=/="5/"5=======-ijj,·U""'--==;.-..=,_=__,=lf=.'=====:..

11_
1/_

"1_
11....

_....
Supri.-•• o Inc. IV do Irt. 79 do .ubstltutlvo IprestnUdo pelo ftlhtor.

De UM f....... Ito coerento, os lutares do proj.to do 1.1, lO IR

dicI"•• no Irt. S9 di Sul proposiçÃo orlglMl, .. fORtoS do recursOS que li!
vo. dar .uporto i .qulvllincll .. prod1lto. flzora. con.tlr lpe..S as que H

gu..:
• T...... llac lona1;
• parc.ll dos recursos dos .xlglbf!ldodos bancirl.. Iplicldas no

crédito rural; •
• parc.ll dos dividendos do governo ftdtrel al'1,lnirlos do. SUl

participaçÃO IcfOllirl1 no Blnco do Br..n S.A.
Mio cansu_, COIIIO s•.vi, entre .~ fontes sob n,.rinc11 os recur·

sos dos Fundos Constitucionais do Flnancl_to dos Regiões IIorto, Nordosta
e Contro-Desto, la cOfttrirlo do que propõe o ..f_ta relUor, Dtputldo Alc!
d.. _.to, .. Slll .ub.tltutlvo (Inc. IV do Irt. 79).

A .lsttaÍtlcl da equlvllincll .. produto par.CI-ROS _ fo_ Iô

glca • coerente pari equlclOlllr, d. _ Vtl por todas. I ClU"stío u corrt(io

nonetirll do crédito rurll.
Pretond••••• Illis (o qUi. I nosso ver, tlllbito ••ti correto). que

I ...nclOllldl .istOlllÕtlcl sojl villcll pari o Plis c_ .. todo.
Isto Invllbl1lZ1, po..... I utl1lZ1çio dos recursos dos Fundos CtII!

tltucionais pari .... flnllldldo, vl.to qUI. por I"",,"tlvo constltucfORlI

(art. 159. I, c. da Constituicão Federal) devem eles ser aplicados. apenas,
no financiamento dos setores produtivos das Regiões Horte. Nordeste e Centro

-Oeste. atendendo, ainda. a outras 1imitacões constitucionais, a saber:

a) a aplicação deve ser feita de aCQr~cOll oS'rlanos ~egionlis de

des!n~ol~imento;. e I \ .

b) no caso do FNE-Fundo constitUCiOna~ e ,Financiamento do Nordes

te, 50% dos recursos destinam-se ã ir 91ão semi-írida~

c;... AllftlClllTURA E POlTTlCA R1JRAl,r_ BETO LElIS i1i

Saliente-se que, mesmo excluindo os Fundos Constituc.:\onais, restario

fontes de recursos suficientes para garantir o êxito da sistemítica da equi
~11incia em produto. uma vez que o relator, inte1igentell"ll!nte, substituiu I

parcela dos dividendos do governo federal decorrentes da SUl participacão a

cionária no Banco do Brasil pela poupanea rural, mantendo. ainda. COInD fon 
tes adicionais o Tesouro Nacional e os recursOS das exigibilidades bancárias. I

Suprilftll.... o incho lU do artigo 7Q, da Emenda SubltUut!V.
Cloba1, DO Projeto d. lei n6 192/95.

COI'Q ju.tirtc.~!va, rc11vo o r.to da En.nda Sub.t~tutiva CID
bll do Ralat.at. inclu1t OI Fundol Conlt:.i~ucicnais. d. finlnciarnlnto de Nort.a, Mor:

.~e5t. • Clntro a..t.. p.ara cobertura d. d.ncit rinancdro resultante di im
plantaçlo di SiltGP.\&ticl da equiv.llnci8 11m produto.
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o. :ecurlOI dos Fundos Constituc!onah thl sido RISCasSOS pa...

ra .tencli~nto do objetivo maior doa mesmol, qUI, promov-r o financiamtlnto doa

..torca pr~d~iv'o15 das Regia•• tlo;:h, "ordest. e Cant:o..Oeste. A dll"iniçlo de

outra destinaçlo pau OI _lInCe, iato', cobertun da dertcit rin..-.cdrol r ..ul..

tenta. d. sbtÁticI ~ IQu!valhl... produto, .Um do montent. di! ncuraoa que

irá M)aor\lu, l:etirando, portanto, do financiamM'to Da produtor•• a empresirioa ,

h' o perigo do pracIl1ente ~ podad du oriq8lft I out:-.. it'ticbtlvls semelhante.

de deatinaçlSl:lI alternativa. deu.. racunoa, duviando 08 Fundos da IUI RlialSlo

prilftOrdb':', tio iq:Jottante plra 11aVlnCagM de atividades IconOmic•• glludor.. d.

IlITlpregos I r~.. n.. ragi~. Mnos dn,nvolvida. do P.!s.

08/OS / 95...

te, relativa,JM) nm, tI!l torno õe R$ 489 nu.lr.õe., erA lqU&.1 M) o::~....."to do E'Urldo, I
aprov.tdo pela SlDrnE, para o exercício de 1995. Pa: esta razão, não~ o:::r'IC8
ber que c. rec:ur~ deu. Fundo possam servIr de faltA!!: de f1nanc1.aml!:nco para c0ber
tura di» óificits liIJlI: poõerão ser qerado& pela nova sist8nÍ.tica.

Diante cb expoa~í~. a supressão do 1nc1.SO 'I)J # Cos arts. 69 e 79 do
subct1tutivo àJ Relator. t.I' . I

==~_-==/=:b"j~r##=l/===l1
1

OS /05 I ~5 b---- ....
I EMENDA NR_J

I :A,/ "=-
11MIIFIQItlI-------~

tlMl1l_
[11UDml

l_I[ 1QlI'1UL'1'lJRA E roL1TICA llllllAL...
I-ppro~

JUn'IFICATIIIl'.
Ell~ que iO pdiíêipIJ. wlnorobll~ da política ele crid1to

agrícolA do G:MlCXl hderiOl. diz ~ito "" "",,,-s"~ 001txa iO
iOtu&1i2&l;io lICIIletiria doe crécl.i_ liboraÓJll • aJI <lOOOitu orilDlU doe qnm
~ finOa:1.>doA. Encontrar al'JUll __ al-....ativo que _ iO corrigir
euI puad.slO, ccnatitui, ... dúv1da# a tarefil mais ..-rqen:1iIl para o ~.i
~to diI ~lltica d. crédito do Governo, pois só iI.sill seri po.siv.l
le Alcançar iI consolidação do de.envolvimento aqricola do pai•• N••
se s.ntido, o Projeto de IAJ. n9 192, de autoria do Deputado Adio pr!
to, mo.tra-H COla0 alt.rnatJ.va b~.tante apropriada p~ra ':Ji equaciona
Mnto d•••• iapa.s. que vera afligindo d. fOrJaA siqnificat1va ai a
tiVidad•• da setor. Da meazu. forma, o substitutivo apre.entado pe
lo nobre Depu.tado Alcides Mod.ato (Relator), traz novos .l.mentos
que, COll certeaa, contribuem para o apriZlOramento da proposiçÃO ori
q1nal, i. exceçio do inciso IV, acresc.ntil.do ilO. Art•• 69 e 79, in-
cluindo oa Fundo. COn.t1tucJ.onais de Financi...mento do Norte, NOr
de.te e c.ntro-oeste como responsiveis pela cobertura de eventuais
défiCit. decorrente. da implantaçio da sist••itlca de equivalincia
produto no cridito rural.

Caso esses dois incisos venh~ a ser incorporados â no
.va Lei, as Regiõe. pobre. do Pais, beneficiadas pelo. Fundo. Con.- I
titucionals, terio sirt.... l1mitações n... disponibilidade de recursos
p...ra o financiamento de setor produtivo.

Na realidade, o substitutivo do rel...tor# acre.cido des-I
s•• il'l.cisoa que tratam do. Fundos Constitucionais, contradiz o Inci
so I, do Art. 39, dil. Lei 7.827, que r.gulamentou o. referido. Fun
do., no qual está dito que os recurso. dev.rão ser utilizados '!xclul
.ivaaente para o financiamento dos setor.s produtivo. da. reqloes

beneLlcLJ.das. A propos'Ca colid. taJabia coa Q art. 149 da IM'" tAi,

I
dispondo sobre a proqramação para aplicaçio do. recuraos, UIla vez
que os Orgias envolvidos nia poderio elaborAr waa ••eratilia d.
aplicaçÃo que contefDple a ut1.1izaçio d••••• recursos ~ra a finall-

~
dade prev,ista no subs'Cltutlvo.

A sujeiçio dos Fundo. Constitu a1 i co tura de eventu
is déficit. da sisteú'Clca da eQUiValênc=to t:=;r1a incoJW1sUn

I qualquu plane:)rRi'tO Ce aplicação ..!os rec:u.rlloCl:li05. ::\\l'.(:c. !rd: referinc:i.a, O cp
I term.l.niIrltl eaf1cUlt.ando SUl. aànin15t.raçio e pmJu:licandc, .. ültlN WlUe# 0lI N
r to:es proe.utivos que por el•• ce ver. ser ~~oiII'lC'1ado••
: Exatanente parll witar que ocorran SitUAÇÕeS de inst&bil.1dlàl ceM) a ora
i CCITleI":taC.J., I) leglSUdor ccn.It1tUlnte fez constar r.o Art.. ,1599, 1nC1aQr I, &1~ ·c·

da COOS'C"C;Ji(""" Federal, que 'OS mcurso. dos~ eawt1tue:1a\&1S dewrio Nr
; l.pi.lcadcs de acordo a::rr. os plamsr~.:.on.ú.de CeJerM)lv1Jrento.

~r outrO :'ado, saber'os que a NiCr parcela di:» f1r.anc~tes o:1\n1Qc
..la ;:o::'!.t.lC3 agricola do (":avemo Feder.J.l ê éutirAd& ia reqiõe. ma1s riCU do pab.
;055:"7., ~s a!;.r.,u çue a l')U't.icipaçãc éc.'5 Funâcs eor.stitt:C.!.CC'1iIil na camM1Çio
r.:c "!$l.àJ.r.q" que v.u cobrIr os r.'ent.UA1.! c:éficits dA sistltllit1.Ca de «i\ÜvaUnciA-

I ~roduto ! ..qn.lficarâ !.:M forte tr.:msferincirJ. IX renda dai reqiõH tb.U, Moc'6ute •
I Cer.t,.rc...t7e-s't.e, €rn be:r..:iCiO Co Sul e Sudeste. Po::tanto, a utiliaçio ca naz.,.
I <:esses rur.dos irá, n.J. verdlde, penalinr as classes pxcdUtoraa das ~16H pctns,
t ter.do ar. VUtil que urt& pueela signi.ficativa do. NUS a:çJa*J.toI, iri .u:.v1taWl-

I
Z':'.Wlte para a cà::lerturA de toa pane ~ déficit lo:'al1zado no CentrD-Sul de paIs.

~ caso do f~te# i510 é mais grave ~~to oc~ vil~ ut1
lizaécs para vabiliZ'U' erpreend.ir.w'.tos r.o MIni-irldo, t:.nefic1Ando pC'incipa1Dmte

, os rr.lcrc e pcJ;,'\:6lCS produtores. Alir.t d:'SllO, ,& l'W:l!.:io jí «·:Era CCII a i.n8Uficiir.c1il
I àe recu.sres par~ 5~U SUAS rACHsidades de L'1\.'ftiti!wltoli prcdutivc.. Para _ ter

! ~ ~;~~~.: ~~~~9:;,.:óe~~r.ill.a::--= =~:~~:~ I
! ~rcv.x :ela St:ODE, parI. o exerc!ciC de 1:-95. ~ esu r4Zio, Mo~ cav:a

l:er que cs reçurscs- Cesse n:ndc PJSUril seNlr de ~cnt:e de fi::.anci.Mw'tt.o r-ra coOIr
tura éos cêticJ.ts ÇJe p::óer.io ser qerl.C!os pela}XJ\r"a sis'eMit1c&.

>~.

[lUSIIMI"
[ l ..1JIQ1IYl

JtS'1'IFICATIVA

Entendml:lS que a prlnCipal vulI1erabili~da política de crécl.ito agr1
cola do Gove..rno Federal diz respeito ao de!lCClTp!SOO interterrçoral entre a atuali
zação rronetária dos créditos liberados e as receitas oriundas doe srpreendilnen~

financiados. Eno:ntrar algun rrecam:.SirO alternativo q... VfI:I"Iha a oorr1qir eue paro
xiSTO, constitui, Sln dúvida, a tarefa rrAis merqencial para o aperf.1çoanI1to doi.
pollt1ca de crédito do G.::J'IJemO, pois só assim será ;ossival se a1.cançe- a o::rwo
lidação do desenvolvimento aqricola do pais. Nesse sentido, o Projeto de Lei n9
192, de autoria do Deputado Adão Pretto, rrD6tra-1le cem;) alternativa bastante llprO
priada para O equacialamento desse illpasse que V<!l1I afligindo de _ si9Uf1ca
tiva as atividades do setor. Da Ire!ll'lil forma, o subatitutivo apreMntado pelo 110
bre Deputado Alcides ~t:xSesto (Relator), traz ~s elAlmentos que, cxa certeza,
C'altribuml para o apri.rroralrlmto da. p~ição original, à exceção do 1nCUO IV,
acrescentado ao. Ar"'"..5. b9 e 79, L;clll.inaD 05 Fl..1nOOs Ccrustit:ue:ia\a1S ÓI: !'1raanl::ia
menta do Norte:, Nordeste e centro-Oeste CJ::m) resp:lCl5áveis pela cobertura de l!VW1
tuais déficits decorrentes da iJrplantação da sistemática de equivalinci.a-ptOdutO
no crédito rural.

CaSO esses dois inci!iOS venham a Mr inco~ à nova Lei, as a.
giões p::mres do Pai!!, beneficiadas pelos F\..h:bs CCnstitucialais, terão .sir1.u li
mitaçÕes na dispaU..bilidade de recur90B para o f1.nancianmnto do setor pax)utivo.

Na realidade, o substitutivo do relator, acresc100 detlees 1nC1.!Io-. que
tratan dos E'Uncbs con.s.tituciOnais, contradiz o Inciso I, do Art. 39 da IIJi n9
7.827, que regulamentou os referidos f'Ul'ó:ls, no qual está dito que 08~ de
veria ser utiliudos 6XClusi'li!mente para o fiI1.an::i.amimto àJs set:oreIi po:dut1vo.
das regiões beneficilldas. A proposta coll&> tanilÉa ocn O l\rt. 149 da __ Ial.,
d.i.sp::r'do sobre a prograMÇão para aplicação 00s recur5O&, ma vez que 0Ii~
envolvidos Mo oodorão elalx>rar .- estratéqia de aplicaçi'o 'l'''' alntsplAl a uti
lização desses recursos ?'lra '\ finali.dade prev~st:\ no !"'Ub5titutivo.

A. sujeição dos~ CcMtituciooa:l.s .. t:'OheJ:f:ut'Jl de ewnbJ&1S
déficit! da sis1:el'ática da 9:j1llvalÊnc;a-produto tornaria J:nconI1stente

qtJalquer planej~w de aplicação r.los recurbO!5 dos f\mc:08 sob referência, O que
teDninaria &ficultanà::> sua aàn1nistração e prej1.Xl.1caJ"do, aI\ últ1lra anil..1.M, ele ~
tores produtivos que pOr eles Ce _ ser finanCiados.

ExatM'ml.te pUa evitar 0UlI! ocorran situaçÕes de 1nstab1lldade CXZlO • ora
e:::c:rrmtada, o legislador ccastitulnte fez c::c::nstar no art. 1599, 1.nC1s:t I, a.l1na ·c·
da COOstituição Federal, cp! 0Iõ recur90B 008~ CcnstitucialAis dev8riD Nr
apl1cacl:ls de acorào =n 05 planos regionais de desenvolvJmento.

Por outro lado. sabonot! que a maior parcela dos finanC1<IrIlntos ori~
da política agrícola do Govemo Federal é destinada às regiões lIiliI r1cU do P&!s.
Msm, podor.os af1=ar que a participação dos rurdos Calstit:ueic<>&is na <XII'{lOlIição
do "fund1.ng" que ViU cobrir os eventuais déficits da sisteni~ de t'qJiva1ino1a
p1'Oduto significará UM forte transferência de renda das; regiÕU ~' Mxdeste •
centro-Oeste, em beneficio do Sul e St.De!5te. Fortanto, a utili2a.çao~~
desses FUndos i..rá, na verdade, penalizar &!i CWBE!8 produtoras du regiÕU pcb:M,
teneh lD vista que LJro!1 pareela significativa dos sewII orç.aaen~, irl J.nevitAvel
monte para a cOOer1:1.:ra de boa parte ÓJ déficit localizado no CEntro-Su1 do P&!s.

No caso do NoJ:'deste, 1S80 é mais r;rzcve~ l» rec:úrM via ..-do uti
lizados para viabilizar ~..1""",_ no sem1-irido, be<lIlfic1ando prJJ>cipaJlBlta
CllII micro e pequenos prcxlutOres. Além disso, :: ~~::,â:;) já. sofre o:n. a 1r1.a1f1c1.iinc1a
de ncusros para suprir suas necessidades de lnwst1montos produti_. PAra - ter
1.J'M idéia, ao final de 1994, as prt::pJ6'taS em carteira ex1stentes no Banco do No2:du- I

I EMENDA _ N~ l
I . ')11.~

Icc«IlSIIl[ AGlITULTL'RA E POLÍTICA RUML
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:i3nte de eY.FOste, p::,cp:m:s a ~t.:preuêÍc Co 1!:c:'~ 1":• ..!oI .:arts. 69 • ~9 éo
.ul:.st~t"t~\'O éc Felater. I

~=-;;;'_~ZMA~·_r?~~=j(,8/C~/~5 ~
llIoI

COMJSSÃOJlIAGRJCULTURA1~lUlJW.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DI: LJ:I*i_

Nos tenDOs do art. 119, caputll. do Regimento Interno da CJmara dos
Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura· e diw1pç1o Da Ordem do Dia
das Comissões· de prazo para apresentaçlo de emendas•• partir de 28104195, por
cinco sessões. ESgOtado oprazo, foram apresentadas seis emendlIs ao substitutivo.

Sal. da Comissio. em 09 de maio de 1995.

MOIZEv1,~tíÃ
je~~nJNHA

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICARURAL

PROJETO DE LEI N' 192. DE 1995

"Estabelece mecanismos para 05 financiamentos
agrícolas e di outras providencias"

AUTORES: Dop. ADÃO PREITO o oulro.
RELATOR: Dop. ALCIDES MODESTO

COMPLEMENTAÇÃO DO PARECER

Ao Parecer apresenraao por esta Relatoria. em 26 de abril de 1995. pronunci~~5e
favoravelmente a aprov&çio do Projeto de Lei em epigrafe. na forma da Emenda Substitutiva
proposta. foram oferecidu as seguintes Emendas;

1. Emendu n· OI, 03 e OS, de lucoria dos ilustres Deputados BENEDITO DE LIRA.
JOÃO MAIA. ROBERTO PESSOA. requerendo. supres.io do inciso IV. do uI. 6', da
E..da SubllilutiYa, argumentando, no geral, que 05 recursos destinados aos Fundol
Constitucionais de Financiamento do Nane, do Nordeste e do Centro·Oeste nlo estio sendo
suficientes. sequer. para atender i. demanda crediricia dos setores produtivos. nu respectivu
regiões. Ponar.to, na avaliaçl0 dos ilustres parlamentares. esse fato iftviabi!izlria. a utilizaçio de
rccMnOl dOi fundos mucionados para a cobertura dCl eventual déficu da Implantlçio da
IiIttmitica de equivalência-produto nas operações de crédito rural realizldas pelos mamos..
cuforme PropoIta contida no Projeto UI epígrafe

Sobre a prfOCUpaçio central que orienta I proposiçio comum dos eminentes parlamentues.
vale lembrar que OI referidos Fundos. instituídos pela Lei nQ 7 827189. que regulamentou o art, 159.
I -c- da Constituiçlo Federal. têm como alvo. o fomento ao desenvolvimento das regiões em
~. tCIlio em vista a superaçio de seus estagios históricos de atraso econômico que penaliDm a
maioria das populações locais.

N.... penpnctiva. cabo UIU consideraçio preliminar. mu de absolula relevincia: pela
própria·natureza dessa Fundos. ou seja. enquantO instrumentos criados p~ induzir o processo .de
deMnvoIvimento das respectivu regiõos, está implícita a g.raçio de .Isom nlv.1 d. deficllfi~
em suas operações, por conta da evilIente indi.pensabilidade da conc••sio de suboidiol,
particularmente 101 produtores em maiores esligios de ddcapitalízaçio; is sub-regillns mais
empobrecidas O; 101 produto. considerado. •..raleg;"o. para a ~I.vanca~em do processo de
deIenvolvimenlo. Dessa forma, o déficit financeiro deve ser entendido. a ngor. como um custo
iDarau I instrumentos com essas características. os quais nio podem ser confundidos com linhas de
cridito convancionais; comerciai•. Incorporando .... concelluaçio•• Lei 7827 anles citada,
UIIIU'I':

An. r, § \' -" Na ap1icaçio de .... recursos, os Fundos Constitucionais do
F~ do Norte, do Nordeste e do Cenlro-Oe..e ficarlo • salvo du restrições de
COGU'OIe monetirio de natureza conjuntural e deverlo dati.ar cridito diferenciado dOi
~tt: ~OI peIu l..tituiç6es lin.ncei~ em funfio du reais nec.eslidades
11M roai6a b..dlciáriu'. (grifo nosso);

Entro u diretrizes consaaradu ..... Lei. destacamos:

Art. 3-. m - -trataDleDto preferencial is atividades produlivu de
peqUDOI e .iaiproclatorn nrail t pequenu e mh:roempresu. is de uso intensivo de
matérias primas c mio de obra locais e u que produzem alimentos bisicos para consumo
da popu\açio, ban como 101 projetos de irrigaçio. quando pen....nt.. só. citados
produtora, SOU usocilÇ/lns e cooperativu' (grifo oosso);

Art. 3-, V .. "adofio de pruoI c carinciu, limita dI fin.nciame....
jaf'QI e ••troI CllCarpl difereaciados ou favorecidos. em funçio dos aspectos sociais.
0C0Illlmic0s, tecnológico•• espaciais do. empleendimento." (grifo no.so).

Destlcamostambêm. o que preceüua o an, 11. da Lei em tel.· .. As atividades
prioritàrias e de relevante interesse para Odesenvol;,,'imento econômico e social das reaiões
None. Nordeste e Centro.Oest~ terio rttiuçio de encareM financeiros refeRata •
juros e atualizaçio monetária" (grifo nosso)

Por fim, reafirmando os propôsito~ de 5ubvenç.lo dos custos dos financiamentos
com 05 recursos dos Fundos. a proposta do governo para a LDO/96 (PL N- 3, DE
1995~C~). estabelece, em seu art 38. § I·, que Os enu'lOS dos empristiDtOl e
financiamentos concedidos peru a&ências financeiras oficiais de flJlltento nio poderle
ser inferior.n aos respectivos tustOI de nptaçio e de' administraçio, ressa1vad••
previsto na Lei n- 7.327, de 27 de setembro de 1989.

Em consonincia a essas diretrizes legais. 05 bancos operadores dos Fundos ji. vêm
colocando em pratica varias sub~programu cujas bases dos tinaru:iamentos incluem rebata
diferenciados de atualizaçio monetáriJ.., levando em conta 05 penes dos empre~ndimentOl,

1000lizaçio e atividade financiada. Isto significa que os Fundos em referência ji aporta..
recunol para. cobertura de déncits em suas operacões de crédito rural. contrariando
a argumentaçlo contida na justifiçatíva dos ilustres Deputados. segundo a qual: - A
sujeiçio dos Fundos ConstituciOnaiS á cobenura de eventuais deficlts da sistemática da
equívalência~produto tomaria. inconsistente qualquer planejamento de apticaçJo dos
recursos dos Fundos sob referência. o que terminaria dificultando sua administraçlo e
prejudicando, em última anilise, 05 setores produtivos que por eles devem ser financiados.-

Esclareça~se ademais. que a cobertura dos eventuais deficits decorrentes da
implantaçlo da sistcmatica de credito de equivalência~produto. com recurSOI dos Fundos
Constitucionais. no CISO•• proposta pelo Substitutivo de minha autoria·, restrinp....
às operações realizadas no âmbito dos próprios Fundos e, naauraJmentr. nu reai6a
respectivas. canforme claramente explicitado no aeUa do inciso IV do art. ,-.

Em nosso entendimento, a questlo central que devemos levar em consideraçlo lObre •
sillemitica dos financiamento! rurais através desses Fundos. é a seguinte: mantemos a siltemitica
presente baseada na TR - ou na TJLP, como parece ser a tend'ncia futura • , u quais,
indilaltiveImente n10 se coadunam is condições sócKHconõmicas dos pequenoI • méMioI
produlores daquelu regiõos, ou partimos para a definiçio d. uma propo..a quo contanplo u
especificidades econõmicu e sociais daquelu regiõos, como a contemplada na proposiçio ...
discussio?

Nestu circunstinciu portanto. concluímos que. no aspecto legal, parece: pedeitamaIte
amparado o disposto no inciso IV do &n. 6·, da Emenda Substitutiva propOsta por ate Relalor. 10
PL n' 192195. E. no plano polílico, julgamo. ainda mais oportuna laI iniciativa. porI~
estar contextualizada i. definiçlo de uma nova sistemática de credito rural ajustada às rea.lidada
regionais e i .fetiva valorizaçio da pequ.na e da media produçio rural do pai. e, pan~
du regiões Nane. Nordeste e Centra.Oeste.

2. Emendas n' 02. 04 e 04. de autoria dos Srs. Deputados BETO LELlS. JOÃO MAIA •
jROBERTO PESSOA. propondo a supressio do ineiH IV, do art. r. do S....dt1ItIv....
consideraçlo, propugnando pela eliminaç.lo dos Fundos Constttucionais enquanto fontes de recutIOI
do credito rural .

Com a devida vênia. penso que a iniciativa dos ilustres Deputados pane de uma interpnUçlo
equivocada. pressupbndo que a inclusio dos Fundos Constitucionais entre u fontes de rea.u1OI do
credito rural, como previsto no dispositivo destacado. abriria a possibilidade de davirttJ.lraD.1hes a
finalidade impo..a pel. Lei n' 7 827/89.

Fonnalmente. 05 Fundos 510 considerados como fontes do credito rural já que incJuem....
entre os seus objetos. as operações de custeio e investimento agrícola. observadas. evidentemente. u
diretrizes fixadas pela Lei 7,827189. Dessa forma. as operações agricolu com recursos dos Fundos
constam dos Relatorios oficiais do BACEN entre as fontes dessa modalidade de c:rédito.

No entanto e. supondo ter sido a. preocupaçlo acima exposta. I efrtiva motivaçIo que
impulsionou 05 caros colegas a apresentlIl"!m a Emenda $Opressiva em apreciaçlo. considero
peninent. a m.lhor explicÍllÇio do 1."'0 d. Emenda .m questio. d. fonna a contnmplar U
apr....sões do. nobres Deputado•. Assim sendo. proponho a seguinte redaçio ao inciso IV, do lIt.
..,.. da Emenda Substitutiva: 'Fundos Constitucionais de Financiamento do N9J1tt do Nonlate e
do CentnK)este. pan as operações sob o amparo da Lei n- 7.127, de 27 de setembro de .,.,.

Portanto. em razia das considerações anteriores. voto pela rejriçio da E...endu n- OI.
02, 03. 04, 05 e 06. contemplando no entanto, as preocupaç"ts dos Deputados autores du
E.tftdu de n· 02, ~ e 06. na forma de um 5egundo substitutivo que acampan". ata
...pIe...nuçio do Parec.r ao PL n' 192/95

Salad.lComíssào.em 12 de maio de 1995

$&41k,,~-
Dopulado ALCIDES \IODESTO -

Relator

EME:>lDA SrBSl'lTl'TI\·.\ GLOBAL

Df.se ao Projeto de Lei n" 192/9~, a Sfluinlt ndltção:
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"O Congresso Nacional decreta.

Art. 1-· 5io beneficiirio~ da politica oficial de credito rural. os mini, pequenos e médios
produtores rurais e suas (ormas assoclali\lIS de produç~o

11 • Recllf~s conManrf'S d.~ t\l~lhllltl.ldt·" l'il'''·i1l1." 1C'lrnd'h no An I~. IOCISO I.
alIOu "e", da 1 ti n· 4 1~9. de O~ dt Ilm "~l1bll' dto' 10,.. '.

11I - POUpançl Rurll.

Art. r . Fica o Poder Executivo autorizado ól estilheJecer as regras e disciplinar I sistemática
para o financiamento da produçio e cOllll!rcjalila~.i~l ayncola destinado 105 demais produtores
rurais. .traves dos mecanismos de mercado

An 3-· Para I sistemática de correçào dos tillílndi'l1l1C11tOS rUlais. definida no § 2-, do Art. 16.
da Lei n· 8 880/94, alternativamente. por õ,,~ão dos ot:l1eliciinos. aplicar~se.i I sistemática de
Credito de Equi\-alcncíl em Produto. detinfda Ol!M"- lei. quaisquer que. sejam as suu fontes de
financiamento, para 05 produtlls cOl1telllplat.lo~ pda Pohtíca d~ Garantia de Preços Minimos •
PGPM

§ 1- .. São 1>eneliçiirios dit modalidade de Clec.!ill\ d~ F.qui\alencia em Produlo:

I .. os mini e pequenos produlor~s lunu!o Ilíb opera~1k5 de custeM>, in\·estimenc:o e
comercializaçio,

11 .. os medias produtores nlrai~ nns llPCr.1~tl~~ d~ Cll~tcío e eomercíalinçl0

§ 2- .. Para a execução da pohtica agllcola l\ Poder E"ecutivo adotarà critmas
diferenciados para a classificação dI:: mil1l. p~qUl:rlll'j ~ lIlt:tlill~ produtores rurll5, levando em

conta parãmetras de arca e natureza do 1mbalh(, lllJliz,ldo no empreendimento

IV .. fundos rnnsliluciolUlÍs de Finíl;l\:ll1I~IL:I1I~) do ~ol1e. do' No'd~stc e do Centre>
Oeste. pall I' operaçOes sob o Implro de 1 ~i nl'.7 8::1. de ~7 de serembro de 1989

§ unica .. 05 ~ncOI o.ptfadOt,f'::J do C:·'C-dlh\ Ilnal Ob~l\alio a sístemilicl t-slabelccKla
pelo ~lncO Cenlral .tI? Bra~1 paJ~ ('l aJu~Utnk.'llIll da .. l'~~pcctj\'as posições em rerlçAo ao
cumprll'ntnfO da e"VlbdHJade di aplKA..;iu dt d~'I'L\!ollll!la ,i..ta nos finlnciamentos. rurais

I

An ' .... Os inMrul1lCnlO.oficjlii~ dt: IiI1l'UlI."I.lllll,'l1h' dileto d~ cOl11crcialinçlo dos prodUIOS
q~ compõem J pauta da POhllCI df Garalllld "le PJe.;vlo \1'11111)05 - PGPM, Jias~rlo • ser
aplK'ados tU- acordo com I seguinlt 5ÍSlflUllica

I - • A'IuisJÇlo do 00\. trilO Ffd...ral ,l ·\(,1 ) ')oil.' ill,h":ilda ~os mim. pequtno!l e médios

, 11· o E,"~JlfeSlill1O do Go,eroo Fttltrll ""111 OpçAo de Vendi (EGFICOV), stri
desunado 105 10100, pequenos e "ltd~ produtoo es mrlis. COIll os contritOS ele financ:iallltlllO
.seguindo a listem.lica de equh.alinda~l)fodutv 1)1"(\ bll no -\rl oi- desta lei, por opçio dos
beneficiarias,

11I - o E""pr.'liol1O do 1I0,emo Fed.'ral "'''' Opçlo de Vendi (EGF/SQV) Ixiensi\'O I
todos as categorras de produtores rurais

An 4- - Considera-se Credito d~ Equi\ahhlL"líl t:1ll Pl"I,dUll\ a adoção do Indice de PreçO:$
Recebidos pelos Produtor~s (IPR). apuraJ~l pl:ln P\'tkr E'~Luti\O em cada grande regiio do
pais, como ir.de"ador dos saldos de\ cdol e" dl'" cOl1tralu~ de credita rural firmados nas
respecti\ls regiões

3 I- .. As thas de juros incid~ntes !ollhre u.. "llllll.lt~IS de credito na modalidade de
equivalincia em produto seria eapitalizadl'" 't:1I11:5IrAll1~l\tt!'. tm limites que nlo poderio
uhrapassar os niveis medios de renlabilidadt!' <!11"l'll'muh'''' tin:mciados nlS respectivlS regiões.
fixados Mio Minísterio da Agricuhurn. do Ab,h!t:l:illlt.'lIt(l e da Reforma Agrlril

~ unico .. Para I 51lugulrda dos. nt\~i~ ild"'tlUiUlll5 do.. t!loloques pUblicos de Ilimentos.
o governo pod~rl, t\CellCíondll11t:nlt. Ilroc~cJcr a cOIUI>ra dos prodUIOS junlO lOS grandes
pr~ul~res rurais, nos caS?s de oferta l»:'tl.Ilkit.'nh: 1101' Ilnrh: dos a~cntes econõmtc:os previstOs.
nos InciSOS I e 11 deste amgCl, aleSlíuk,\ por UI,g;\l'L'lkial dd gUl-:rno

Art cr: .. Anulhlltlllc o PodtJ E::'\t."Culi\"o I"iUilI Cl'1I""11 (la Itrllpctst. olçamen(iria 15 dotaçôes
necessa~11Io para o atendlln~I1I~) «oS nlã:lni",nk" de linmk:ial1~nlo do credito rural propostos
~stalel

~ 2- .. Para os beneticiarios preÜill)S I1t\ in..:i ..~l I dt) -\n 311I ·1estl lei. Rri atribuido
rebate nlatualização monetária dos ~ol1lrahl50. dd lPR. ell1 PIOIX1fçio equiulente i expressio
relltiva do quociente da diferença entre II PRP ll1t'di(l dI' I'I~\('UIO respt\.:rivo, calculado no mà
anterior ao do contrito e o meu()r pr~C;ll ~l,let;\d"IW:\ l' p1l.dullll10 lt1t:smo penado. pelo PRP
media ret'erido

An 10- - O Poder E\cclIlf\O regul~II1(l1lala C..lól lti. "~l 1)IlJ/O de sessenta di... a con«lr da
d>1a de SUl pubheaçlo

An 11· .. Esla lei el1lre el1l \i~1 lU! dala dt ~m jluhlh:a"àt'

§ 3- .. Nos casos de contralUS ile tinall\.'lalllt.'l1lo (n\ohendo mais de um produto, o
btndiciarío deternull'.II. previamente. o I)rodlltll "ma ('I qual preulecerl o JPR nl 'Iluhzaçio
monc'l.1:~lados saldos dC'\'edores.

Sall das )t')roe:li, I~ c.lc- IIUtlU d~ I~)()~
i 4- - Os valores das pal..:tllS de hht.'lll1ti'O dos contraios seria alualizado.

montlíuilmenle pell varilç,Jo do IPC"r. ou IIIdke l)licllllllUC' \enha subStitui-lo, desde I data
da Issinatura do~ conlrato~. ate a dalI! da erio:ll\;,! hb\.'lit~,'O dos recursos

[ilolllJ" ..

'''1111 TIJ J' ~~J~;PiOB CE ~

111ll5ll1UlIVl
IlllCOlfltll'"

,I =~='M=~/~::~,A~!~N;~(]
;= ll.l!SIFlCJC1I---

----IIO.(1II!UI1l!l~1
, 192-AY0 5 [ J SlfIElSl1l
, _.~ 11l1U11111111
I

~ FINANÇAS E TRIBUTAÇAO

lII1~

1![7UTHII rIRMO OE CASTRO

11 • I dali de liquidação dos clt'ditll~ l'l:t'IICla "-eI1lJlIt no dia \inle e seis do mês de
vencimento da resptcll\a parcela, ou o plimelh\ d...'I uul ap4,lS

Art 5-· A síslemahel de equiulcncía em pWdulO cc.tahcleclda nesla lei observara os seguintes
procedimentos

§ único - No prazo de seis IIIC~). ,.l Pll~h:1 [\l'L·lIli\t1 pa~!Jari I divulgar, a cada dez
dias, a variaçJo tC'gional do IPR dos Jlllldulll~ 111~luilltl" Ilíl pallll! da PGP~l, ficando autorizado
I re(ormullt, a pallir desta dala. (15 pWl"cdillll'lIh'') PIL'\hIU:- nll~ mCISOs I e 11 desle artigo

I - a dalI! refertncia nl COlllUlaljào tlu.. "'1t'lhW!I ~ra u dia ... inle e seis de cada mes, ou
o prirnttuo di. util apo., It'ndo '1u~ OI ph'll\lS de lillanl:Ullllcnto enlregu," a. insliluiçôel
financeiras tnl dali anlerior. lerio os seus ol\"al1lt.'1I10~ illuahzados munetarllmente pelo IPC-r,
ou indíce oficial que venha substilul-lo,ale a data I'del~I1''Ia.

Art 6-: A cul\C'l1uJJ: do C'Hl1Iual delknlin.llh.L'llll u:'''lIhanIL' tia IInplalllaçjo da sistCnlllíca de
rquiulrnclit ('1lI prndutn "'!IIahdl'l.'lda 1":"la 1t.·1 "L"" 1~·.111/,ld.l l:llIU rtl.'ur!>o~ pro\cnieI1ICs. das
st',b"'ll1le", fome"

1tl111.llS1IfJtl(l4

Acrcsccmc-se ao ano 111 um parágrafo ,:!l' com a rc~~io que segue. renumcrandfrosc.
consequcmcrncmc. o atual paragrafo umco como para,grafo_-i e:

..Art. I O',

A lei 9.126. de 10 de no..mbro de 1995. re.ullanle do Projelo de Lei de Co",ersio di
IMedida Pro'IÍ,óril n'1.137. de 26109/95. pr..ê. em .eu 1fI. P. que o. financiame"loscon-

Sio beneficiários da modalidade de Crédito em Equi\'lléneia Produto:

I - O. mini e pequenos produtores rorlis nls operlções de CUSleio e in"S1i-

Par. I",

I

I
mento:

li • Os médios produtores rurais nl' operações de cusleio.

I
Par. 2·. O disposto no glI)ll deste anigo nlo se aplica Í5 operações de crédito rea

lizadls com recursos dos Fundo. Con.tilUCionais de Financiamenlo do Norte (FNO). Nor
deste (FNE) c Centro-Oe.te (FCO),"

I JUSTIFICAÇÃO

IV .. fundO$ Con"itlJ('f(\lI.í~ de Ijllall~lrllIh:IUtl dll \'l\lle. \,mill....le e Cenuo-Oesle. nas
C"i' optt:~ÕC'sdt financilme'nto~rUfal~. nl.. 1t;"~li...•.. lt.·.. lk·I,·II'.l\..

11· UI\ldrndos do go\efl111ll.'dclal \1I1~1I1.1I111~ lIL' "lIíl palllLII'Al;ào aCionaria no Blnco
do Brasil S " .

UI - RrcUfSCls proHlllenlC's da COlh'",il\ 1l1~IIILI.lIhl lIll:idelll( 30ble os conlratos de
CI('dJIO M.l com fonte nu C''\lglhllldadL'~ban"·,1I1.1".

~,; 7- - A. «....r' dt linallClim\tl1l11 do r:lt.'dll\' 1111.11 J1011.1 l'" l'l'IIL'lj~l"rlll!oileljmdll~ no An I
dr-...la ICI•• ':'1l\U. tllUt oulrac, a' SC'!l.1lI1~1"·"

I • 1 c:~ouro Saclonal.
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~ ~' • Para o.. r.~ncli.:i:lTl(1" 1l11:\I'oIO" nn lIlt:IMl I, du : !. d(1 '\11 ~ ll.:..ta ir.:1 'era alflhultlll
rebale na iuualil.ac:l(l lI1:'nelíllm d, ... cnn!raUh \1.1 1I'lt l::n pfjlllllr~;lll r.:UIII\,I1Cn:c ,I cl(nrcssaCl
relall\'a du l1UOClcllle ;;a j:lercm;a Clllle: 11 l'ltl' medIU (\11 llTlltltlllO ll;"PCI:II\ " .. ,licul~f(l{l nn me...
anlemu an do COlllr:lIt1~· > tlIcnllT l'IC,t' Cl'lclad{l !lara (. ;'ICll!ult' 111' !l1~"11l1O :'t·UtH.!u l'clt, I'RI'
medlo relem!o

2B "11,' 95
1oIl.\·

*l' .. As la'l:ls ue lurO!l meldente!> !>Obre 0\ CnnlTiltn.. de credno IM modahdadc de
equivalencia em produ!l' !>erio c:lllllahzadu!> ~cme~trilimenll:, cm limite... lllle n;iu rJtlderãu
ultrapassar os nl\'CIS medlO5 de rentabihdade dos Ilroduln'" linancladnr, n;I..- rC'IlCC11\a'o rel:mle~.

lixados pelo Mini~cTlo ti:! \!:Tlcultura, til! ,\bil!>lCCIl11t:n111 c da RCII\Tl11il :\~r?Tlil

11 • os medlos produtorc!> rurais nas operações de custem t: c:omercljJ]jnçio.

li 1'·510 benelicíano!l da mlX!;llidade de Credito de (;.t1ul\.alcocll em Produto

§ 2"· Para ia (\ecuc30 do pohllca tllmcola (1 Poder E\CCUII\U adOlara crnerlOS diferenCiado..
pITa a classificação de m:m, !leque",'.. c m~diulõ produlorc.. rural... iC\:lndo I:Ill CClma parametros de
arei c natureza do trabalho utilizado nl1 emprc:cndllnenlo

Art 4' .. ("tlnsldt:ra.~c Crcdnu de EquI\":J!cncia t:l11 11roduul a adoçãu di' lnrllce de Preço~

Recebidos pelos IJroduloTC'. tlPR.I. dlturadc' pela FundilÇàu CJt:lullll \ ar!!.l!! l;m c"~a ESlado e no
Dlstrno Feder:l.i. como Inue\.lÚm uw; ~illdu .. t:ie\ed~reo; d(lr; cnnlralo" de: crcdlw rurill firmatios na...
respeetlvas Unidades fedcradas >

I .. os mini e pequcnlls produlort:5 rurais n:l!' uperações de cu~telp. investin,cnlo e
comcreillizaçJo.

fl.mlt 11

IA/TIDO TIf Jr ~~.._:I P50B CE~

I1.lUIIIClClt

[ IUS1ltflllt
[1.lntlTM

[l Ulllltl'l
[llll.VllllTlI'I

. ItUIIEUtl!! IC m-A/:]

o ano S=da mencionada lei estabelece. por sua vez. a reduçio de encargos financeiros
(TlLP e dcL.l:rcdJ:rc). de conformidade com o porte do produtor. a natureza e i localizaçio
do empreendimento. favorecendo. em especial. os pequenos e. médios produtores rurais.. " "

Icedidos com recursos do FNO. FNE e FCO terio como custo básico a Taxa de luros de
iLongo Prazo - TlLP. acrescida de~ de até 6~' ao ano.

I

Conforme esrudos técnicos e simulações financeiras realizadas pelo Banco do Nordeste
do Brasil S.A. (BNB). a sistemática de reajuste dos empréstimos rurais com base na TlLP

I
fassociadas lOS rebatcs - redução dos enclrpos finaDe,eiros) ~Dstrl~se mllS v.mljos~ plr. 05
produtores rurais do que oi sistemática da equivalência~ produto.

IOOlSltll FINANÇAS E TRIBUTAÇAO

lllIll
l_IDO FIRMO DE CASTRO

[l.IIME

'1I11DO T If -11 ~~m:,.
PT IR5~

lcl UIlIMilI
tlllCOlII!.Iml

Finança. e Tributaçlo
'iIl1ol

Jo.' Fortunati

1lIlIIJJmTltlCIf

. . § J'" • 'os c~$Os de ~ontr:ltos de t'ínanClanlCll1U .:n\"ol\ endu O1:lIS d~ um produto. o IPR a ser
:~~~~~. sera aquele relall\ n ao produlo au qual S~ dcsunar il maIor parcela de recursos do

I • a dlla referência n3 conlratação dl'S creditas sera o dia \'Ime e :.eis de cada mel.
ou a pnmeiro dia uul .apu~. ~ndo que os planos dt rin::meIOlmCnlO entrcgues il!i institUições
financeiras em dali anltrklr. terio os seus orcamcnlos ;lTualizados mOnelar13meme pelo IPC"-r. ou
mdK:e olicial que \'ennl substitul·!o. ale I data reterêncla.

*.a' • Os \',íores dilS parcelas d~ liberação dos conlT:1tos serào aluahzatlos tno~elan
desdte a dita da awnatura dos contratos. :uc:I; dat3 da elcli\"l1 liberação dos recursos amcnte.

,~ ~... A 51stem:JlIca dc t:qul\'aleocia ctn produlo estabd«iua nesla lei obsernra 05
seguintes procedimentos

I EMENDA NQ.:-I

I C~ / '1'1 I

: Por esta razão. espero merecer a acolhida dos demais parlamentares i presente emenda
I aditiva. fazendo acrescentar ao art. I° do projeto de lei nU 192-N95 o parágrafo 2° ora pro
IpOSlO.

Não me parece conveniente~ ponanto. modificar dispositivos legais recentemente aprova
dos pelo Congresso Nacional em relaçio i matéria (note-se que alei 9.126 data de 1O.11.9S)
e que. segundo entendo. Já asseguram aos produtores rurais vantagens superiores às que
constam do projeto de lei ora emendado.

22 / 11/ 95
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I
Além disso. a adoçio da equivaléncia"êliíprOOiiió nio implicaria. necessariamenTe. no

equacionamcnto dos ahos indices de inadimplencil bancária que arin,gcm os produtores ru
fais. lendo em vista I persistência de problemas estruturais que Imda afetam o setor. tais co
mo a insuficiente capacitaçio tecnológica. I precáril assistência tecrucl c os entraves na co-

I mercializaçio da produção.
I " I

I Exatamente para minimizar alguns desses problem.s. a lei 9.126/95. em seu art. SO. prevé
I que. nas operações com mini e pequenos produtores rurais. suas Issociações e cooperativas.
!com recursos dos Fundos Constitucionais. os encargos financeiros sofreria reduçio de até
I S% (cinco por cento). como compensação dos custos decorrentes da Inistência tccnicl. e
j serio inferiores aos encargos vigentes. pari tais produtores. no crêdÍlo rural nacional.

! Percebe-sc. assim. que tem bavido por pane dos parlamentares acentuada e justificável
I preocupaçiio no sentido de privilegiar os produtores rurais de pequeno pone. preocupaçio
1 esta que se reflete nu nonnas legais que disciplinam os Fundos Constitucionais de Finan
ciamento do Norte. Nordeste e Centro-Oeste.

!tcmSII K Finanças 11 Tributaçio

'''liDO T If lry;lIIIlg3PT I RS .JU.i..Ql.
11 • Divklendu!io da CuiAu OTlyin.1nos dc >UJ pomclpoçãu aCltlnUlõl nos Blnco Oficíauõ

federais.
JII • 1t~'ÇtJTllDS prmenientts du rcndimcnto da.!l Illltcaçõc!I. em ContralO!l de credito

rota!. de recurSO!i Oriundos UII TC!>OUTO 'acmnal nu d" tome dC!iCflI3 no InciSO li, do An ,. desta
Lei. qUI: c,'l:cedam o custo de Call1D.ç;íu [leIa In~IlIUIC;;1u bancilm:l c a rC!il'lecll\;( til'\a de íuros.

IV. Fundo5 ("onslitucíonais de lin3ncl3memo do ~one, 'nrdeste e ('cnlro.úe:ile.
nas sun operaçôcs de finanCiamentos rurais. nas re/;:Iút,.'!'o rc!>pccllva\

An 6"· A cobenura dn c\CIllull déficit linanccIH' resultante da Impiantaçào da slstematica
de equl\llêncla em produto estabeleCIda nesta lei. scra rCJlízada com recurws provenientes das
se~lntes (onlu

I • Tt!SOuru :\acional.

Par~lUalb t:nico • ,"o prazo d.: :seis mescs. a FundaçAo Getulio \"':IT!!a~ passara a dí\'ulgar• .a
cada dez dllS. i:& \'Inlçào er,ladual do IPR dos produtos ll\c1uld(':.~ I1J p;,uta da PGPU licando o
Poder E'l:ctlui\u üUIOllZildo I flnarmu!:r. ü pilnlr dt:st3 datil. ll~ proct:tumenlU!o pre\IStOS 'l~s
inciSOS I c 11 desle ilnlgo

11 .. a data dt: liquidação dos creditCls o~()rrer3 sempre no dia \'lnlc e seis do mês de
vencimento da rt!sptCII\ a parcela. t'U n prirnttro dia ulIl :tpos

[l.llUI IE

/N~:-,-\
I

lllIll

I
~IlUlQII(UOE ---I
, \1 [llll\Dll1ll "lUIlIMI'Ili 192/95 [lMlJllllllll'I. [lllCOIntlTIVI\

i
IIlIItIDO

E~IE:-;DA Sl"BSTITI'TI\"A GLOBAL

Dt-s~ 010 frojelo de ui n" 19:!."5.:I sr~ui"lr rrdacia:
"O Conyrcsso :'\;!ocional decreta

An '''. -\~ fontes de: linnnclamcnlu l'Iara nperacltlllnhzar " M~lcmallca prc"'1J;11 no An 3"
destl Lei. seria. entre outrn

AR I'· 5io oenelidaTlos da pohtiCa olicial de credito rural. os produtores rurais e SUIS

rormlS associam"as lÍe produção

An. ::" • A pohuca oricial d~ credito rufal sera onentada. rJe 1:11 Ihrrna 3. gradualmente.
induzir I mecanismos de mercaáa. (l timUlCllmento para os yrâ1ndcs produtorcs, rurJis

I • a IUlahdadc ti".. rccur~n\ ti.. IC'IlUnl '.U':lOn,1l 1.,1.;111..1\ ameme em opr:raçõelo
com mIni c pcqut:nu!i nrodutnTc" rurais

11 • SU'" j,.nelll:t 1'1\1 .:.;cnUlI !.l.... lc~ur..ll" 1.1111'lõtmc" \I.;~ "·.I!.uh,htiaclc.. nanC3rt.:l!o
referidas I1U ·\n 15, mCl~11 .limeil ~I.~ J.I LClll .j ":'J, de: fj' de nmcmflTU dc 1"1I~.

An. 3· • Para I slslt:malicl úe correção ddS linant:llllncnlo!'O runl.lS. d':liniu3 no ~ :', do An
16. da Lei nl 1180 Q-l. aÍlcrn:::lIl\'atmnte. por opçlo dos bencliciarJu5. 3plicar-sc.,} I 11slemltica de
Credno de Equivalêncll em ProdutL>, d~linidi:l. nesta lei. qUilisoucr que sciam :ti SUIS ronteS de
filllnclllmenlo. plrl os produlo!ô cOnlt:mplados 1":1. Polnica 1.1 ... úarlnua de I'rt:çus ~hnunos •
PGP~f

28 a'95
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Alé. diaaq, o proj.to original cont'", in.ufleiln_

eia••carca da conjuntura d. eatabilizaçlo econâ.ica, qua in-

11 - o Empresumo do Go\crno Feder:l.1 com Opçào de \'cnda IEG~;'CO\'). scra
destlOado aos mlOl. p~queno) c medlo~ nrOdU!OleS rurah. com ti!> ~COntrlfoS de hnanc13mem:o
sel!lJlndo 3. ~lstemallca de equl\alcncla·produto pre"'I~11 no \n 4 desta ICI. por opçio dos.
be~eTiciinos.

1II • 5~ll tCmquentl por cento) dos recurso:) ,JJ Poupança Rural destinados la
finanCIamento agncoll.

1\ • saaB IOltema por Ct!n\OI dos rl!.:ur:;~\ ....1O:i Fundollo CUnSlIIUCIOnals de
FinanCl3mento do 'orte. ao ~Qrdeste e do Centro,?;sl~. ue:õl~~ados ao tinal1Cl~menlo do mor
agncola. (estrilo,," i'lS operaç6cs SOt'l o amparo d~ L~l n- , S_ 7. Je _ -' UI;! !telembro d~ 19&9

Plrl~ill;;' t.:nícu - 05 banco> operadores dll credll{l rural obsen:'Ti.o a SiSle.rnlUCI

estabelecida ptlo Bllnco Central do Brull D:lrl o IlUsl3tnenlO d.u res~ectl"'s POSIÇÕf:S em rellçio
ao cumonrnemo aa ..:,lglbihdad~ da lloncaciio de depos\lo!lo í\ \Ista nos IIllanClamentO' ruraa

An S' - Os Il'slruincmos OficiaI:> de ,in:mclamento (i1relo da comerciahuçlo dos pro~ulo'

Que cu~p6cm a paula da Polltl~a de Garantl3 de Preço:. \liom,,,,,,· PGP\1. pauario a sef aphcados
de acordo com a segulnle mtemlliCl

I • l AqUIsIçãO" do Go\-crno Federal i -\GFl lÍl!r,1 aplicada allS mini, pequenos e
me110S produtores. rurais.

Co. eata •••nda, husca-a. 2pril'llorar •• font•• da

fin.neia.gnto que op.racionaliza 21 nove aiste",itlca aqui p:'o-'

posta.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

2& lu I 1995"
,11M

PROJETO.DE LEI N-192-AI95

TERMQ DE REGEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art, 119. I, do Regimento Interno da CArr\In da.
DepuIadoe, o Sr. Presidente det~inou a abertura e divulQ8Çio na Otdem do Dia daa
Comissões de prazo para aprBsentação de emendas, a partir de 16111195. por cinco
sessões, tendo, ao seu término, este órgão técnico recebido 2 (duas) emendas,

PAIJIDQ -r- tf -: I "'100
PT I R51~

I
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COIISGll ti Finanças 8 Ttibu:::ID

111· o Emprcstlmo do ~o\'erno Federal sem Opção de Venda tEGF/SO\', extensivo
il todos as categorias OI! produtores ruraIs

Paral!rafo Lmco • Pua a '>al\'a~uarda du'> OI\el) t1dtuuados dos estoqu~:> publicos de
alimentos. oPl.!ovemo podera, e'cepclOnalmente. proceder a compra dos produtos :,umo iOS grandes
produtores ~rals. n05 casos de alem. lOS~I1cie~t~ por p:lMe dt'!> .Igenlt::> t:ConómIC(}!l prevlSlClS nos
mcisos 1e 11 deste anl!,!o, ;ucm.do por or,g.ao ollcIII do ~o\emo

Art Cf' ~ Anualmcnte o Poder [;'"ecul1\ o rara con:uar da flropo~la orçamcntlril IS dotaçõe~

neceS5lTllS para o illcndnnemo dos mucam~nt(l!> tle Iinam.:lamcnto tlu crcdito rural propo~tos nesta
Lei

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 1995.

·:Mh.....J.<:.9~U>iA
Maria Linda Mil'galfíêei'

Secretária

PARlCER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Aon Il'l~· O Poder [\t:CUl1\(I rC!,:UlalOclllara (Na 11,:1. lI(lorazu de l>Cssenla di3~. a r.:ontar dI
data àt: sua pubhcaç:io

Art 11". Esta 11::1 cntre tlll \lgur na data de suu nuoilcaça(1

I-RlLATÓRIO

o Projeto de Lei em epígrafe institui o Crédito de Equival!ncia
em Produto. nova modalidade de operaçio de crédito rural pela qual a atualizaçio dos
empréslimos seria feita com base em "Índice de PreÇOl1 Recebidos pelos Produtores {IPR}.

A presente emenda visa incorporar 08 debates ••is

Sobre os ..Idos devedores atualizados inddirialll juros nio
superiores aos "nive:s médios de rentabilidade dos produtos linandad<-... nu regiões
respectivas, lixados pelo Ministtirio da Agrieultu~a. Aba.teci~enlo e'Reforma ASrária. "

A nova modalidade de empréotimo seria aplicável no caso de
produtos contemplados pela politiea de garantia de ""'ço. minimos, e teria como
beneficiários 05 mini e pequenos produtores rurais, pari empréstimos de curteio ou
investimento. e 0$ médio produtores, para cmprestimos de custeio apenas.

A classilicoção de mini, pequeno e médio produtor seria feita JX'lo
Poder F.xccutívo I~vando· se em conta parâmetros de renda, área e naturCllt do trabalho.

A cobertura do eventual délicit financeiro resultante da adoçlo do
IPR como indexador seria feita com recursos do Tesouro Nacional, parcela dos recursos
das exigibilidades boncárias aplicadas !lO crédito rural e porcela dos dividendos recebidos

pelo governo federal do Banco do Brasil SIA, cabendo 10 Poder Executivo fazer con.tar
na propo,ta orçamentário as dotações necessárias pora o cumprimento da lei.

No caso de variação negativa do IPR, o projeto di.põe que •...
serlo atribuidos rebate. na variaçio do IPR incidente nos contratos, em proporçlles

equivalentes á variinci~ pegativa dDli vaiore. médicisdos preços ~cebidos, dos produtJ)J
abnmgido. pela modalidade de crédito de Equival!ncia em Produtc,.'

o "/PR" seria apurado pelo Executivo para cada um dos produtos
contemplados pela politica de garantia de preços minim05, cabendo 10 beneliciário, no
caso de plantio de mais de um produto, optar pelo IPR relativo a um de.... produtos.

Além das disposições relativas ao crédito em equivalência produto
o projeto trata dos instrumentos aliciai, de linanciamento direto da comerciali'.lçio,

[llllIn. li:
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recantos ;]cerca da pol!tica .:Jg:í.cola, especial.ente no que se
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rercre ao ~ 22 do a:-t.lfi, da lei ~.IHJO/Ç1.6.

projeto original não apresenta alternativas na

sistelJlátic2 de política agrícola proposta, aos grBndB.!I produt,!!

rra, o Que propomos resolver co", B redaçlio co 'art. 20 desta !.

2B 11 '95
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"'linda substitutiva.
o Projeto foi rejeitado na Comi.são de Agricultura e Politica
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Rural.

Compete 11 Comissão de Finanças e Tributação opinar quanto ao

merito e 11 adequação financeira é orçamentária da proposição, e das duas emendas

apresentadas.

1/- VOTO DO RELATOR

No que tange á adequaçio financeira e orçamentária da

proposiçio e das emendas apresentadas, nio vislumbramos conflito com a lesislaçlo

orçamentária em vigor uma vez que nio é certa a ocorr6nc:ia' de délicit resultante da

aplicaçlo da lei, e o projeto estabelece que o Poder Executivo faça constar nu peças
orçamentárias futuras as dotações necessárias para a cohertura dos gastos eventualmente

existentes. Quanto ás emendas, igualmente nio apresentam aspe<;tos que conflítem com a

lei de orçamento ou alei de diretrizes orçamentárias.

Como descrito no relatório, as características essenciais do Projeto
relacionadas ao conteúdo temático desta Comissão são a alteração dos critérios de

atuali7.ação de valor e de incidência de juros nos empréstimos rurais, e o modo' de

cobertura do eventual déficit causado peJa nova sistemática proposta.

Por todo o exposto, nosso parecer é pela adequaçio financeira e

orçamentária do Projeto de Lei n° 192, de 1995, e das emendas apresentada!, e, no mérito,

pela sua rejeiçio.

111 -PARECER DA COMISSÃO

Deputado AUGUSTO VIVEIROS

Relator

RECURSO N° 78, DE 1996
(Do Sr. Edinho Araújo e Outros)

R~uer, na forma do artigo 133, parágrafo 2", do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei nO ~1~A, de 1995, com parecer contrário da comissão de mérito seja apreciado
em Plenano. '

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-5EAO PLENÁRIO)

A Comissão de Finanças e Tributaçl!o. 811 reunião

ordinária realizada hoje. concluiu. unanimemente. pela adequação

financeira e orçamentária do Projeto e das emendas apresentadas

na ComíssSoo. e. no mérito. pela rejeição do Projeto de Lei na

192/95. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Delfim
Netto. Presidente: AU9usto Viveiros e Edinho Bez.

Vice-Presidentes: Manoel Castro. Mussa Damas. Osório Adriano.

Saulo Queiroz, Sérgio Naya. Silvio Torres. Elíseu Padilha. Hermes

Parcümello. Jurandyr Paixão. Max Rosenmann. Pedro Novais. Ari

Magalhães. Eujácio Simões. Fetter Jilnior. Antonio Kandir. Firmo

de Castro. Mareio' Fortes. Pa'ulo Mourão. Yeda Crusi us. Celso

Ozmiel. Maria da Conceição Tavares. Paulo Bernardo. Fernando

Lopes. Fernando Ribas Caril. Aldo Rebelo. Efraim Morais. Lima

Netto. Rogéi'io Silva. João Pizzolatti. Valdomiro Meger. Àrnaldo
Madeira Q Marcelo Oéda.

de 1996.

de 1996.

~'I: (\·c-"
Depu tado 'pEI.FI M NETW

Presldentu

Sala da

Sala da Comissão, em de

De outro lado. a proposta abre precedente t(:ónco da maior

gravidade, de se aceitar que a correção de empréstimos em dinheiro seja atrelada ao

produto produz;do com o empré!itírno. de c~rta fanna subvertendo a existência do fator

risco, inerente a qualquer espécie de negócio.

Em nos5O entendimento, proposta nio resolverá

satisfatoriamente o problema dos produtores rurais, cuja fonte é a mesma de varies outros

segrnelllos da sociedades brasileira, a alta taxa de juros pratieada no Pais nos últimos anos.

O problema vivido pelos produtores rurais atinge todos aqueles que contrairam dividas

pela Taxa Referencial de Juros, como por exemplo os mutuàrios de empréstimos

habitacionais.

Haverá momentos em que o atrelamento dos saldos das dividas

aos preços do produto financiado serll favorllvel aos produtores, mas certamente também

OS prejudicará em outras ocasiões. Dependendo do produto plantado e da variaçio do

respectivo preço, a adoção do WR será favorável para uns e desfavoravel pora outros.

Como a proposta não ataca o problema em sua raiz, certamente se

mostrará causulstica e insatisfatória em curto espaço de tempo. Os produtos agricolas,

assim como o próprio dinheiro, são bens sujeitos ás leis de mercado, e enteodemos que

qualquer proposta teodente a subverter uma norma natural está fadada ao fracas5O.

. O próprio autor de uma das emendas apresentadas nesta

Comisslo~ Deputado 'Firmo de Castro, aduz que a sistemática de reajuste dos empréstimo,

rurais com base na Taxa de Juro~ de Longo Prazo - TJLP mostrou-sc maís vantajosa para

os produtores' rurais, conforme simulações financeiras reaJi7.adas pelo Banco do Nordeste

do Brasil S/A, o que prova as imperfeiçõcs e dúvidas que cercam a proposta sob exame.

Sugere o Projeto que os saldos devedores dos empréstimos rurais

e!lpccificados 010 sejam mais corrigidos por um fndice de medida da inflação. mas sim

por um Indice equIvalente á variação de preço de determinados produtos agrícolas. Assim:
os saldos dos empréstimos estariam atrelados ao preço de mercado dos produtos

financiados, para mais ou para menos, cabendo ao Tesouro Nacional cobrir as diferenças
resultantes de eventual descompasso entre a inflação e o preço do produto financiado

Aduzem 05 autores do projeto e seus defensores que os produtores

rurais tomam seus empréstimos para o plantio de produtos agrícolas, de cuja

comerciali7.ação resultarão os recursos para o pagamento da divida. Assim, nada scría

mais justo do que a divida variar de acordo com o preço do produto plantado e não de
acordo com os índices de desvaloril.ação da moeda

QUinto aos juros incidl!ntes sobre os empréstimos. o Projeto

propõe qlle nio ultrapassem os niveis médios de r< !abihdade dos produtos financlOdos, o
que abrç espaço para a práliea de juros elevadisSlm··. Se entendel)1os bem, a rentabilidade

do produto financiado corresponde a dlfercnça entre a receita das vendas.e os custos de

produçlo e comerciatil.ação. o que certamente pode ultrapassar a 20%, I,l cada colheita,

paraolR1aioria dos produtos. A rentabilidade do produto finanCiado, por sua vel, vana de

produtor para produtor. o que toma praticamente invuhel a apuração do índice em

questão

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 20., inciso [ da Constituição
Federal, e do art. 58 e parágrafos ~o Regimento Interno da Càmara dos Deputados,
RECURSO CONTRA APRECIAÇAO CONCLUSIVA DE COMISSÃO, para que o
Pr?jeto de Lei n. 34~/9S, de autoria do Deputado Edinho Araújo, que altera o artigo 28 da
Lei n. 8.906, de 4 de Julho de 1.994, que "Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB", seja apreciado pelo plenário desta Casa, vez que foi
rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Em suma, o Projeto nio nos parece adequado pera os. fins a que se
propõe, nio ob5lante se deva reronbecer o mérito e o esforço de seus autores na busca de
uma soluçlo pera o problema. Em consequência, também opinamos pela rejeiçio das duu

emendas apresentada!, a primeÍI1l excluindo do projeto os empréstimos realizados COIII

recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (mE) e

Cenlro-Oe!te (FCO), e a segunda oferecendo-lhe substitutivo glohal.
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ELCIONE BARBALHO
EMERSON OLAVO PIRES
EUDORO PEDROZA
EULER RIBEIRO
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
HELIO ROSAS
HUMBERTO COSTA
JOAO HENRIQUE
JOAO MENDES
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE FRITSCH
JOSE THOMAZ NONO

ADELSON SALVADOR Bloco(PMDB)
ALCIONE ATHAYDE Bloco(PPB)
ALZIRA EWERTON Bloco(PPB)
ANTONIO AURELIANO PSDB·
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARNALDO FARIA DE SA Bloco(PPB)
ARY KARA Bloco(PMDB)
AYRTON XEREZ PSDB
BARBOSA NETO Bloco(PMDB)
BENEDITO DOMINGOS Bloco(PPB)
CARLOS APOLINARIO Bloco(PMDB)
CHICAO BRIGIDO Bloco(PMDB)
CHICO FERRAMENTA PT
DARCISIO PERONDI Bloco(PMDB)

Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
PT
Bloco(PMDB)
Bloco(PPB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PPB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PFL)
PT
PSDB

JURANDYR PAIXAO
LAURA CARNEIRO
LIDIA QUINAN
LIMA NETTO
LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MARCELO BARBIERI
MARISA SERRANO
MAURICIO NAJAR
MENDONCA FILHO
MOREIRA FRANCO
NAIR XAVIER LOBO
NESTOR DUARTE
ORCINO GONCALVES
PAULO ROCHA
PEDRO HENRY
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FRANCA

RODRIGUES PALMA
SANDRO MABEL
SIMARA ELLERY
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO
WAGNER SALUSTIANO
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI

PT
PSDB
Bloco(PPB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PPB)
PSDB
Bloco(PTB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PPB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PPB}
Bloco(PPB)
PSDB
Bloco(PMDB}

Bloco(PMDB}
Bloco(PFL)
Bloco(PMDB)
Bloco(PFL)
PSDB
Bloco(PFL)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PFL)
Bloco(PFL)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)
Bloco(PMDB)

Brasllia, 30 de maio de 1996.

ASSINATURAS CONFIRMADAS 61
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 4
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 67

OfIcio no/1g96

REPETIDAS: 1
REPETIDAS: 1

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do senhor Edinho Araújo
e outros, que li o Projeto de Lei nO 341/95, de autoria do Deputado Edinho Araujo,
que altera o artigo 28 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1.994, que "Dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil • OAB", seja apreciado
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pelo Plenário li contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição
de:

061 assinaturas válidas;
004 assinaturas que não conferem; e
002 assinaturas repetidas.

...(J Atenciosamente,

(~!l/l~~ )'-
15G10 ALMEIDA ANDRADE

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N° 341-A, DE 1995
(Do Sr. Edinho Araújo)

Altera o artigo 28 da Lei 09 8.906, de 4 de julho de
1994, que "dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasi - OAB"; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, e do
de n9 1.305/95, apensado.

(PROJETO DE LEI N9 341, DE 1995, TENDà APENSADO O DE

N9 L305/95, A QUE SE REFERE O PARECER)

S U M Á R I O

I - Projeto inicial
11 - Projeto apensado: PL n9 1.305/95
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Art. 3-, Rcvogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Art, 2-, Estalei entra m1 vigor na data de SUl publicaçlo.

"LEGISLACAO CIT~nA ANEXADA P' LA
CQORDENACAQ OE ESTUDOS LEGISLÁTIVOS·C.O,

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição objetiva abrand~r o rigor do inciso I do art

28 da Lei nO 8906. de 1994, que veda totalmente o e'l:efcicio da advocacia aos substllUfoS

legais do chefe do Poder Executivo e membros da ~e.. do Poder Legislativo na Cniào.

Estados. Distrito Federal e Municlpios. mesmo que esses subslítutos nào estejam no

exercicio das fitnçõe5 do 5ubstituldo

Assim. por exemplo. mesmo quando um \ereador ou deputado e

mero suplente de :\1esil DiretOía. a legislação em \'igor tornou a advocacia incompatl\el

com suas atividades. o que só se justlficana. a meu senlir. se o substituto estivesse

exercendo de fonna plena as funções do respectivo titular ~ão sendo esta a hípotese.

bastarà. a meu ver. apenas o impedimento de que trata o art 30. inciso fi. do mesmo

diploma leg.1. Igu.l raciocmio é válido tr.tando-se de substituto de chere do Poder

Executivo

fli#4l,'
Deput.do OSVALDO BrOLCHr

o Congresso Nacional decreta

O inciso I do art. 28 da Lei n' 8906. de 4 de julho de 1994. passa

a vigorar com a seguinte redação

-Art 28

I - chere do Poder E.ecutivo e membros da Mes. do Poder

Legislatívo e seus substitutos legais quando em exerclcio

Esperõ. pois. contar com o apoio dos meus ilustres pares para
tomar erotiv. a modific.ção or'l"opost•.

Sal. das Sessões. em :. de ".;) de 1995

de 1995

-f--ro
SaJa das Sess&... em

-§ 3- Excluem·se do disposto no inciso I deste Iniao 01

membros da Meu dos Poderes Legislativos dOI Municípios com
menos de duzentos mil eleitora."

É muito frequente, nas MUnicípios de menor porte. que OI

advogado. tomem.se membros du Cimatu Munic:ipz.is c nestas, dt:Vido ao seu maior,
pr1:pUO, sIo eles comumente alçados às Mesas. Com isso, muiw i:J'"
extraordinariamtnte restrito o nilrntto de advogados com qu~ pode c~n~~ o cid~.

sendo singular o cuo de ficar IpmH um advogado nio tncomplubillzado na
obrigando o municipt: .I. procurar em cidade virinh. quem defenda seus interuIU contra I

pretenüo de quem tomou por cauJidico aquele umco.
Diante do que foi expolto ti que esptramos contar com o apoio

dOI nobra eotegu para ver aprovada. presente propoliç.io

o Congresso Nacional decreta:

Art, I- Fica acrescentado ao utigo 28 di Lei 8906, de" de julho

de 1994 o Rguinle parãgrafo Je.

rIr - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

LEI N" ,.,Ol. DE 04 DI: J'ULHO DI: 19,.

Di~ soMw a EwMo da ActYocaaa 11 a
omu. doi AdYOlMol do .fUI· OAL

"LEG:S~J.ÇÃO errADA A'~EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGIS~ATlYOS-c.Dr'

LEI N~ 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Art. 21. A ldvoclCil • IrlCOCl\p&tfw:l. fne.no elJl CallSl próprtL com as ~ptnleS

alÍYidada:
I • eMrll 60 Poda' Eueulh.. 11 rncftIbms da Mal do Poder LcJiJIu!YO • _

subsUMelI kpa;

n • mcmbrol de 6rtIolt do Podu JLJdkiJrio. do .MlltiJtmo Pdbl~ doe tnlNMis •
eDrtJeUIOI * 'Dftl& a i'liuck:c npeciltS. da fUSUÇa de pu. JUlld dOW11lM,~ coma di "*'
os qW! rxetÇV!l fllltÇJo di Ju.I&JIMAKI Cftlórllol!te delibeDçlo CIlIe1iYl da 1dtK11M~JepüUca
d1ml.lN indireta:

Disp6e 50b,. (J Estatuto d. A.dyocaci.
o a Ordem d.. Advo.ado. do Bruil/OABj.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço oaber que o Con
gresso Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

10 - ocuP""" de <:qllI" runc;/leS de dim;Jo em «Cios da Admin~ PIlbllc:a
dU'ela ou indireta. em SUM rundaçOCs • em suu empruu conltOladu 011 concession*iU di
1Crviço publico:

IV • ocupana de cltfOl ou Cunç'6es 'Iinc:ulldot dima 0tI indift'tllnen. a qUlJqucr
órllo do Poder JudiC.:lúiO e os queex~ .~rtiços "Ollnai. c de n:flWO:

V \M:uplftla de catJOl ov Cunções vinculadoJ dima ou 1ndi~lame"1C I IUvidadl
policial de qualquer nJ{Uftza:

VI· mililll'rS de qualquet nalUtc7.a. nlltiva:

vn . ocupantes de carlOS ou CunçOts qUI tenhllft compc:~ncia de ta.nçvDeftlO.
um:adaçlo ou f1JcaJiuçlo de Uibulos e contnbulÇoes panfisc&ls:

vm . ocul'Jlftla de CUnçOCI de di~JQ e a:ertnda em instiluiç6es financeiru.
inclusive privldas.

, I' A Incompaüblll_ pe"'..'...., "'""". que • ocupa..o do <"'CO ou runc;Jo deu.
d~ ucrrt·lo temponnamtnte.

, r Nlo Je incluem nu hipóte~do inciso IR oS que nlo detenham poder de decisIo
rclevanla sobn: Iftretalel de Iat'CU'Oo I JUflO do ConlClho competente da OAB. bem como I
zdmlnistr1ÇJo lCademk:a diteumc:nte relacionlda I() mafl~Ic!lio jurfdico....................................................................... .

Art. 29. Os ProcuradolCl Gcnis, AdvoS'dos GeroU.. Der....... Gcr.lis o dirlcen'" de
6rCSos jurfdicos da AdministrlÇlo Nblicl dln:lL Indireta e fundaciGnal s10 uclUSi'tamal..
k:J1lJmldol p.... o el.ln:'fdo da ldvoc:acil vinculada 1 Cunçlo quec~. duranll o pa10d0 da
lRveslidum.

PROJETO DE LEI N° 1.305, DE 1995
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Dá nova redação ao inciso I do artigo 28, da Lei n9

8.906, de ~ de julho de 1994, que "dispõe sobre o E~

tatuto da Advo ~cia e a Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB)" .

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 341, DE 1995.)

TíTULO I
Da Advocacia

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

CAPíTULO VII

Das Incompatibilidades e Impedimentos

Art. 27. A incompatibilidade determina a proibiçio total.
e o impedimento, a proibiç40 parcial do exercicio da advocacia.

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa
própria, com as seguintes atividades:

I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do
Poder Legislativo e seus substitutos legais;

II - membros de órg40s do Poder Judiciário, do Minis.
tério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados
especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de to•
dos os que exerçam fun ;40 de julgamento em órg40s de delibe.
ração coletiva da administração pública direta e indireta;

111 - ocupantes de cargos ou funções de direção em Ór
gãos da Administraçio Pública direta ou indireta, em suas fun
dações e em suas empresas controladas ou concessionárias de
serviço público;

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta
ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que
exercem serviços notariais e de registro;

V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta
ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza;

VI - militares de qualquer natureza, na ativa;
VII - ocupantes dI! cargos ou funções que tenham compe

tência de lançamento, arrecadaçl:o ou fiscalizaçl:o de tributos e
contrihuições parafiscais:
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VIII - ocupantes de funções de direçto e gerência em ina
tituiçlles financeiras. inclusive privadas.

§ l! A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupan
te do carllO· ou funçto deixe de exercê-lo temporariamente.

§ 2! Nlo le incluem nas hipótesea do inciso lU os que nlo
detenham poder de decislo relevante sobre interesses de tercei
m ";nl.n.ln rnnc..lho competente da OAB. bem como a admi
nistraçlo academica diretamente relacionada ao magistério
juridico.

Art. 29. Os Procuradorea Gerail, Advogados Gerais, De
fensores Gerais e dirigentes de órglos jurldicos da Administra
çto Pública direta, indireta e fundacional 1510 exclusivamente
legitimados para o exercicio da advocacia vinculada à funçlo
que tllterçam. durante o periodo da investidura.

Art. 30. 810 impedidos de enrcer a advocacia:

I - os servidores. da administraçto direta, indireta e fun·
dacional. contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual
seja vinculada a entidade empregadora; .

II -. os membros do Poder Legislativo. em seus diferentes
nlveis. contra ou a favor das pessoas juridicas de direito públi
co. empresas públi.cas, sociedades de economia mista. funda
ções públicas. entidades paraestatais ou empresas concessioná
rias ou permissionárias de serviço público.

Parágrafo único. Ndo se incluem nas hipóteses do inciso I

?~.~~c::~~!:,..~~.~.~?~~?~j.~~!?!.~?~: .

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

o ilustre Deputado EDINHO ARAÚJO propõe o presente Projeto

de Lei nO 341. de 1995, intentando alterar o art. 28 da Lei n° 8.906, de 4 de julho ae 1994,

que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil· OAB.

Reside a alteração no acréscimo ao art. 28 do referido diploma

legal do seguinte § 3':

"§ 3' Excluem·se do disposto no inciso 1 deste artigo os
membros do Poder Legislativo dos Municípios com menos de
duzentos mil eleitores. 11

Apensado, encontra·se o Projeto de Lei n° 341, de 1991. do ilustre

Deputado Osvaldo Biolchi que visa dar nova redação ao inciso I do art. 28 da Lei n' 8.906,

de 4 de julho de 1994 • Estatuto. da Advocacía e a Ordem dos Ádvogados do Brasil.

A proposição, segundo o autor. vísa "a abrandar o rigor do inciso I

do art. 28 da Lei 8.906, de 1994, que veda totalmente o exercício da advocacia aos

substitutos legais do chefe do Poder Executivo. membros da Mesa do Poder Legislativo da

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mesmo que não estejam no exercício das

funções do substituído".

A redação proposta no PL 1.305195 é a seguinte:

"Art. 28 ..
I . Chefe do Poder Executivo e membros. da Mesa do Poder.

Legislativo ~ seus substitutos legais quando em exercício:"

Ambas as proposições vêm a este Colegiado para o exame dos

aspectos constitucional, legaI, regimental e técnica legislativa, c. também, o seu mérito,

tudo na fonna dos arts. 32, 111, 'Ia" e "dll e 139,11, "clt do Regimento Interno.

11· VOTO DO RELATOR

Ambas proposições estão elaboradas consoante os príncipios de

boa técnica legislativa. com tramitação na fonna regimental. Não há reparos a fazer quanto

ao aspecto constitucional. nem quanto à jwidicidade.

Quanto ao mérito. há a considerar, inicialmente. que a Lei n°

8.906, de 4 de julho de 1994. dispôs. em seu art. 28, 1. o seguinte, quanto à

incompatibilidade com a advocacia:

"Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa
própria, com as seguintes atividades:

1 • chefe do Poder Executivo e membros da Me.. do Poder
Legislativo e seus substitutos legais.

Diferentemente estatuía, a respeito. a Lei n° 4.215, de 27 de abril

de 1963, que dispunha sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. revogada pela

referida Lei nO 8.906/94, consoante se lê em seu art. 84. abaixo transcrito:

"Art. 84. A advocacia é incomp.~t~~esmo em causa
própria, com as seguintes atividades, funç7 e ctu'gos:
········································~··l·· ..lT·;;;··· .. 'ir ,.. ,..·· ..·..·· ..·, ..

1 . membros da Mesa de órgão do Poder Legislativo federal
e estadual, da Câmara I.egislativa do Distrito Federal e Câmara
dos Municípios das capitais;

Corno se verifica., enquanto a lei anterior se restringia. na hipótese

em comemo, a estabelecer impedimento aos membros da Mesa de órgãos do Legislatívo

federal, estadual, do Distrito Federal e de Municípios de capitaIS. no diploma legal vigente

a restrição é ampla, atingindo os Legislativos da União. Estados. Distrito Federal e

MuniCl; iaS, indistintamente. de capítais ou não.

A ratio deste novo dispositivo legal é que. precisamente nos

municípios de menor expressão política. econômica e demogr.ifica, o fato de ser membro

da Mesa da Câmara de Vereadores é suscetível de ensejar maiores e mais graves

inconvenientes com o exercício concomitante da advocacia, tais como, captação de

clientela, exploração do prestigio funcional. etc.

O projeto apensado, do ilustre Deputado Osvaldo Biolchi, visa a

restringir o a1cànce da vedação prevista no ano 28. inciso I da Lei nO 8.906, de 4 de julho

de 1994, excluindo os substitutos legais do chefe do Executivo e dos membros da Mesa do

Poder Legislativo da proibição do exercício da advocacia- salvo quandú em exercício.

Entendemos que a incompatibilidade com a advocacia deve

alcançar, como está previsto na lei em vigor, os substitutos legais, ainda que não estejam

no exercício.

Por tais motivos. opinamos pela constitucionalidade. juridicidade,

regimentalidade e boa técnica legislativa dos Projetos de I.ei nOs 341, de 1995 e 1.305, de

1995. e, no mérito, votamos pela rejeição de ambas proposições.

É nosso voto. s. m. j.

SaladaComissão.em~ide .0.2- de 1996~

Yfi /'
Depu~:i~JJ3~

Relator I
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III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n2
341/95 e do de nº 1.305/95, apensado, nos termos do parecer
da Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Antônio dos
Santos, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Nelson Trad, Paes
Landim, Régis de Oliveira, Rcdrigues Palma, Vilmar Rocha, De
velasco, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, José Luiz Cle
rot, Robson Tuma, Udson Bandeira, Adylson Motta, Darci Coe
lho, Gerson Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende,
Almino Affonso, Danilo de Castro, Edson Soares, Marccni Pe
rillo, Welson Gasparini, José Genoíno, Luiz Mainardi, Mar
celo Déda, Milton Mendes, Mílton Temer, Enio Bacci, Corio
lano Sales, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes, Jair Soares,
Magno Bacelar, Ricardo Barros, Theodorico Ferraço, Elias
Abrahão, Jair Bolsonaro, Luís Barbosa, Celso Russomano,
Salvador Zimbaldi e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, em 25 de abril de 1996

Julho de 1996

Deputado
Presidente



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Osvaldo Biolchi.
O SR. OSVALDO BIOCHI (BlocolPTB - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'ls e Srs. Deputados, esta Casa, durante a convo
cação extraordinária, irá debater o projeto do Gover
no sobre o Contrato Temporário de Trabalho.

Aproveito a oportunidade para lembrar aos
Parlamentares que também sou autor do Projeto nll
1.639, de 1996, que dispõe sobre a mesma matéria.
A minha proposta é anterior à do Governo. Notem
que a do Poder Executivo recebeu o número 1.724 e
o meu projeto leva o número 1.639.

A minha proposta, bem como a do Governo,
tem como objetivo principal estimular e incentivar
novas contratações, diante do preocupante quadro
de desemprego, e também prevê a redução tempo
rária de encargos sociais. Hoje, a empresa brasileira
paga um pedágio de 102% para manter dentro dos
parâmetros legais o seu quadro de funcionários.
Dessa forma, a informalidade atinge praticamente
57% dos trabalhadores brasileiros.
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O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Antes tor de um hospital, lançados por Cintra Galvão, Val-
de chamar o primeiro orador inscrito para o Pequeno deci Torres e Nilson Gibson.
Expediente, concedo a palavra ao nobre Deputado O candidato Cecmo Galvão é um patrimônio de
Nilson Gibson, para uma Comunicação de Lideran- Belo Jardim, pregador de otimismo, o que tem leva-
ça, pelo PSB. S. Exª dispõe de três minutos. do o povo do Município a ter fé e confiança na capa-

o SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem re- cidade que ele tem de superar as crises que atra-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sri\s e Srs. De- vessam as cidades pequenas. Ouvindo, certamente,
putados, em nome do meu partido, PSB, faço um o povo de Belo Jardim, encontrará o caminho que in-
registro muito importante, com muita alegria e sa- teressa à população.
tisfação. Sr. Presidente, concluindo, gostaria de dizer

A Frente Popular do Recife homologou as can- que jamais vi Cecílio Galvão demonstrar orgulho,
didaturas do Senador Roberto Freire e do Deputado ciúme ou qualquer tipo de vaidade. Não guarda má-
Fernando Lyra ...., o qual V. E~ conhece bem, é o goa, não é egoísta e, por isso, angariou uma legião
nosso Líder na Casa -, respectivamente para Prefei- de amigos e admiradores.
to e Vice-Prefeito de Recife. Os candidatos chega- Foi uma das maiores concentrações já vista no
ram ao local da convenção, no Circo Maluco Beleza, Agreste de Pernambuco. Mais de 10 mil pessoas
às 16h30min, acompanhados pelo maior líder que compareceram à convenção de Cecílio Galvão e de
temos atualmente no País, o Governador Miguel Ar- José Silvano, que é filho do velho Cecílio Galvão, fa-
raes de Alencar. S. E~s demonstraram bastante oti- lecido em 1990.
mismo e, em seus discursos, não pouparam críticas Sr. Presidente, a movimentação da Frente Po-
aos políticos que consieeram vira-casacas, que têm pular de Belo Jardim, na convenção de ontem, traz
o defeito da traição, numa clara referência ao Prefei- uma esperança e a expectativa de uma grande vitó-
to Jarbas Vasconcelos, que apóia o candidato do ria de Cecílio Galvão e José Silvano. É mais um
PFL na disputa pela sucessão. triunfo do Grupo Cintra Galvão, Nilson Gibson e Val-

Sr. Presidente, o Senador Roberto Freire está deci Torres, no Agreste de Pernambuco.
convicto de que alcançará o candidato do PFL. Te- Era o que tinha a dizer.
mos a certeza do segundo turno e aí será uma outra
eleição. Entretanto, o Governador Miguel Arraes cri- O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-
ticou o que chamou de "cambalachos· e candidatu- se ao
ras tiradas do "bolso do colete", um recado para a
coligação entre seu desafeto, Jarbas Vasconcelos, e
o PFL. Referindo-se a atual administração de Jar
bas, o Governador afirmou: ·Os problemas da cida
de do Recife não serão resolvidos tapando buracos,
fazendo meia dúzia de obras e posando na televi
são. Esses conchavos e cambalachos todos nós de
vemos repudiar".

Sr. Presidente, o Governador Miguel Arraes
acredita que a Frente Popular do Recife tem tudo
para vencer a eleição no primeiro turno e aproveitou
o ensejo para declarar: •Aqueles que entram no ca
minho da perdição é um caminho sem volta", alfine
tou, referindo-se à aliança que o Prefeito de Recife
estabeleceu com o PFL. A eleição deste ano, em
Recife, é um investimento no futuro, para garantir
mos nossa vitória.

Sr. Presidente, desejo fazer ainda um outro re
gistro muito especial. Nós, na cidade de Belo Jar
dim, em Pernambuco, também homologamos a
Frente Popular Belo Jardim, com a chapa de dois jo
vens: Cecílio Galvão, atuante advogado, com ape
nas 23 anos de idade, e José Silvano, médico e dire-



18812 Terça-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTAOOS Julho de 1996

O projeto do Governo prevê que as contribuiçã- 61 % da mão-de-obra nacional. Por isso apresentei
es sociais destinadas ao Sesi, Sesc, Senai, Senat, emenda, propondo que, no caso das micro e peque-
Sest, Sebrae e Incra fiquem reduzidas, até 28 de fe- nas empresas, a contratação, por esta forma espe-
vereiro de 1997, a 10% nesses contratos especiais cial, possa ser de até 40%, pois apenas 20%, muitas
de trabalho. Prevê a eliminação do aviso prévio e, vezes, não acresce nem mesmo um trabalhador.
conseqüentemente, a isenção da multa de 40% no Essa oferta só não é maior devido à impossibilidade
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no ato da de arcar com o ônus fiscal.
demissão. O projeto do Poder Executivo reduz, ain- Minhas emendas, Srs. Deputados, visam equi-
da, para 2%, o recolhimento do FGTS, que hoje é de Iibrar os interesses dos empregadores, que buscam
8%. Determina que o número de empregados con- maior produção com menor custo, e os dos trabalha-
tratados nos termos desta lei não poderá ultrapassar dores, que necessitam de emprego para prover a
20% do quadro de pessoal da empresa. subsistência própria e da sua família.

A intenção do Governo é boa. Entretanto, com Srs. Deputados, quero deixar bem claro que as
a redução de apenas 22% em toda a contratação, emendas propostas por mim tem um espírito de co-
entendo que através dessa proposta governamental laboração. Nunca tive intenção de acabar com a le-
o empregador deve cumprir um longo ritual e dificil- gislação do trabalho, até porque a incrementação da
mente atingirá o objetivo de ampliar o número de tra- Consolidação das Leis do Trabalho foi feita pelo fun-
balhadores. dador do meu partido, o eminente Presidente Getúlio

Por isso, apresentei várias emendas - duas Vargas, a quem todos devemos a legislação traba-
delas considero muito importantes - mais ousadas e Ihista, legislação esta que deve ser modernizada e
atraentes para a empresa. Apresentei emenda que adaptada aos novos tempos. .
prevê a redução na alíquota da distribuição da em- Fica a cargo desta Casa a responsabilidade de
presa. Hoje, o empregador recolhe 20% sobre o va- colaborar para a implementação do projeto, para
lor do salário do trabalhador. A minha proposta é que que haja uma melhor distribuição da justiça social.
a contribuição da empresa seja no mesmo índice do Era o que tinha a dizer.
recolhimento do trabalhador. Hoje, essa alíquota é O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
de no máximo 11%. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.

Por isso, só a redução desta alíquota repre- Deputados, ocupei muitas vezes esta tribuna para
senta um desconto de 12%, e a redução total, neste reclamar do Govemo Federal medidas para a agri-
caso, passaria de 22% para 34%. Em contrapartida, cultura. Algumas vezes, até de forma veemente,
vejo também a preocupação séria do Governo em condenei a falta de providências em alguns setores,
não reduzir a receita da Previdência Social. A minha o que, no meu entender, prejudicava os agricultores
emenda ressalva que o montante do recolhimento e o próprio País.
previdenciário da empresa deve ser superior àquela Isso foi demonstrado claramente na última sa-
receita anterior à contratação de que trata essa lei. fra, quando tivemos, não só por efeitos climáticos,
Esta garantia de receita superior a proposta do Go- mas também por outras razões, redução de produ-
vemo não prevê. ção, tendo que certamente aumentar a importação

As micro e pequenas empresas, que têm o de produtos.
maior potencial para ampliar o emprego formal, rara- Mas hoje venho à tribuna para registrar os
mente negociam e firmam acordos com os sindica- meus aplausos ao Sr. Presidente da República, Fer-
tos. Por isso, inseri emenda para isentá-Ias das ne- nando Henrique Cardoso, pelas medidas que anun-
gociações coletivas, exigindo apenas a simples in- ciou, neste final de semana, a respeito da agricultu-
formação à Delegacia Regional do Trabalho. Por ra: créditos para financiamentos num volume de
exemplo, o proprietário de uma pequena barbearia R$5,2 bilhões de recursos novos, com uma taxa de
que deseje contratar um empregado por alguns dias, juros de 12% (fixos) ao ano; reajustamentos de pre-
dificilmente se irá dispor a enfrentar uma série de ços e um programa especial para pequenos produto-
trâmites firmando contrato coletivo de trabalhe, com res agrícolas do País, o PRONAF - Programa Na-
insípida informação. cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -

Sr. Presidente, Sf"Is e Srs. Deputados, atual- assegurando uma reserva de recursos capaz, certa-
mente, as micro e pequenas empresas são as que mente, de atender a todos.
mais contratam mão-de-obra, não como unidades Creio que essas medidas são de fundamental
em si, mas em seu conjunto, com uma demanda de importância não só para a agricultura, mas para o



o Governo deveria se preocupar menos em fa
zer propaganda e jogada de marketlng e mais em
apresentar projetos que atendam à população no
campo social, mostrando concretamente qual sua
proposta para a saúde. Será que é só inventar mais
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País. Em primeiro lugar, porque se começa a fazer O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
justiça a um setor que pagou a maior contribuição orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, no
para que tivéssemos um plano de estabilização fi- fim de semana passado, assistimos a uma verdadei-
nanceira, transferindo recursos do setor primário ra festa, promovida pelo Governo, mediante os
para outras áreas da comunidade. Conseqüente- meios de comunicação, em que houve até bolinho
mente, o setor primário passou a sofrer dificuldades de aniversário e a presença de meia dúzia de estu-
e um evidente processo de descapitalização. Com dantes. Tentava-se demonstrar ao País que está
essas medidas e juros mais baixos, evidentemente, tudo bem, tudo tranqüilo, que não há problema al-
o setor conseguirá sua recuperação e haverá de res- gum e que o desemprego não aumentou. No entan-
ponder com aumento de produção, abastecendo ain- to, no que diz respeito ao desemprego, estamos
da mais o País. O Brasil, dadas suas dimensões e numa crise que ultrapassa a de 1993, quando tive-
condições climáticas, tem possibilidade de abastecer mos o maior número de desempregados no País.
quase todo o mundo, tamanha são as áreas ainda O Governo, na sUa festa de m.ketlng, paga
inaproveitadas. pelo povo, disse que o salário mínimo vai bem, abri-

Certamente, com essas medidas, que aplaudo, gado. Só que o salário mínimo, para mim, está can-
o Governo começa a formulação de um grande pro- gelado. Em 1li de maio do ano passado, ele valia
grama agrfcola para o País, capaz de modernizar 100 reais, hoje vale 112, e a inflação, medida pelo
nossa agricultura, de tomá-la competitiva, melhoran- IPC, foi de 35,5.
do a qualidade de vida daqueles que atuam no setor Dizem que os investimentos foram muito bons
primário. no campo social, o que é desmentido pelos dados

Ao lado das medidas do Governo Federal, ago- do TCU, segundo os quais a aplicação no campo so-
ra anunciadas, faz-se necessária também a presen- eial foi 82%, menor do que no Governo anterior. Oi-
ça dos Estados e Municípios, porque em muitas re- zem que tudo vai bem, porém os dados do Banco
giões deste País a municipalização da agricultura é Mundial demonstram que, enquanto nos países da
um imperativo. Ali vivem os agricultores, muitas ve- África e Ásia diminui o nível de pobreza, na América
zes desorientados e incapazes de enfrentar, sozi- Latina, especialmente no Brasil, ele continua pratica-
nhos, os problemas de uma mudança, de uma diver- mente igual.
sificação da atividade agrícola, de introdução de no- Não bastasse tudo isso, o Governo elabora
vas tecnologias. Os Municípios têm de ser chama- uma pauta, que não é séria, de 42 itens, e a encami-
dos para que formulem os seus projetos e apresen- nha a esta Casa. Alguém aqui está acreditando que,
tem soluções, que certamente hão de encontrar de- em trinta dias de convocação extraordinária, esta
fensores nos planos estadual e federal. Casa, que trabalha dois ou três dias por semana, vai

Não se concebe mais a omissão de alguns Mu- votar 42 itens? Seria preciso votar três projetos por
nicípios no enfrentamento da principal atividade agrí- dia! O interessante é que não há um sequer que ata-
cola, sob o argumento de que este é um problema que o maior problema deste País, que é o desem-
que depende do Governo Federal ou de outros órgã- prego; não há um que discuta com seriedade saídas
os distanciados da comunidade. para a taxa de juro mais alta do planeta, nem para a

Por isso a municipalização, seguramente, é distribuição de renda, que engloba o salário mínimo
uma das alavancas importantes para a construção e a política salarial.
de uma agricultura moderna, com a introdução de Tenta o Governo, nesta festa de segundo ani-
novas tecnologias, com diversificação, enfim, com a versário do Real, Sr. Presidente, demonstrar que a
integração da produção, o que é absolutamente ne- moeda está estabilizada. Tenho dito quase diaria-
cessário para que se possa construir uma agricultura mente - e não gostaria de repetir - que podemos ci-
auto-sustentável, progressista e renovadora. tar uma dezena de países do mundo em que a moa-

Encerro estas palavras, Sr. Presidente, parabe- da está estabilizada, mas o caos no campo social é
nizando o Governo Federal por essas medidas, pelo enorme. Não preciso citar, porque já o fiz várias ve-
prazo que está oferecendo, pela antecipação, dese- zes.
jando que elas sejam complementadas por outras
que, no seu conjunto, formem uma verdadeira políti
ca agrícola, o que, aliás - é bom dizer - o País nun
ca teve, infelizmente, mas agora me entusiasmo a
dizer que, talvez, ela comece a ser implementada.
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um imposto, que nem mesmo ele sabe se quer ou O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
não? O Ministro Antonio Kandir diz que é contra e o do a palavra ao nobre Deputado Adroaldo Streck,
Sr. Ministro da Saúde diz que é a favor. Por que o para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
Governo não apresenta uma proposta para a habita- O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
ção? Qual é a sua proposta para a educação? Não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu-
adianta fazer festa de aniversário. Num dia é a festa tados, ouvi com atenção o orador que me antecedeu
do Ministro; no outro, do Senhor Presidente; no ou- falar sobre festejos que o Governo Fernando Henri-
tro, será a festa de uma comissão, por exemplo, de que teria promovido em virtude do segundo aniver-
trabalho escravo, de menor, de prostituição - e a mí- sário do Plano Real. Não houve festa alguma, mas
dia promovendo, divulgando. apenas a intenção de ressaltar algumas evidências

Mas, de concreto, o que extraímos de tudo que se refletem diretamente na vida do trabalhador,
isso? Nada, Sr. Presidente. Os dados estão aí e não daquela gente de poder aquisitivo mais baixo.
são meus, são do TCU, do Banco Mundial; são tam- Tomarei a liberdade de repetir alguns trechos
bém do Procon e do Dieese. Aliás, este diz que o sa- de artigo escrito pelo Presidente Fernando Henrique
lário mínimo de hoje não compra a cesta básica para Cardoso, publicado na Folha de S. Paulo.

uma pessoa. Neste artigo, o Presidente da República disse
Sr. Presidente, faço esse comentário lamentan- que ·uma caminhada sempre começa com o primei-

do que a pauta encaminhada pelo Executivo, com ro passo·. E este primeiro passo foi segurar a infla-
42 itens, não tenha, no meu entendimento, pontos ção que antes penalizava diretamente o trabalhador
básicos. Ora, nela deveria constar a questão do de- que, no final do mês, perdia de 30 a 50% do seu sa-
semprego, por exemplo. Consta a do contrato tem. lário.
porário, que é uma piada. Foi aplicado na Espanha, Mais adiante, Sua Excelência ressalta outra
na Argentina e só aumentou o desemprego. evidência: o consumo de alimentos cresceu. Milhões

Acham que retirando os 40% de multa inibirão de brasileiros começaram a consumir - talvez pela
a demissão. Pelo contrário, ela será incentivada. Da primeira vez, com certa freqüência - proteína ani-
mesma forma, acham que retirando o aviso prévio mal. O frango e os ovos estão mais baratos e conti-
incentivarão a admiSsão; não é verdade, a demissão nuam chegando à mesa dos pobres.
é que será incentivada. Além disso, acham que aca- Segundo o IPEA, o número de pobres das seis
bando com o Senai e com o Sesc estarão tomando regiões metropolitanas do País caiu de 16 para 11
uma grande medida. Ora, se diminuírem a arrecada- milhões, de julho de 1994 para cá. Recentemente,
ção em 10% em relação à de hoje, acabarão com o medidas facilitando o crédito permitiram que 12 mi-
Senai e com o Sesc, que são escolas profissionais Ihões de famnias passassem a ter acesso ao merca-
importantes. Quer dizer, são projetos e medidas que do de consumo.

vão na contramão da lógica. O Presidente Fernando Henrique voltou a res-
Sr. Presidente, passei um mês na França e vi saltar que o trabalhador está consumindo mais pro-

que o que mais preocupa o governo francês e o pró- teína. No caso, o carro-chefe do Plano Real é o fran-
prio movimento sindical é o fortalecimento das esco- go. Registro que, no Rio Grande do Sul, este final de
las profissionais, a fim de preparar o aluno/trabalha- semana houve uma verdadeira festa. O gaúcho gos-
dor para o novo momento que está aí, que é o da ta muito de carne e há um abastecimento completo
tecnologia, da automação, da robótica. No Brasil é o e total deste produto: costela de primeiríssima quali-
contrário; acabam com as escolas profissionais, dade, a R$1,29. Pergunto: quando isto ocorreu no
como querem fazer no caso do 8enai e do Sesc. É País, com moeda estável? São situações como es-
uma piada a proposta do Ministro Paulo Paiva. sas que o Presidente da República, Fernando Henri-

Na televisão, o programa do PTB defende a que Cardoso, está festejando, com sobradas razões,
CLT, a carteira profissional, lembrando o tempo de no artigo publicado ontem, no jornal Folha de S.
Getúlio Vargas, que foi quem criou todas essas leis Paulo, do qual vou ler alguns trechos.
que dão vantagens ao trabalhador. Só que o Ministro •...No terceiro ano do Plano Real - diz Feman-
Paulo Paiva deveria dizer também, no mesmo pro- do Henrique Cardoso - meu Governo tem auas me-
grama que, com o contrato temporário estão pratica- tas: a primeira é a reforma do Estado, que hoje re-
mente acabando com os direitos dos trabalhadores. produz em seu microcosmo a perversa concentra-

Era o que tinha a dizer. ção de renda da sociedade brasileira....



O REAL, O SOCIAL E O FUTURO

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Fernando Henrique Cardoso

O Plano Real completa, amanhã, dois anos, e
meu governo, um ano e meio. É muito pouco tempo
para um País que, embora rico e generoso, tem às
costas cinco séculos de atraso. No entanto uma ca
minhada começa sempre com o primeiro passo.
Nestes dois anos de real, já demos passos imensos.

O Plano Real não se limitou à derrubada da in
flação, nem à estabilização da moeda, corno se isso
fosse um fim, e não apenas um meio.

O consumo de alimentos cresceu. Milhões de
brasileiros começaram a consumir - talvez pela pri
meira vez - proteína animal com uma certa freqüên
cia. O frango e os ovos chegaram - e continuam 
baratos à mesa dos pobres. Segundo o Ipea, o nú
mero de pobres nas seis maiores regiões metropoli
tanas do País caiu de 16 milhões para 11 milhões
desde julho de 1994. Recentes medidas de facilita
ção do crédito permitiram também que 12 milhões
de famnias passassem a ter acesso ao mercado de
consumo.

A renda individual, garantida pela moeda está
vel, também permitiu que milhões de brasileiros
construíssem ou melhorassem suas casas. No ano
passado, as vendas de cimento cresceram 12%. O
preço do saco de cimento caiu de R$5,1 O para
R$4,79, e estudos indicam que mais da metade das
28 milhões de sacas produzidas em 1995 foi utiliza
da por pessoas que construíram, sozinhas, as suas
casas. Em 1995, os supermercados faturaram
R$43,7 bilhões, 14% a mais do que no ano anterior.
As vendas de eletroeletrônicos surpreendem os pró
prios fabricantes: cresceram 49,5% nos cinco primei
ros meses de 1996, em relação ao mesmo período
de 1995. Só o setor de som e imagem é recordista,
com 72,46%.

Por esses dados, podemos ver que o real não
é um pesadelo, como queriam alguns derrotistas. O
Brasil não se tornou o mais ocidental dos países afri
canos, como previram - com mau gosto - alguns
saudosistas. Ao contrário. Depois de funcionar du
rante algumas décadas no Brasil, o Programa Mun
dial de Alimentação da ONU está encerrando suas
atividades aqui. De receptor, o Brasil passa a doador
de alimentos.

Julho de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira2 18815

E a Oposição quer manter a Previdência Social verso e cruel - todos sabemos - é a inflação, que
como está. Não quer mudar nada. O Senhor Fer- penaliza precisamente a base da pirâmide social.
nando Henrique Cardoso diz que na Previdência So
cial uma minoria consome pensões e aposentado
rias suecas, referindo-se àquele país da Escandiná
via, onde 95% dos trabalhadores recebem benefí
cios irrisórios. "Que tal democratizar essas conquis
tas sociais?", pergunta Sua Excelência.

Mais adiante, o Presidente faz referência ao
que o Deputado Nelson Marchezan disse há poucos
minutos.

"... Nesta sexta-feira, anunciei o plano de finan
ciamento da safra 96-97. Foram liberados 3,8 bilhõ
es, 40% a mais do que os 2,7 bilhões para a safra
anterior. Quantos empregos isso representa no cam.
po?

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, pedirei
que seja transcrito na íntegra esse artigo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso para que conste
dos Anais desta Casa.

Quanto ao assunto saúde, referido pelo orador
que me antecedeu, é óbvio que há problemas, e gra
ves. Trata-se de um mal crônico que, aos poucos,
está sendo corrigido.

Sr. Presidente, do ano passado até hoje as ver
bas destinadas ao setor de saúde do País foram lite
ralmente duplicadas. Existem vícios de anos e anos
no setor de saúde pública brasileiro que começam a
ser corrigidos, evitando que os ralos tenham de con
sumir - ou consumam, como tem ocorrido - 30%
desses recursos. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso está bastante preocupado, tanto que do
brou, naquele período, os recursos destinados à
saúde pública - e vai continuar, para que, ao final do
seu Governo, daqui a dois anos e meio, os proble
mas dessa área tenham uma solução adequada,
como vem acontecendo desde a estabilização da
moeda vigente, o Real.

Sr. Presidente, era este o tema que desejava
abordar nesta data em que o Real completa dois
anos e ao qual, com muito orgulho, a base de sus
tentação do Governo tem se referido. Ressalto ainda
o fato de que o próprio Presidente da República, no
programa do PSDB, na sexta-feira passada, respon
deu às perguntas feitas à população brasileira. O
Presidente da República não deixou nenhuma per
gunta sem a devida resposta. Esse tipo de democra
cia, aberta, completa e total, caracteriza a vida do
Presidente Fernando Henrique Cardoso e impacien
ta a Oposição, que só sabe fazer política com infla
ção alta. No final do mês utiliza-se do discurso da re
posição salarial, quando o que existe de mais per-
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No terceiro ano do Plano Real meu governo Em 1997, com a quebra dos monopólios esta-
tem duas metas. A primeira é a reforma do Estado tais na energia elétrica, petróleo e telecomunicaçõ-
que, hoje, reproduz em seu microcosmo a perversa es, o Brasil deve atrair US$10 bilhões em investi-
concentração de renda da sociedade brasileira. Na mentos estrangeiros nessa área. Tudo isso significa
Previdência Social, por exemplo, uma minoria con- a geração de milhares de novos empregos diretos e
some pensões e aposentadorias suecas, enquanto indiretos.
95% dos trabalhadores recebem benefrcios irris6- Nos próximos três anos, o BID vai investir
rios. Que tal democratizar essas conquistas sociais? US$6 bilhões no Brasil. O combate à pobreza vai
Por que funcionários públicos ou das estatais devem representar 47% desse valor. Outros 35% irão para
receber 20% a mais em seus salários quando se a infra-estrutura e 18% para a modernização dos Es-
aposentam, enquanto o aposentado comum vê ema- tados. Só a área da saúde vai receber US$600 mi-
grecer a sua renda? Ihões para a reforma e reaquecimento de hospitais e

A segunda meta é a expansão do emprego e postos de saúde.
do desenvolvimento. Para isso, estabelecemos algu- No alvorecer do terceiro ano do Plano Real, te-
mas metas arrojadas, mas claras. nho motivos para confiar e continuo confiando. O

O Pró-emprego, que vai beneficiar o sanea- Brasil vai dar certo. O povo brasileiro merece entrar
mento ambiental, a infra-estrutura turística, o trans- e vai entrar no século XXI com um País mais rico,
porte coletivo urbano e a revitalização de subsetores mais generoso, mais justo e solidário.
industriais, deve gerar 2,7 milhões de empregos até O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
1999. Serão R$6 bilhões de investimentos nesse se- do a palavra ao nobre Deputado Chico Vigilante, que
toro No âmbito do Ministério do Trabalho, o Programa disporá de 4 minutos, para uma Comunicação de li-
de Geração de Emprego prevê investimentos da or- derança, pelo Partido dos Trabalhadores.
dem de R$1,16 bilhão na geração de cerca de mais O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
150 mil empregos. Ainda este ano, o Governo está são do orador.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Deputa-
investindo outros R$300 milhões em programas de dos, o Plano Real está completando dois anos, e
formação e reciclagem profissionais. Mais R$600 mi- hoje o Presidente da República virou seu garoto-pro-
Ihões serão gastos nesta área em 1997 e 1998: paganda. Entretanto, os seus defensores não estão

Nesta sexta-feira anunciei o plano de financia- dizendo tudo a respeito do plano. Esquecem de di-
mento da safra 96/97. Foram liberados R$3,8 bilhõ- zer, por exemplo, que o servidor público está há de-
es, 40% a mais do que os R$2,7 bilhões para a safra zesseis meses sem reajuste salarial; esquecem de
anterior. Quantos empregos isso representa no cam- dizer que milhões de trabalhadores estão perdendo
po? o emprego, porque muitas empresas estão quebran-

Por outro lado, o Brasil volta a se tomar um do em função das altas taxas de juros; esquecem de
país atraente ao investimento privado, que também dizer que o pequeno e o médio agricultor do Brasil
gera empregos. Só nos primeiros quatro meses de estão falidos também, que a produtividade da agri-
1996, os investimentos estrangeiros diretos na cons- cultura caiu. Eles têm urna memória fantástica para
trução ou ampliação de fábricas e compra de refor- algumas coisas e uma tremenda falta de memória
ma de máquinas e equipamentos bateram um recor- para outras. A questão da saúde, por exemplo. san-
de histórico. Os US$2,029 bilhões que entraram ta Genoveva não é resultado do Real? Caruaru é re-
nesse período são 91 % superiores em relação a sultado de quê? As estradas esburacadas são rasul-
1995, quando aqui entrou US$1,059 bilhão. Até o fi- tado de quê? A situação educacional do Brasil é re-
nal do ano, o Governo espera atrair, pelo menos, sultado de quê? A violência gerada no Brasil é rasul-
US$7 bilhões em investimentos. Por exemplo, a tado de quê, senão da política econômica implanta-
construção da quinta fábrica da Volkswagen no Bra- da em nosso País?
sil deve gerar 5.000 empregos diretos. Portanto, acho que os defensores do Real de-

Ainda em junho, o BNDES lançou uma linha de viam ter um mínimo de sensibilidade, de humildade,
crédito de R$1 bilhão para financiar as exportações e fazer uma discussão mais aprofundada, uma dis-
do País. Isso representa, em um ano, a geração de cussão mais real.
50 mil empregos. O BNDES também anunciou uma O Sr. Presidente da República, para fazer pro-
outra linha de crédito de R$500 milhões para finan- paganda do Real, deslocou-se para uma padaria, no
ciar a pequena e a microempresa. São elas que Gama, para tomar um cafezinho e comer um pão.
mais têm condições de gerar emprego. Mas nem isso o trabalhador, com um salário mínimo,
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pode fazer. Já que o Presidente acha que o Plano putados, quero aproveitar este dia para falar das
Real é tão bom, faço um desafio: que Sua Excelên- convenções que se realizaram em todo o País. Nos-
cia e sua família vivam três dias com um salário mí- so partido, o PDT, lançou cerca de 2 mil candidatos
nimo. Já que o salário mínimo realmente é bom, dá em todo o Brasil, inclusive com grande chance de
para comprar muita coisa - como outro dia o Depu- eleger alguns Prefeitos nas principais capitais do
tado demonstrou trazendo um monte de sacolas País. No Rio de Janeiro, o Deputado Miro Teixeira
cheias compradas com um salário mínimo - o Presi- pode ser eleito, e, em São Luís, no Maranhão, tam-
dente poderia fazer isso. A verdade é que o País bém temos chance, em coligação com o PT. O mes-
está quebrando, e a classe trabalhadora sabe disso. mo acontece em Manaus e em São Paulo. Tenho
Tanto sabe que o partido do Presidente da República certeza de que é a eleição que vai mudar a história
está atrás nas pesquisas em todas as capitais. Está do País.
perdendo em todas as capitais porque o Plano Real Nesta comemoração dos dois anos do Real, te-
não engana mais ninguém. mos uma preocupação. Torcemos para que o Plano

O meu partido, por exemplo, o Partido dos Tra- Real dê certo. Somos brasileiros e entendemos que
balhadores, está com grande folga em Porto Alegre, não podemos viver com aquele passado de inflação
está muito bem em Belo Horizonte, ótimo em Goiâ- que nos atormentava.
nia. Já o Partido do Presidente da República está Eu gostaria de dizer a V. Exlls que a minha
atrás em todas as capitais. Isso é resultado do Plano preocupação, como a de todos os brasileiros, é com
Real, o que eles não querem admitir. Só se fala em a viabilidade da política econômica adotada pelo Go-
privatização, em arrocho salarial, em demissão de vemo. Sabemos que uma coisa fica patente: se não
servidor público, o que qualquer João Santana da há investimentos no setor produtivo, nos preocupa o
vida faz. Não precisava do Presidente Fernando futuro do Plano Real; se não há políticas de empre-
Henrique para fazer. Qualquer João Santana, junto go e fiscal, nos preocupa o futuro do Plano Real. É
com o Collor, faria. com isso que nós, brasileiros, estamos preocupa-

Portanto, vamos fazer uma discussão mais dos.
real. Vamos perguntar aos trabalhadores o que es- A Oposição não está aí apenas para criticar ou
tão achando do Real; se é bom ficar com o salário xingar. Eu, por exemplo, tenho uma linha diferente
congelado, se é possível viver com um salário míni- de pensamento. Acho que devemos criticar, mas
mo de 112 reais; se o servidor público com o salário também apontar soluções. Devemos apontar os er-
congelado há dezesseis meses está satisfeito. Acho ros, ao invés de xingar e dizer que tudo está errado.
que o Presidente da República possibilitaria discus- Acho que as Oposições têm um importante papel,
são muito maior se tivesse aproveitado o segundo apesar de o Presidente da República hoje, em seu
aniversário do Plano Real para debater, por exem- pronunciamento, as ter menosprezado, dizendo que
pio, a implantação da reforma agrária no Brasil, ou o uma minoria está atrapalhando as reformas. Não é
tabelamento dos juros. Esta taxa de juros é insupor- bem isso! Não é com esse discurso que o Presiden-
távell Sua Excelência dizia ainda agora, através da te da República conseguirá sensibilizar a Nação.
CBN, que está cansado de dar entrevistas hoje. Todos nós sabemos que os movimentos orga-
Lembrei-me do ex-Ministro Ricupero, que também nizados estão nas ruas. O Presidente, inclusive,
se cansou de dar entrevistas e se esqueceu de que apostava que a situação não chegaria a esse ponto.
os microfones da Rede Globo estavam ligados. Fa- E estamos assistindo a uma insatisfação generaliza-
lou tanta bobagem que acabou deixando o Ministério da não só das classes estudantil e trabalhadora,
dias depois. O mesmo está acontecendo com o Pre- mas de toda a massa de desempregados, o que nos
sidente da República ao dizer que está cansado de preocupa realmente. No discurso está tudo muito
dar entrevistas para falar bem do Real. É lamentável bom, mas precisamos de políticas de emprego, de
que o próprio Presidente use os meios de comunica- investimentos e de reforma agrária para resolver o
ção para fazer apologia de um plano que a classe problema dos sem-terra.
trabalhadora tem certeza de que não está dando De sorte que, por ser da Oposição, tenho colaba-
certo. rado com o meu partido e com o meu País, na medida

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a em que participo das discussões e, às vezes, dou su-
palavra o nobre Deputado Severiano Alves. gestões para resolver o problema da crise.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Sem Sr. Presidente, agradeço a V. E~ a oportunida-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'&s e Srs. De- de e concluo dizendo que essa convocação também



"Nem mesmo a política de juros altos
conseguiu evitar que a caderneta de pou
pança se tomasse a grande decepção do
Real: deu prejuízo de 6,49%, nos dois pri
meiros anos do plano. Ou seja, a poupança
não conseguiu sequer pagar os 6% ao ano
acima da variação dos juros, como previsto."

Ora, Sr. Presidente, todos sabem que a cader
neta de poupança é a forma de investimento dos pe
quenos. É isso que ocorre no nosso País. Os peque
nos poupadores, aqueles que ganham um pouco
mais e podem economizar, pegam o seu dinheiro e
aplicam na caderneta de poupança. Esses poupado
res tiveram um prejuízo de 6,49% nesses últimos
dois anos, quando deveriam ter ganho real de 12%,
ou seja, de 6% ao ano.
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é importante, porque temos muitos temas que preci- de a Minoria poder formular as suas críticas e as
sam ser discutidos com seriedade. Vamos avançar suas alternativas, sejam de programa de Governo,
na discussão e verificar até onde as Oposições po- sejam no permanente exercício de fiscalização, atri-
dem colaborar, de forma democrática, para o suces- buição do próprio Parlamento e da própria vida insti-
so e o crescimento do País. tucional democrática.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Então, Sr. Presidente, desejo registrar a minha
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. estranheza ao ver hoje o Senhor Presidente falando
Deputados, o Presidente da República foi à cidade- na televisão, embalado por aqueles que vêem no
satélite do Gama, Distrito Federal, para comemorar Plano Real, na estabilização da economia, o carro-
os dois anos do Plano Real com os pequenos co- chefe para uma eventual conquista de segundo
merciantes daquela cidade. Uma certa padaria do mandato. E vêem no exercício da Oposição, no Par-
Gama ficou famosa, porque mantém o mesmo preço lamento ou fora dele, uma prática de contestação
do pãozinho, vigente em junho de 1994. aos interesses do País, como se patriota fosse ape-

Sr. Presidente, como comentário adicional ao nas quem eventualmente ocupa cargos no poder. O
que outros oradores disseram, desejo relembrar próprio Presidente hoje acusa o fisiologismo de mui-
que, em 1994, em plena campanha eleitoral no co- tas vezes imprimir sua marca na relação entre o Go-
mércio da Superquadra Norte 202, no edifício que vemo e a sua base de sustentação parlamentar.
servia ée bunker da campanha do então candidato O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão
Fernando Henrique Cardoso, ofertado pela Delta En- do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
genharia, um pequeno comerciante, animado com o nesse 12 de julho temos de fazer uma reflexão. Não
Plano'Real, inaugurou uma padaria chamada Pão apenas nós, Parlamentares, mas a sociedade brasi-
Real. Hoje essa padaria está fechada, falida, como feira como um todo e, quiçá, o Governo Federal. To-
falidos estão diversos outros empreendimentos si- dos nós devemos fazer uma reflexão, não com base
tuados no mesmo prédio onde funcionava o quartel- nas informações aleatórias de quem nos parece vi-
general de campanha do então candidato. ver no mundo da lua ou na ilha da fantasia, porque é

O próprio prédio está fechado há algum tempo. assim que nos parece que o Governo age, quando
Ele representa a outra face dessa realidade que se analisa a situação econômica do nosso País. Parece
procura proclamar como de felicidade geral, de oti- que o Governo não está vendo o que efetivamente
mismo panglossiano, mas, como outros oradores já está acontecendo.
ressaltaram, deixa suas marcas, especialmente para Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ao anali-
os assalariados que têm seus salários congelados, sarmos esses dois anos de Plano Real, reportamo-
que têm dinheiro na poupança, mantida em um pata- nos à matéria publicada hoje no caderno Economia
mar mínimo de remuneração, enquanto o sistema fi- e Trabalho do jornal Correio Braziliense, que diz o
nanceiro cobra juros de 8 a 9% numa conjuntura de seguinte a respeito dos investimentos:
inflação sob controle.

Quero dizer que também estou satisfeito com o
fato de a economia estar se estabilizando e de ter
mos hoje uma moeda que tem capacidade de com
pra. Essa economia permite hoje não apenas aos
empresários, mas ao próprio cidadão fazer seus or
çamentos com um mínimo de previsibilidade. Mas
isso não é suficiente para que possamos atingir a
meta de felicidade que, para quem hoje está no po
der, já deveria ter sido alcançada.

Acho muito estranho, inclusive extravagante, o
fato de o Presidente e sociólogo Fernando Henrique
Cardoso, na sua entrevista matinal concedida hoje,
acusar a Oposição de fazer oposição ao País, como
se não soubesse que a regra da democracia é a
convivência dos partidos, com suas ideologias, seus
programas diferenciados e até contrários ao pensa
mento da Maioria. É ela que deve preservar o direito
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Esse é apenas um dado, apenas um elemento,
mas o que nos causa estranheza, Sr. Presidente, é
assistirmos a esta crise generalizada por todo o Pars
e, de forma mais aguda, no nosso Estado, constata
da por pessoas com quem tenho conversado e que
percebem esta crise. O setor agropecuário - espe
cialmente a agricultura - vive uma crise sem prece
dentes. As pequenas cidades do nosso Estado so
frem as conseqüências da crise na agricultura, que
atinge setores como comércio e serviços. Isso é pa
tente e leva as pessoas a reclamarem, indagando a
nós, Parlamentares, o que estamos fazendo para re
verter tal quadro. E quero dizer, Sr. Presidente, que
tenho assistido a muitos discursos diferentes: lá o
discurso é um; aqui, outro. Mas, a bem da verdade,
registro que um dos maiores defensores do Governo
não só nesta Casa, mas também fora dela, é um co
lega nosso do Rio Grande do Sul, aqui presente,
nosso querido amigo Adroaldo Streck. Este, sim, é
coerente. Mas a grande maioria tem um discurso di
ferente para as suas bases eleitorais. Lá, onde o
Parlamentar tem que falar olho no olho com peque
nos empresários, pequenos e grandes produtores,
desempregados e empregados, ele diz uma coisa e,
aqui, outra. Se pegarmos seus pronunciamentos, va
mos ver que é exatamente isso que ocorre.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero tam
bém dizer que alguns setores de população creditam
a esta Casa uma responsabilidade que não é nossa.
Se o Pars não vai bem, se o Plano Real não atingiu
a dimensão que pensaram os seus elaboradores, na
verdade isso não é responsabilidade desta Casa. O
que se ouve dizer é que as reformas não andam por
culpa do Congresso Nacional e, se as reformas não
andam, o Pars não vai bem. Isso é dito desta manei
ra, como se tudo dependesse das reformas, como
se a reforma da Previdência, do Estado e outras pu
dessem mudar a história do nosso Pars. Elas pode
rão até mudar a história do Pars, mas da forma
corno foram encaminhadas e não do jeito como es
tão tentando fazê-Ias passar. As reformas de que
efetivamente o Pars precisa, o Governo não mandou
para o Congresso Nacional, e os partidos que lhe
dão sustentação aqui dentro não tomaram a iniciati
va de apresentá-Ias.

Por isso, Sr. Presidente, encerro meu pronun
ciamento dizendo que nesta Legislatura vimos um
Congresso Nacional atuante - e inclusive até eu ti
nha uma imagem um pouco distorcida dele - que
efetivamente se reuniu e trabalhou. Na Comissão de
Economia tivemos mais de cem reuniões - está aqui
o Deputado Severino Cavalcanti para comprovar-

enquanto no último ano da Legislatura anterior essa
Comissão se reuniu apenas duas vezes. O Congres
so Nacional tem-se reunido e trabalhado. O proble
ma é que a pauta não é ditada por nós. O que va
mos votar, o dia e a hora, isso é decidido pela Mesa,
ou nem pela Mesa, mas por um só, que é o nosso
Presidente. Nós não sabemos e não temos respon
sabilidades por isso. Fizemos e estamos fazendo es
forço e queremos que o Pars vá para frente, que re
solva, fundamentalmente, os seus problemas so
ciais, diminuindo as desigualdades e aumentando o
emprego, mas não da forma como isso está sendo
encaminhado.

Era o que tinha a 'dizer.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Antes
de passar a palavra ao próximo orador, a Presidên
cia vai dar conhecimento ao Plenário de ofrcio enca
minhado ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Lurs Eduardo Magalhães, pelo Senador José Sar
ney, Presidente do Senado Federal e, por conse
qüência, Presidente do Congresso Nacional:

·Sr. Presidente,
Comunico a V. ExB, e por seu alto in

termédio à Câmara dos Deputados, que
esta Presidência convoca sessão solene
conjunta a realizar-se hoje, dia 12 do corren
te, às dezoito horas e trinta minutos, no Ple
nário do Senado Federal, destinada à insta
lação dos trabalhos da 2B Sessão Legislativa
Extraordinária da SOB Legislatura.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. ExB protestos de estima e consideração.

Senador José sarney - Presidente do
Senado Federa':

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce
do a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado
Adroaldo Streck, que anteriormente havia ocupado a
tribuna na condição de Uder do seu partido.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, quero dizer ao orador que me
antecedeu, Deputado Luiz Mainardi, que não defendo
o Governo nem o Plano Real; apenas entendo que o
Governo e o Plano Real necessitam de justiça, em vir
tude do que estão fazendo de 12 de janeiro de 1995
para cá, portanto, há um ano e meio apenas.

Sr. Presidente, tomo a liberdade de responder
a algumas crrticas feitas por outros colegas no trans
curso desta sessão.

Salário mrnimo. É óbvio que o atual salário mr
nimo é péssimo, vexatório. Tenho dito sempre que
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fui trabalhador de salário mínimo e sei o que signifi- magógico. Se ele tivesse alguma coisa a temer de
ca o cidadão receber um salário mínimo do fim do parte da população, jamais a enfrentaria, como foi o
mês. Mas trata-se de um conjunto de situações. caso. As pessoas abraçavam o Presidente e pediam
Como disse o próprio Presidente da República, o pri- autógrafos. Foi uma coisa emocionante. Vi pela tele-
meiro passo foi dado no sentido de segurar a infla- visão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Presidente
ção - esta, sim, solapa a base do trabalhador e tira da República indo tomar café numa padaria, no
tudo aquilo que ele ganha durante o mês. Gama, que mantém o preço do pãozinho desde

Outro assunto também aqui levantado foi sobre 1994.
Caruaru. Caruaru, perdoem-me, é responsabilidade Ouvi também outro colega citando uma padaria
do Governo de Pernambuco e, conseqüentemente, que quebrou. Quebrou por incompetência. E digo
do nosso ex-colega e hoje Governador Miguel Ar- isso, Sr. Presidente, porque moro ali perto e a co-
raes. nheço.

Sobre a Clínica Santa Genoveva, do Rio de Ja- Ora, estamos preocupados em defender a si-
neiro, quero dizer que os seus diretores foram para tuação de quem come pão e não do padeiro incom.
a cadeia e vão pagar pelos crimes que cometeram. petente. E mais: segundo levantamento que recebi

Com relação aos bancos, dizem: -Ah! Os ban- há poucos dias, o brasileiro, depois do Plano Real,
queiros precisam ir para a cadeia!- O Governo não tinha consumido, até três meses atrás, 20 bilhões de
tem poder de polícia. No caso, uma notícia-crime do pãezinhos a mais. Pergunto, então, se isso não é
Banco Central, a respeito da Diretoria do Banco Na- ganho. Se não é motivo para alegria e satisfação o
cional, foi encaminhada à Justiça e, até agora, não fato de a população estar se alimentando melhor, o
houve nenhuma providência por parte da mesma, a que se poderia comemorar neste País?
qual tem mais do que condições de punir esses ban- Era o que tinha a dizer.
queiros que fraudaram o País. No entanto, o Poder O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
Judiciário nada fez até agora. do a palavra ao nobre Deputado Severino Cavalcan-

Essa é uma confusão que se faz no País. Lem. ti, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
bro-me de que, quando da CPI do Orçamento, as Parlamentar PPBlPL. Disporá S. Exl de oito minutos
pessoas me perguntavam se não íamos prender fu- para o seu pronunciamento.
lano ou beltrano? Ora, o Congresso não é delegacia O SR. SEVERINO CAVALCANTI (Bloco/PPB-
de polícia. Isto aqui é um Poder Legislativo. Cabe às PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
instâncias competentes, à Justiça, determinar que o te, SrAs e Srs. Deputados, convidado por Sua Emi-
cidadão que fraudou o País vá para a cadeia. nência, o Cardeal Alfonso López Trujillo, Presidente

Emprego. É o problema crônico do País. Após do Pontifício Conselho para a Famnia, do Vaticano,
a estabilização da moeda, empregos começam a se participei juntamente com o ilustre Deputado Hélio
tomar concretos, pois não se trata mais de emprego Bicudo, representando a Câmara dos Deputados, no
sazonal, não. Quem está empregado hoje está vi- Segundo Encontro de Políticos e Legisladores da
vendo muito bem, ainda que com um salário modes- América, realizado na Cidade do México, no período
to. Essa é a verdade. Quando o trabalhador conse- de 6 a 8 de junho, motivo pelo qual venho hoje a
gue um emprego deve ser para sempre. É isso que esta tribuna prestar contas dos entendimentos obti-
tem de ser feito para que o País não ande aos tran- dos a partir daquele evento.
cos e barrancos. O encontro teve como tema: -A dignidade da

Disseram aqui que o Presidente da República famnia e da vida na política e na legislação da Amé-
estava muito alegre nas entrevistas que concedeu rica - Re~exões à luz da Evangellum V"rtae-.
hoje. Realmente, hoje pela manhã, ele deu uma en- Participaram desse eventp, presidido pelo Car-
trevista, inclusive para uma estação do Rio Grande deal López Trujillo, altas personalidades do mundo
do Sul. E acho que ele faz muito bem, porque tem político, religioso, científico, econômico e social.
razões para estar alegre, pelo que conseguiu fazer Entre outras personalidades eclesiásticas, lá
neste ano e meio de Governo. estiveram: o Cardeal John OConnor, Arcebispo de

Fazemos votos de que o Presidente Fernando Nova Iorque, Cardeal Nícolas de Jesús López Rodri-
Henrique Cardoso, no ano que vem, tenha razões guez, Arcebispo Primaz de São Domingos e ~>Ç-Pre-

para estar muito mais contente do que hoje. sidente do CELAM; vários outros cardeais, arcebis-
O Presidente foi à cidade do Gama, aqui em pos e bispos dos Estados Unidos e da América Lati-

Brasília, e foi dito aqui que se tratou de um ato de- na. Entre professores e especialistas comparece-
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ram: Prof. Michel Schooyans, professor de Ciências etc., numa verdadeira "conspiração contra a vida"
Políticas da Universidade de Louvain, Bélgica; Prof. como diz João Paulo 11, no nll 17 da Encíclica Evan-
Juan de Dios Vial Correa, Reitor da Universidade gelium Vitae.
Católica do Chile e Presidente da Pontifícia Acade· O que mais espanta, Sr. Presidente, Sf"s e Srs.
mia para a Vida; Prof. Gerard-François Dumont, da Deputados é saber que em nosso Parlamento repre-
Universidade de Sorbone; Dr. Gary Becker, Prêmio sentantes do povo brasileiro defendem interesses in-
Nobel de Economia; Dr. Bernard Nathanson, um dos temacionais de outros países em detrimento da so-
maiores fetologistas do mundo; Embaixador da Ve- ciedade brasileira. São programas e políticas impos-
nezuela junto a Santa Sé, Dr. Alberto Vollrner e se- tas por outros governos e instituições que encontram
nhora; inúmeros deputados e senadores dos vários em nosso meio brasileiros que se colocam a serviço
países da América; num total de 140 participantes. de interesses imperialistas. O Inventário dos Proje-

As conferências e discussões, durante o en- tos de População para os países em Desenvolvi-
contro, centralizaram-se nos temas de família e vida, mento, publicação do Fundo de População da ONU,
ataques à instituição familiar e à vida humana em publicou em uma de suas últimas edições a relação
nosso continente, bem como sobre os promotores dos projetos de controle de população para o Brasil
da "cultura da morte" e as propostas para a oonstru- num montante de 833 milhões de dólares para os
ção de uma "cultura da vida", de que trata a Encícli- exercícios de 1993 e 1994. E aí não estão mencio-
ca Evangelium Vitae, do Papa João Paulo 11. nados todos os recursos destinados ao nosso País.

Apresentei, em pronunciamento, um quadro da Não consta, por exemplo, o montante de recursos
situação dos ataques à vida e à família no Brasil o destinados pela Fundação MacArthur e UNIFEM
que, como veremos, não é diferente dos demais paí- para manutenção do lobby junto ao Congresso Na-
ses da América Latina. Concluí meu pronunciamento cional representado pelo CFEMEA - Centro Femi-
propondo a constituição, em cada país, de um grupo nista de Estudos e Assessoria, que procura defender
de parlamentares que verdadeiramente defendam a a morte como sendo a sua porta-bandeira.
vida, desde a concepção até a morte natural. Este Uma outra denúncia apresentada por norte-
grupo parlamentar, coordenado por um comitê cen- americanos, entre eles o bravo Deputado pró-vida,
trai, trabalharia no sentido de criar-se uma "cultura Christopher Smith, diz respeito à prática do "aborto
da vida" em oposição à "cultura da morte", tese que parcial" defendida pelo Presidente Clinton e que foi
foi aplaudida e aceita por todos os participantes e objeto de uma carta aberta dos cardeais e do Presi-
motivo de comentário na imprensa local. dente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos

Alguns assuntos tratados despertaram particu- ao Chefe do Executivo norte-americano.
lar interesse. Primeiro, a visão de que os projetos Sabem os senhores que o aborto é legal nos
para destruição da família, da vida e dos valores mo- Estados Unidos até aos 9 meses. Mas o chamado
rais e éticos da sociedade, em nossos países, não é "aborto parcial" é de uma crueldade sem limites. Por
obra do acaso, nem invenção de parlamentares que essa denominação entende-se o sacrifício da crian.
se autodenominam defensores dos direitos das mu- ça ao nascer num aborto de terceiro trimestre. O
Iheres, dos chamados direitos reprodutivos, dos di- chamado "aborto parcial" consiste no sacrifício da
reitos dos homossexuais, do direito ao aborto e de- criança no exato momento de seu nascimento. Ainda
fensores da educação sexual hedonista nas escolas. com o corpo dentro do útero da mãe, é feita uma in-

Tudo isso faz parte de um plano internacional cisão na cabeça e aspirado o cérebro. Essa prática
bem arquitetado a serviço do imperialismo intema- é aconselhada para facilitar o aborto e aproveitar a
cional e financiado por govemos do Primeiro Mundo, massa cinzenta e os órgãos para os "bancos de teci-
fundações dos países ricos, organismos e instituiçã- dos fetais", isso é, o ser humano indefeso constitui
es intemacionais. Projetos idênticos sobre planeja- hoje peça de reposição para transplantes. Isso é
mento familiar, esterilização, aborto, educação se- uma barbaridade, Srs. Deputados! Esse crime que
xual etc., tramitam, também, em outros parlamentos brada aos céus! Mas esse é o objetivo a ser atingido
latino-americanos, sob um comando único do Grupo pelos defensores do aborto em nosso continente,
Interamericano de População e Desenvolvimento, para alimentar a indústria dos bancos de tecidos te-
patrocinado, entre outros, pelo Fundo de População tais que, na opinião do Or. Nathanson, especialista
das Nações Unidas, Banco Mundial, Fundações em aborto, será uma das maiores indústrias nos pró-
Rockfeller e Ford, Conselho de População, Federa- ximos anos. É evidente que a sociedade americana
ção Internacional de Planejamento Familiar, IPPF não chegou ao "aborto parcial" de um momento para



"- Apelamos para um grande esforço
internacional de polfticos e legisladores em
favor da vida humana. Recomendamos que
se constitua um grupo de parlamentares em
cada nação de nosso continente para defen
der a vida e a famnia. Mais ainda, recomen
damos que estes grupos trabalhem conjun
tamente em um corpo interamericano coor
denado.
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outro. Tudo começou com a liberação de casos iso- divulgação que está sendo feita pelos movimentos
lados, tal como se pretende com os projetos de lei pró-vida, movimentos religiosos, esprritas e tantos
que tramitam nesta Casa. Não, senhores, não pode- outros, servirá de referência para as próximas elei-
mos admitir que no Brasil se instale essa indústria ções de outubro, quando elegeremos os prefeitos
do aborto como querem seus defensores. que servirão de ponte para a renovação do Congres-

Por outro lado, alguns Estados já chegaram à so Nacional.
permissão do suicrdio e da eutanásia para doentes Uma 04tra conferência que particularmente nos
terminais e velhos. Estes representam um peso para chamou a atenção foi a do Dr. Bernard Nathanson,
a sociedade e para a previdência social. Já não pro- famoso fetologista contando sua mudança de opi-
duzem para a sociedade consumista, então não têm nião com relação ao aborto. Dr. Nathanson foi o
direito de viver. Veja, Sr. Presidente, a que ponto grande promotor da legalização do aborto nos Esta-
chegaram! Isso é o que o Papa João Paulo 11 deno- dos Unidos e diretor da maior clrnica de abortos do
mina de "cultura da morte". Mas tudo começou com mundo, onde se praticou, sob sua direção, mais de
a legalização do aborto, antecedido de um programa 65 mil abortos. Pessoalmente diz ser responsável
de contracepção. É por isso que se diz que a contra- por 5 mil abortos. Foi Presidente da Liga Nacional
cepção leva ao aborto e, este, à eutanásia. É isso Pró-Legalização do Aborto nos Estados Unidos.
que os grupos feministas dizem que é evolução e Ateu, só acreditava no que via e na$ experiências
desenvolvimento? Trata-se de crime e assassinato cientfficas. Em 1969, com o desenvolvimento da
dos indefesos. Como brasileiro, não desejo isso para imagem ultra-sônica, descobriu que em vez de aju-
meu Pars, e sei que todos aqui repelem essas práti- dar as mulheres estava matando seus filhos já for-
cas, por isso luto e lutarei contra o aborto e outros mados. Mudou de opinião e passou a combater o
projetos que atentam contra a vida e a famnia. aborto denunciando as mentiras que pregava para

Uma outra informação, que julgamos importan- conseguir a legalização desse crime e fazendo uma
te é que graças à reação da sociedade, num pars verdadeira cruzada em favor da vida. O Dr. Nathan-
onde os eleitores são conscientizados, os pró-vidas son diz, sem esconder seu ar de ironia, que os mes-
conseguiram eleger a maioria da Câmara e do se- mos argumentos mentirosos são usados pelos movi-
nado nos Estados Unidos. Representando a grande mentos feministas para conseguir a legalização do
maioria da população naquele pars o Congresso aborto, nos parses do Terceiro Mundo. Dr. Nathan-
está reagindo a tudo isso. Um exemplo é a oposição son produziu vários filmes mostrando e explicando
do Congresso americano às investidas do Executivo as várias modalidades de aborto. Os mais famosos
no sentido de exportar abortos para outros parses. desses filmes são: "O Grito Silencioso", um autênti-
Pois bem, esse Congresso cortou as verbas que o co aborto de 12 semanas filmado com imagem ultra-
Sr. Clinton destinara, no projeto de orçamento, às or- sônica e "A Eclipse da Razão", aborto de 5 meses
ganizações e instituições internacionais promotoras de gestação, filmado com auxnio de fibra ótica. São
do aborto nos parses em desenvolvimento. Todos filmes horripilantes que mostram a verdadeira natu-
aqui tomaram conhecimento da crise gerada com o reza do aborto de uma criança, já totalmente forma-
impasse na votação do orçamento americano. Mas o da, com 12 e 18 semanas, respectivamente. Com
que se divulgou foi apenas que o Congresso havia seu testemunho e autoridade cientffica, Dr. Nathan-
cortado verbas sociais mas não explicitava para que son tem levado muitos médicos e pessoal auxiliar de
fins. É evidente que os parlamentares também corta- saúde a deixarem de praticar abortos e a trabalha-
ram verbas destinadas ao famigerado "Plano de rem em favor da vida.
Saúde" da SrD Clinton, que pretendia destinar recur- Srs. Parlamentares, entre as conclusões do en-
sos para que os planos de saúde custeassem abor- contra do México estão:
tos como o denominado "aborto parcial".

Um dia, também, chegaremos a ter em nosso
Congresso Nacional a grande maioria dos parlamen
tares defensores da vida "desde a concepção". A di
vulgação que está sendo feita da votação da PEC nll

25/95, de minha autoria, que pretendia incluir no tex
to da Constituição a inviolabilidade da vida desde a
concepção e rejeitada por esta Casa, certamente
terá efeitos nas próximas eleições municipais. Essa
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Art. 33. Haverá em cada cartório, os
seguintes livros, todos com trezentas folhas
cada um:

"Está entendido, portanto, que todas
as provisões aplicáveis aos casais casados
também devem ser direito das parcerias ho
mossexuais permanentes."

Como afirmar que não se está equiparando a
união civil ao casamento civil e religioso, quando se
diz que o registro da constituição ou extinção tem o
mesmo procedimento para os assentos de nasci
mento e de casamento? Quando o registro desse
contrato entre homossexuais deverá ser feito no
mesmo livro do registro de casamento religioso para
efeitos civis? E quando na "justificação" se diz que
todas as provisões aplicáveis aos casais casados
também devem ser direito das parcerias homosse
xuais?"

Será que todos nós somos desprovidos de in
teligência? Ao se afirmar tal barbaridade, pensa-se
que esta Casa é constitufda de marionetes que se
curvarão aos interesses alienígenas? Não, Srs. De
putados, não fomos eleitos para defender interesses
internacionais contrários a nossa soberania e ao
povo que nos elegeu.

Mas a coisa não fica s6 aí. Quero chamar a
atenção dos senhores para o que já está em curso
em nossas escolas. Trata-se da introdução de l1m=

\1\ - B - Auxiliar - de registro de casa
mento religioso para efeitos civis e contratos
de união civil entre pessoas do mesmo
sexo."

Ora, senhores, na justificativa que
acompanha esse projeto a autora afirma:

"Esse projeto procura disciplinar a
união civil entre pessoas do mesmo sexo e
não se propõe dar às parcerias homosse
xuais um status igual ao casamento". Mais
adiante diz: "A figura da união civil entre
pessoas do mesmo sexo não se confunde
nem com o instituto do casamento, regula
mentado pelo Código Civil Brasileiro, nem
com a união estável, prevista no § 3º, do art.
226 da Constituição Federal".

Na mesma justificativa, afirma a autora do pro
jeto:

- Apelamos no sentido que se ponha "Art. 9º Alteram-se os artigos da Lei nº
fim ao imperialismo anticonceptivo de con- 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
trole de população através da promoção do passam a vigorar com as seguintes redaçõ-
aborto, da esterilização e da anticoncepção. es:
Recomendamos a mais ampla promoção
possível dos métodos de regulação natural
da fertilidade."

Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, diante
de tudo isso, é fácil entendermos o porque da apre
sentação de projetos de lei nesta Casa relacionados
ao aborto, à contracepção, à educação sexual para
nossos jovens, e à união civil de pessoas do mesmo
sexo.

São projetos que interessam a grupos e insti
tuições de ideologia alienígenas e não refletem o
verdadeiro interesse da população brasileira.

O Projeto de Lei nº 1.151, de 1995, da ilustre
Deputada Marta Suplicy, que "Disciplina a união civil
entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providên
cias" é uma aberração, cria repulsa e reação de toda
a sociedade brasileira. Na verdade o que se propõe
nesse projeto é igualar a relação homossexual ao
casamento entre um homem e uma mulher para
constituir uma famma. Isso é uma excrescêncial É a
destruição do sentido de 1amnia que é a base da so
ciedade. Deus, ao criar o homem e a mulher, disse:
crescei e multiplicai. Essa é a lei natural que o Esta
do apenas reconhece, pois é anterior ao próprio Es
tado. Querer mudar a lei natural é ir de encontro ao
Criador e as conseqüências não tardarão. Há um
adágio que diz: "Deus perdoa sempre; o homem, às
vezes, mas a natureza, nuncal" Todas as vezes que
contrariamos a lei natural sofremos as conseqüên
cias. E não se tome como exemplo os países ditos
"evoluídos". Vimos que o direito à vida, nesses paí
ses, é cada vez mais restrito. Nem todos têm o direi
to de nascer. Os doentes incuráveis, os velhos e in
desejáveis já não têm assegurado o direito de conti
nuar vivendo. Que desenvolvimento e que evolução
são estas que não asseguram o mais primordial dos
diretos, origem de todos os demais, que é o direito à
vida?

Não pretendo perder tempo em analisar o mal
fadado Projeto de Lei nll 1.151/95. Apenas, desejo
chamar a atenção para alguns dispositivos que, no
meu entender, são provocativos. Quero me referir ao
art. 7!l, art. 911 e ao art. 12.

O art. 711 diz, textualmente:
"O registro e constituição ou extinção da união

civil será averbado nos assentos de nascimento e
casamento das partes."

O art. 911 está assim redigido:



Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, estou
certo de que não será este parlamento que irá capi
tular diante de pressões e lobbies de grupos e insti
tuições que querem destruir nossos filhos, nossa fa
mília e nossos valores morais. Temos contas a pres
tar à sociedade brasileira que, através de seus cida
dãos, nos confiou um voto para representá-Ia. Sem
nenhuma dúvida seremos cobrados nas próximas
eleições.

Peço, portanto, a V. Exll, que faça publicar o
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

·0 incesto é, ainda hoje, um tabu em
muitas sociedades no mundo inteiro. Mas
outros tabus vão e vêm - dependendo
muito do momento histórico e das culturas
em que aparecem. É preciso deixar claro
que o tabu também se alimenta de crenças
irracionais e, por isso mesmo, torna-se
passível de mudança quando essas cren
ças começam a ser trabalhadas em um de
terminado grupo.

A virgindade, por exemplo, é algo que
até pouco tempo era um tabu muito forte
nas sociedades ocidentais.·

Vejam, senhores, o incesto e a virgindade con
siderados como tabus num livro para formação de
professores de educação sexual! Depois vêm as fe
ministas falar das agressões dentro da família e de
estupro cometido por pais e parentes como justifica
tiva para o aborto. Essa obra, com essa pérola, foi fi
nanciada pela Fundação Pathfinder e custou 46 mil
dólares segundo a publicação do Fundo de Popula
ção da ONU.

Várias foram as tentativas de colocar no currí
culo escolar, desde o jardim de infância até o 211

grau, esse tipo de ensino, sempre financiado por
fundações americanas ligadas ao controle de popu
lação e pela IPPF, a maior entidade privada do mun
do promotora do aborto, da contracepção e da edu
cação sexual hedonista. Essa organização tem hoje
140 entidades afiliadas. No Brasil a Bemfam, filiada
à IPPF, recebe desta, 2 a 3 milhões de dólares
anuais para seus projetos em nosso País. Apesar da
Bemfam ter sido denunciada na CPI da esterilização
como a maior promotora dessa prática entre nós,
nada aconteceu, ou melhor, continua sua ação con
trolista respaldada no título de utilidade pública e de
entidade filantrópica.
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matéria com várias denominações: educação para a Pasmem, Srs. Deputadosl Esses conceitos
vida familiar, educação para a saúde sexual, educa- destorcidos de sexualidade já estão sendo impostos
ção sexual e reprodutiva, reprodução humana e ou- a muitas escolas neste País. Mais recentemente,
tros eufemismos. Nesses programas se prega o in- usando de uma chantagem, a UnB impôs como con-
cesto, o homossexualismo, a contracepção, a esteri- dição para ingresso no Programa de Avaliação Se-
Iização e a prática do aborto como um direito a ser riada o ensino da reprodução humana pautado nes-
conquistado. Tudo de acordo com as recomendaçõ- sa ideologia controlista. Dessa maneira os alunos
es dos grupos e instituições promotoras da ·cultura que iniciam este ano o 22 grau e desejam ingressar
da morte". E aqui vão os fatos: na UnB sem vestibular em 1999 são avaliados se-

A Portaria nll 678, de 14 de maio de 1991, do gundo critérios impostos pelo imperialismo contra-
Ministério da Educação (DOU de 15-5-91) aprovou ceptivo. O homossexualismo, segundo esse progra-
um programa de educação sexual, objeto do livro ma, é uma opção e fato normal. A relação sexual
Saúde sexual e reprodutiva - ensinando a ensinar, anal deve ser protegida com camisinha para não pe-
onde se lê às págs. 247: gar AIDS. Vejam a sutileza e a mentira pregada a

nossos jovens! Aí está a apologia do homossexualis
mo e a indução ao erro uma vez que o preservativo
nada-protege, é falho. Pesquisa realizada nos Esta
dQs Unidos comprovaram a ineficácia da camisinha
para evitar a AIDS.

Há de se perguntar até que ponto a UnB tem o
direito de impor tal programa aos colégios de confis
são religiosa que se opõem a essa ideologia. Até
que ponto nossos filhos são obrigados a aprender
conceitos errados e contrários à moral de seus pais.
Educação sexual, reprodutiva, ou outro nome que
queiram dar, nunca foi objeto de exigência para in
gresso nas universidades. Isso é uma chantagem
que não podemos aceitar. Onde está o Governo que
não vê essas coisas? Estou certo que o ilustre Mi
nistro da Educação, ao tomar conhecimento desses
fatos, tomará as devidas providências para que seus
filhos ou netos também não sejam atingidos por
essa avalanche destruidora dos princípios morais
que regem a sociedade brasileira.

A situação é grave, gravíssima para que fique
mos parados sem uma ação enérgica que defenda
nossos filhos e nossa sociedade das agressões a
nossos princípios morais e éticos. Não podemos
permitir que os interesses do imperialismo interna
cional se sobreponham à nossa soberania nacio
nal.



v- GRANDE EXPEDIENTE

o Sr. Adylson Motta, § 2 2 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Adroaldo
Streck, § 22 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Pas
sa-se ao

Tem a palavra o Sr. Eliseu Padilha
O SR. EUSEU PADILHA (Bloco/PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, trago hoje a este plenário tema que se
constitui num dos grandes anacronismos do ordena
mento jurídico brasileiro. Trata-se dos limites legais
e fáticos dos terrenos de marinha, que figuram entre
os bens atribuídos à União, pelo art. 20 da Constitui
ção Federal.

Venho-me ocupando desta matéria há bem
mais de uma década. Buscando contribuir, ainda
que de forma modesta, para o aprofundamento do
assunto, desenvolvi academicamente um estudo so
bre a origem e a situação atual dos terrenos de mari
nha, a partir de pesquisa sobre a legislação do Brasil
desde os seus tempos de Colônia, além da doutrina
e jurisprudência sobre o tema.

Por isso, creio poder dar alguma contribuição
ao debate sobre os elementos que compõem, na
atualidade, o conceito de terrenos de marinha que, a
meu ver, precisa ser revisto com urgência, não só
para conferir credibilidade a este instituto, mas prin
cipalmente para torná-lo mais justo em relação à po
pulação litorânea do País.

Daí por que tomo a iniciativa de reabrir essa
discussão junto aos membros desta Casa, à qual
cabe enorme responsabilidade no aperfeiçoamento
das instituições do nosso Direito pátrio. Os terrenos
de marinha, como figura jurídica, tiveram suas se
mentes lançadas ainda no Brasil-Colônia. Ao se bus
car as razões que determinaram inicialmente a re
serva dessas áreas para a servidão pública, colo
cando-as a serviço da Nação, serão encontradas
menções, nas ordens régias dos séculos XVI e XVII,
às necessidades de proteção contra os ataques ini
migos, de garantia de movimentação das embarca
ções e desembarque de mercadorias, além da gera
ção de receita para a Fazenda Real.

Os critérios para fixação e utilização das áreas
de marinha foram gradualmente estabelecidos, ten
do sido finalmente consolidados nas primeiras déca-
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Muito obrigado. Voltarei ao assunto em outra das do século XVII, época a que remontam os parâ-
ocasião. metros ainda hoje adotados.

Esses parâmetros, Sr. Presidente, são atual
mente determinados por legislação que data do ano
de 1946. Trata-se do antigo Decreto-Lei nº 9.760, o
qual, incorporando critérios de um passado distante,
ainda da era imperial, definiu como terrenos de mari
nha as faixas de terras situadas a uma distância de
33 metros- quinze braças craveiras, na expressão
imperial -, medidas horizontalmente para a parte da
terra, da posição do preamar médio do ano de 1831.
Repito, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados: do
ano de 1831. Ou seja, para efeito das demarcações
atuais tem-se como referência a linha do preamar
médio de exatos 165 anos atrás.

Pois bem. Não será nenhum exagero dizer que
a remissão ao ano de 1831 constitui o nó górdio dos
trabalhos de demarcação dos terrenos de marinha
ao longo de toda a costa brasileira. A mais que ses
quicentenária data gera problemas óbvios, porque
não se pode esperar que após tão extenso período
de tempo existam elementos confiáveis para a deli
mitação do preamar médio adotado como referência.

. Em primeiro lugar, cabe lembrar que a confor-
mação da costa brasileira foi sendo progressivamen
te alterada por aterros naturais e artificiais, em virtu
de principalmente de a ocupação demográfica brasi
leira ter ocorrido de forma mais intensa na faixa lito
rânea.

Confirmado tal obstáculo, chegou-se a afirmar,
no âmbito do extinto Conselho de Terras da União
que:

"Reconhecida a existência de aterros
naturais ou artificiais formados depois de
1831, a fixação da posição da linha do prea
mar médio toma-se, mais complexa.

Os documentos constituídos por me
mórias, monografias e escrituras relativas ao
ano de 1831, ou que do mesmo se aproxi
mem, quando obtidos, são em geral impreci
sos. Subsídios valiosos, como cartas de afo
ramento de terrenos de marinha, outorgadas
no tempo do Império, são encontrados com
relativa facilidade apenas nas capitais ou
grandes cidades litorâneas.

As plantas relativas ao ano de 1831,
ou que do mesmo se aproximem, passam a
constituir, em geral, a documentação "bási
ca" para a fixação da linha do preamar mé
dio daquele ano.

Ora, naquele tempo poucos e deficien
tes eram os levantamentos do litoral, feitos
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por processos expeditos, pouco precisos e declarados - pois assim o é desde a instituição da
desenhados em pequena escala, com o fim República - como terrenos de marinha os que, apa-
especial de navegação, indicando tão-se- rentemente, sob o ponto de vista da aparência legal,
mente o contorno do litoral, sem levanta- pertencem a particulares. Mas na verdade, perten-
mento hipsométrico e, por outro lado, a su- cem à União.
perfície do litoral vem sofrendo contínuas Cito e faço esse parêntese apenas para exem-
transformações, alterando completamente o plificar o que acontece de Norte a Sul do País e que
relevo topográfico. é, evidentemente, algo que merece toda a atenção.

Assim, a orla marítima indicada em
plantas antigas ou modernas pode não cor- O Sr. Severiano Alves - Deputado Eliseu Pa-
responder à do preamar médio relativo ao ano dílha, V. ExA concede-me um aparte?
de sua feitura, mas poderá, no entanto, como O SR. EUSEU PADILHA - Concedo com mui-
observado inicialmente, a vir representar em ta alegria e satisfação o aparte ao nobre Deputado,
última hipótese, a linha do preamar de 1831, grande municipalista de todos os tempos, severiano
quando esta, por prova técnica ou documen- Alves, do PDT da Bahia.
tal, não possa ser restabelecida.- O Sr. Severiano Alves - Muito obrigado, De-

Não podemos esquecer, também, que tantas putado. Aborda V. ExD um assunto importantíssimo,
dificuldades, aliadas às deficiências dos órgãos pú- talvez numa hora muito precisa. A questão de terre-
blicos incumbidos dessa tarefa de demarcação da nos de marinha é hoje no Brasil muito complicada -
faixa de marinha, resultaram em lentidão tal no pro- poderíamos dizer assim. Como advogado, senti mui-
cesso demarcatório que hoje, dos quase 8 mil quilô- ta dificuldade em defender meus clientes, porque
metros de costa brasileira, somente 2.867 quilôme- nem mesmo o Poder Público, hoje, sabe definir suas
tros de terrenos de marinha encontram-se demarca- faixas territoriais consideradas terrenos de marinha.
dos, segundo dados da secretaria do Patrimônio da A lei que regula o assunto é bem antiga, de 1831.
União. Apenas para exemplificar, vale lembrar que Os fenômenos meteorológicos transformaram
em alguns Estados, como é o caso do Rio Grande completamente a estrutura terrestre. A faixa preamar
do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, por exem- já não é mais aquela de 1831. O mar já está invadin-
pio, há menos de 100 quilômetros de costa com fai- do certamente as avenidas e ruas no litoral. A faixa
xa de marinha demarcada. que no passado era considerada terreno de marinha

E aqui abro um parêntesis: no ano de 1985, na hoje já é de propriedade particular. Conheço V. ExD

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Gran- Não é a primeira vez que trabalhamos juntos. Fui
de do Sul, onde fazia um curso de extensão univer- Presidente da Confederação dos municípios, V. ExD

sitária a nível de pós-graduação, dediquei-me a pes- foi 111 Secretário-Geral. Também foi Coordenador do
quisar, estudar e proferi, então, na argüição de final Conselho Brasileiro de Integração Municipal. De cer-
de curso, um pronunciamento sobre terrenos de mari- to, não me surpreende seu trabalho fabuloso. V. Exll

nha. Devo dizer que procurei em todos os órgãos pú- encaminhou uma emenda constitucional ou um pro-
blicos do País. E o terrenos de marinha, sendo um ins- jeto de lei que vai facilitar uma nova legislação. Gos-
tiMo clássico do Direito Brasileiro - uma vez que não taria de dizer que estou inteiramente ao dispor para
se o conhece em nenhum outro sistema jurídico - é colaborar, como também, acredito, todos os pares
praticamente desconhecido nas instituições, nos órgã- desta Casa, porque trata-se de um assunto da maior
os, nas repartições que tenham responsabilidade de importância. Parabenizo V. ExB por trazer à tona as-
discipliná-lo, de demarcá-Io e de zelar por ele. sunto dessa natureza.

Portanto, Sr. Presidente, o que agora se traz à O SR. ELISEU PADILHA - Agradeço ao Depu-
consideração da Casa é nada mais nada menos do tado Severiano Alves o aparte, que bem denota sua
que a possibilidade de evoluirmos muito em relação presença de espírito e o seu senso de comprometi-
à faixa de terras de alto valor econômico, que vai de mento com nossos municípios.
Norte a Sul do País, que tem hoje, por exemplo, no Aqui encaminho dois projetos de lei. Um, alte-
Guarujá, litoral do Estado de São Paulo, valiosíssi- rando o Decreto nll 9.760, a que vou-me referir logo
mas construções e pessoas que pensam que são adiante; outro, então uma inovação absoluta, trans-
seus proprietários mas são meros detentores. fere a administração da faixa de marinha para os

O instituto dos terrenos de marinha como que municípios, que terão ampla condição de demarcar,
paira no ar, e, no momento da demarcação, serão de administrar e de fazer com que este bem, de alto
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valor monetário, possa render-lhes receitas. E eles A modificação de tal limite também não trará
saberão como fazê-Ia ser a maior possível. conseqüências negativas com relação às questões

Por outro lado, se a morosidade tem sido uma ambientais, desde que continuem sendo aplicadas
constante nos trabalhos demarcatórios, o mesmo aos terrenos de marinha as normas ambientais refe-
não se pode dizer do acelerado processo de urbani- rentes às propriedades situadas na Zona Costeira,
zação do Brasil, nas últimas décadas, especialmente de forma geral, como já admitido pela Comissão de
em sua faixa litorânea, decorrendo desse fato o que Meio Ambiente.
talvez represente o maior problema para delimitação Por tantas razões, apresentei recentemente um
dos terrenos de marinha. É que, ao longo desse pe- projeto de lei, visando modificar a arcaica legislação
ríodo, muitas cidades foram edificadas sobre o que de 1946, o de n2 2.073, de 19 de junho de 1996, es-
virá a ser demarcado, futuramente, como terrenos pecificamente quanto ao ponto de origem dos terre-
de marinha. nos de marinha, que propus passar a ser o de prea-

Veja, Sr. Presidente. Nas últimas décadas, es- mar médio atual. Vejam, Sr. Presidente, Srs. Parla-
pecialmente na faixa litorânea, decorrendo desse mentares, que não se trata de nenhuma insurgência
fato o que talvez represente o maior problema quan- contra o instituto de terrenos de marinha, cuja impor-
to à delimitação dos terrenos de marinha. É que, ao tância não coloco em discussão, mas de encontrar
longo desse período, muitas cidades foram edifica- um caminho que possa torná-lo respeitado, de fácil
das sobre o que virá a ser demarcado, no futuro, administração e consentâneo com a realidade social
como terrenos de marinha. E, aí, quem pensa que é e fisiográfica do País.
proprietário, não o é. Quem pensa que titula, o domí- Nessa linha de raciocínio, entendo ser neces-
nio, não titula, porque o domínio pertence à União e sário buscar uma forma alternativa de gestão desse
esses ·proprietários· converter-se-ão em ocupan- patrimônio _ que afinal é público -, uma vez que os
tes ou, quem sabe, em foreiros, se for do interesse órgãos federais não têm-se mostrado capazes de
do órgão público que tenha a jurisdição no mo- fazê-lo satisfatoriamente. A União não dispõe de
mento. Milhares de pessoas e empresas que ad- meios suficientes para controlar eficazmente a ocu-
quiriram imóveis na presunção de terem realizado pação das terras em questão, tanto a que se faz em
negócios jurídicos perfeitos, serão afetadas. A titu- regime precário, no caso das ocupações, quanto a
lação das pessoas radicadas em tais áreas, embo- que assume forma contratual, como é o caso dos
ra com aparência de legitimidade e plenitude do- aforamentos e das concessões feitos ao longo de
minial, não terá qualquer valor. Em resumo, resta- toda a costa. Isso sem mencionar os custos adminis-
rão prejudicados inúmeros negócios jurídicos apa- trativos de manutenção das representações locais
rentemente perfeitos, inclusive contratos hipotecá- dos órgãos federais.
rios firmados no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação. Ante a inexistência, na esfera federal, das con-

dições requeridas, acredito que o melhor a fazer é
A manutenção do preamar médio de 1831 descentralizar a administração dos terrenos de mari-

como baliza de demarcação, além de constituir fonte nha, delegando-a aos municípios aptos a assumir
de sérios problemas sociais, não se justifica logica- tais encargos. Acredito que, pela maior proximidade
mente. A expressão econômica das receitas· relati- com essas áreas e pela ligação direta com os pro-
vas aos terrenos de marinha aforados pela União é blemas locais, os municípios poderão administrá-Ias
muito pequena, sendo sob esse aspecto irrelevante com maior eficácia, fazendo-as, inclusive, gerar con-
a modificação dos critérios demarcatórios. sideráveis receitas, o que não implicaria modificar a

O sistema portuário brasileiro, razoavelmente propriedade dos bens, constitucionalmente atribuída
definido, não tem por que se vincular ao preamar à União.
médio de 1831, se lhe é faticamente indiferente. Sob
a ótica do planejamento e da manutenção de meca- Por entender que este seria um caminho viá-
nismos para a defesa do território nacional, a posi- vel, também subscrevi o Projeto de Lei n2 2.072,
ção de 1831 também não tem a mínima significação, de 19 de junho de 1996, submetendo-o ao proces-
como, aliás, já admitido pela Comissão de Defesa so democrático da discussão pelo Congresso Na-
Nacional, quando da discussão da matéria em ques- cional.
tão. O que equivale a dizer que não subsistem as ra- Concedo, com muita alegria, um aparte ao no-
zões que sustentaram a criação deste Instituto sob o bre Deputado Adylson Motta, do PPB, do Rio Gran-
prisma do preamar médio de 1831. de do Sul.
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o Sr. Adylson Motta - Nobre Deputado Eliseu
Padilha, congratulo-me com V. Ex· por abordar as
sunto momentoso para nós, principalmente para
aqueles que têm propriedades nas faixas litorâneas
do País, em especial, na nossa região. Este é um
dos assuntos que está a desafiar uma decisão por
parte do Governo. Trouxe um estudo realizado pelo
Dr. Mantovani, um dos maiores conhecedores neste
assunto, como V. Exll, que trata das terras de mari
nha na praia de Imbé, pequena praia do litoral gaú
cho, como V. Exll bem conhece, pois além de ser
nosso vizinho foi Prefeito da cidade. Há um ano e
meio, este assunto foi entregue a um amigo, o ex
Deputado Nélson Jobim, hoje Ministro da Justiça,
que está me devendo uma resposta sobre esse as
sunto, que me levou a três ou quatro audiências na
quele Ministério. Independentemente dos oportunos
projetos apresentados por V. Exll, sugiro que, devido
a seu prestígio e pelo fato de ser correligionário do
Ministro da Justiça, marque uma audiência com o
Ministro, a fim de, juntos, encontrarmos uma solução
definitiva para este problema. Não costumo agir em
assuntos em que eu tenha interesse pessoal, até
porque me cria constrangimento. Por uma questão
de ética, procuro não tratar da questão. Mas sou
proprietário de um terreno no litoral, do qual tenho a
escritura lavrada em cartório, tenho registro no car
tório de imóveis, pago o IPTU e uma taxa de- mari
nha três ou quatro vezes superior ao valor do IPTU.
Não sou proprietário de nada. Sou apenas um usuá
rio eventual. Espero que a situação se defina de
uma forma ou de outra, quem sabe até me despe
jando daquele terreno, mas que se dê uma defini
ção, porque não quero ser um clandestino, um inde
finido em termos de propriedade. Por todas essas
razões, devo aplaudir V. Ex- pelo discurso que faz
nesta tarde e por tratar de assunto que realmente
precisa ser enfrentado, encarado. Devo acrescentar
ainda que, em termos de receita, é insignificante
para o Governo, mas será de grande valia em ter
mos de solução para o proprietário. Hoje, existe ver
dadeiro pânico no litoral. Ninguém se considera mais
proprietário de nada. A maioria dos proprietários não
paga a taxa de marinha. Excepcionalmente, meia
dúzia, dentre os quais me incluo, estão pagando a
mencionada taxa. Estou pagando rigorosamente a
taxa de marinha. E o faço até pela minha condição
de Deputado, uma vez que somos muito vulnerá
veis. Nobre Deputado Eliseu Padilha, quero cumpri
mentá-lo e dizer-lhe da minha solidariedade a V. Exll
na busca de uma solução para o assunto. A suges
tão foi dada ao Ministro da Justiça e a seus assesso-

res. Fui, sem dúvida alguma, no mínimo, três vezes
tratar desse problema com S. Exll, que é nosso ami
go particular. Mas o fato de sermos amigos é que
nos está preterindo no que tange a essa solução.
Vamos cobrar mais uma audiência para tratar do as
sunto. Estarei à sua disposição para acompanhá-lo,
se entender oportuno.

O SR: ELISEU PADILHA - Agradeço, por de
mais, ao nobre Deputado Adylson Motta a oportu
na manifestação. O Rio Grande do Sul e o Brasil
como um todo aprenderam a respeitar S. Exll pela
sua firme posição de procurar honrar, de todas as
formas, o mandato popular, que já titula há várias
legislaturas. Coloco-me à disposição de V. Exll para,
juntos, buscarmos, talvez no Ministério da Justiça,
um apoio que acelere ainda mais o andamento
desse processo.

A situação pessoal do Deputado foi aludida
para dar, quem sabe, cores mais fortes à denúncia
que aqui faço sobre a necessidade de haver um
novo regramento neste instituto. Acredito que foi só
por essa razão que veio à tona o caso pessoal do
ilustre Deputado. Coloco-me à sua disposição e me
congratulo com seu posicionamento, que, sincera
mente, também é o meu.

O Sr. Adylson Motta - Nobre Deputado Eliseu
Padilha, apenas para complementar meu aparte. Te
nho um abaixo-assinado de mais de mil moradores
do Imbé que respaldam essa reivindicação.

O SR. EUSEU PADILHA - Sr. Presidente,
agradeço mais uma vez ao ilustre Deputado Adylson
Motta pelo seu aparte.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quero fi
nalizar essa intervenção, reiterando a importância de
se rever a legislação que define e disciplina a utiliza
ção dos terrenos de marinha. A inércia só fará agra
var o problema, pois a maior parte das áreas de ma
rinha ainda está por ser demarcada. Muitas pessoas
edificaram ou adquiriram suas moradias nessas
áreas - e aqui evoco o testemunho dado pelo Depu
tado Adylson Motta -, mas o fizeram de boa-fé, ba
seando-se em titulação que lhes conferia, na apa
rência, a certeza dominial.

A manutenção do preamar médio de 1831 está
na raiz do problema. É preciso com urgência rever
esse conceito que há muito já foi vencido pelo tem
po. Considerar como terrenos de marinha os situa
dos até 33 metros da linha do preamar médio de
hoje dá ao instituto corpo e respeitabilidade. Mais
que isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dá aos ci
dadãos brasileiros a garantia da eficácia de suas ti
tulações dominiais, de demarcação facilitada e segu-



VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim, pelo PT.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, comentava aqui no plená
rio com o futuro Prefeito de Bagé pelo Partido dos
Trabalhadores, Deputado Luiz Mainardi, sobre os
dois anos do Real. Eu comentava com S. Exll que
me dizia para repetir isso na tribuna. Eu dizia a S.
ExlI: faça de conta que deu um branco. Lembra real?
Lembra dois anos? Que lembra de positivo? Saúde?
V. ExlI lembra de algo positivo? Diz S. Exll que não
lembra nada. Na educação, lembra algo positivo?
Nada. Na segurança? Aumentou a violência, dizia S.
ExlI Os salários? Está aí o arrocho que não nos dei
xa mentir, no caso dos servidores públicos e no
exemplo do salário mínimo.

Mas, falando em salário mínimo, neste fim de
semana o Presidente foi a uma lanchonete, pediu
um cafezinho e comeu um pãozinho para demons
trar que a população comia mais. Daí o Deputado
Luiz Mainardi me disse que iria ligar para a lancho
nete para ver quanto custa um pãozinho com man
teiga e uma taça de café com leite, porque achamos
que o trabalhador merece um pouquinho mais do
que um cafezinho preto. S. ExI' me transmitiu os da
dos da lanchonete da Câmara dos Deputados, que
são os seguintes: pão com manteiga - R$0,40; taça
de café com leite - R$0,80; somando, dá R$1.20. O
trabalhador gastará pelas três refeições, uma taci
nha de café com leite e um pãozinho com manteiga,
R$3,60 por dia que, multiplicado por trinta, dão
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ra e conferirá a nós, seus artífices, como seus repre- 1997 prenuncia uma crise gigantesca em Brasnia,
sentantes, a satisfação do dever cumprido e a certe- que pode submegir num mar de quebradeira, fa-
za de que fizemos o possível para aumentar o nível lências e desemprego como nunca visto anterior-
de felicidade da Nação, que tanto espera de nós e mente. A Fecomércio alerta para essa perspectiva
que é induzida à decepção por tantos meios, para os ao declarar, em seu Boletim de 28 de junho próxi-
quais nós não podemos concorrer. mo passado, que "para os próximos meses a pre-

Era o que tinha a dizer. servação das vendas e do emprego dependerá da
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Con- política do Governo em relação aos salários dos

cedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, servidores".
que disporá de 3 minutos, para uma Comunicação Essa a difícil situação por que passa o Distrito
de Liderança, pelo PCdoB. Federal em decorrência do Plano Real. Como já dis-

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro- semos, Brasília não tem o que comemorar. Nuvens
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srts e carregadas se apresentam no horizonte anunciando
Srs. Deputados, Brasília não tem o que comemorar tempestade. O Governo Federal revela a mais pro-
nos dois anos do Plano Real. funda insensibilidade. Mas o povo brasiliense não

O achatamento do salário dos servidores públi- aceitará de cabeça baixa assistir ao destroçamento
cos repercute fortemente sobre a economia do DF. de sua economia.
Os servidores, que constituem 22% de sua popula- Era o que tínhamos a dizer.
ção economicamente ativa e são responsáveis por O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Vai-
40% do consumo local, estão com os salários con- se passar ao horário de
gelados há 17 meses. Em contraste, nos últimos 12
meses, as tarifas de energia elétrica subiram
50,26%; água e esgoto, 105,80%; telefone,
240,31%; IPTU, 28,65%; e ônibus, 45,90%.

As conseqüências são visíveis. Nos últimos 12
meses, as vendas no comércio caíram 21 % e, com
exceção de fevereiro, registrou-se queda em todos
os meses deste primeiro semestre. O número de fa
lências cresceu 108% no mesmo período.

A propalada "febre" de consumo de eletrodo
mésticos e de produtos chamados da linha branca
geladeiras, máquinas de lavar etc. -, que é divul
gada como um dos indicadores de êxito do Plano
Real, no Distrito Federal não chegou a ocorrer, re
gistrando-se, pelo contrário, uma queda no seu
consumo.

O estoque dos comerciantes reduziu-se em
55%. Esse dado, se pode ser parcialmente atribuído
a uma maior racionalidade administrativa'em decor
rência da estabilidade da moeda, é sintoma igual
mente da falta de capital de giro e de reservas dos
empresários, o que os torna mais vulneráveis à cri
se.

Em Brasília, esses dados se tornam mais preo
cupantes pelo perfil econômico local, em que 91 %
do PIB é constituído por comércio e serviços, e 80%
do ICMS é arrecadado no comércio.

Dessa forma, o arrocho salarial imposto aos
servidores repercute de forma drástica, negativa
mente, sobre a economia do DF. A perspectiva anun
ciada pelo Governo de que não ocorra reajuste do
salário desses servidores este ano e sequer em
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R$108,OO, mais do que o salário mínimo, descontan- bilizações de trabalhadores, há dez ou doze anos,
do a Previdência. que prestavam serviços a empresas na área da

O Presidente foi infeliz. Eu queria que a televi- construção de habitações populares. Hoje isso não
são, quando registrou o fato, perguntasse quanto se- mais existe.
ria se tomasse uma taça de café com leite e um pão- O Governo anunciou que iria liberar para o Pro-
zinho. Tomando como exemplo a lanchonete da Câ- habitar e o Prosanear milhões e milhões de recur-
mara, urna taça de café com leite e um pão com sos, mas ficou só na conversa. Recordo-me de que
manteiga não dá para o trabalhador fazer as três re- o Rio Grande do Sul seria beneficiado com mais de
feições do dia durante trinta dias. Faz de conta que 200 milhões e até hoje esse dinheiro não chegou.
ele não tem onde morar, que não tem onde dormir, Aliás, o Governo Fernando Henrique Cardoso tem
que não fica doente, que não pega ônibus, que não se caracterizado corno um governo de boas intençõ-
compra sapato e que não veste roupa, vive pelado, es, como o Governo Antônio Britto, do meu Estado,
nu. Cento e oito reais é o que vai gastar para comer mas até agora não vemos absolutamente nada de
um pãozinho com manteiga e uma taça de café com concreto. O que foi feito em investimentos na área
leite. de habitação e do saneamento básico? Absoluta-

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - O mente nada! Quando um pouquinho poderia ser fei-
tempo restante do Partido dos Trabalhadores será to, que foi através da proposta de emenda aprovada
ocupado pelo Deputado Luiz Mainardi. pelos parlamentares, veio um corte no Orçamento e

V. Exll tem a palavra por 5 minutos. o reduziu a migalhas.
,O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revi- Esse é um problema extremamente sério,

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque a construção civil nas áreas de Sl;lnea-
vamos dar continuidade a essa reflexão que, nes- mento básico e da habitação emprega milhões
se dia, deve ser feita. Começo por recordar a cam- de pessoas, dependendo do volume de recursos.
panha eleitoral e os compromissos assumidos pelo Essa é uma área que está absolutamente parada
então candidato Fernando Henrique Cardoso. Re- e o povo carente de emprego e de habitação.
cordo-me que uma das formas simbólicas de S. Para combater o problema da saúde na sua ori-
Exll sensibilizar a população era abrir a mão e gem, devemos investir em saneamento básico.
apontar, com os dedos, as cinco prioridades. Re- Esse é um outro problema extremamente sério
cordo-me, quando o Deputado Paulo Paim falou deste Governo, que até agora não encontrou
sobre a educação, exatamente de um dia, quando uma solução, ou pelo menos não teve um início
o candidato à Presidente da República, muito sen- concreto e efetivo. Esse Governo só ficou nas
sibilizado por uma carta que recebeu de um aluno boas intenções.
chamado Marcelo, na qual este relatava o seu dra- Quero fazer referência a outro problema extre-
ma em ter que deixar a universidade privada, por- mamente grave que, para mim, se torna de certa for-
que não existia a universidade pública e porque o ma muito caro, porque sempre tive uma boa relação
crédito educativo era muito pouco, não atendia a com os amigos do PSDB, com pessoas que têm um
todos quantos o queriam. O então candidato com- passado e uma história de luta elogiáveis e que
prometeu-se a resolver o problema do crédito edu- sempre quiseram que o nosso País fosse passado a
cativo, dizendo que num primeiro momento iria du- limpo.
plicar o seu valor e que depois iria fazer com que De repente, não sei por que - mas oficial-
todos os estudantes carentes do País pudessem mente foi isso que foi dito -, disseram que não po-
obter esse financiamento. deriam misturar as coisas, ou seja, que a CPI das

Até agora, e já estamos indo para o final do empreiteiras, ou dos corruptores, não poderia ser
Governo Fernando Henrique Cardoso, sequer o pro- instalada, sob pena de atrapalhar as reformas: já
blema do crédito educativo foi resolvido. Na semana se foi o PC, a CPI não foi instalada e as coisas
passada, os Deputados desta Casa que discutiram continuam.
esse projeto tiveram que correr até o Governo para E os valores desviados deste País? Esse é um
ver se, aprovado aqui, não seria vetado. sério problema para o qual o País tem de encontrar

Deputado Paulo Paim, recordo-me também de uma solução. Pelo menos tem de se buscar mais
quando o Sr. Presidente da República falava sobre o profundamente, nas entranhas do País, acabar com
sério problema de habitação em nosso País. E V. o sistema de corrupção. Fala-se em mais de 100 bi-
Exll, como líder sindical, se lembra das grandes mo- Ihões nos últimos anos.



VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - En
cerro a Sessão, convocando outra para quinta-feira,
dia 12 de agosto, às 14 horas; e lembrando que,
achando-se o Congresso Nacional convocado ex
traordinariamente para o mês de julho, haverá Ses
são Ordinária da Câmara dos Deputados, amanhã,
terça-feira, dia 2 de julho, às 14 horas, com a se
guinte

Fraudes comprovadas e contas-fantasmas
existentes comprometeram o sistema financeiro.
Dois bancos acabaram aplicando golpes através de
seus diretores e proprietários.

O Governo fechou os olhos e lá se vão 16 bi
lhões, em moeda do Orçamento, que o Governo as
sinou embaixo. Se não voltar, quem pagará será o
povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Dan

do continuidade às Comunicações Parlamentares,
concedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Quei
roz, pelo PCdoB.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo abordar
assunto que considero da maior importância e que
V. Exil e o Deputado Paulo Paim, como gaúchos, c0

nhecem bem. Refiro-me à situação da Santa Casa
de Porto Alegre, importante hospital ameaçado de
fechar as portas.

Esse hospital desenvolve a medicina de alta
complexidade, faz vários tipos de transplante, como
os de rim e de medula, e é uma altemativa para a
nossa população carente.

Em face da crise da saúde - o SUS paga hoje
uma miséria: 2 reais por uma consulta e 3,75 reais
por uma intemação, coisa completamente inviável -,
a situação de um hospital como esse, que atende à
população carente, é pré-falimentar. O que faz o Go
verno Federal em relação a isso? Naturalmente dei
xa fechar as portas.

Nessa mesma situação se encontra o Hospital
Universitário de Brasília. É um hospital-escola que
forma profissionais e um hospital assistencial de
grande importância para a região, porque recebe
gente do Brasil inteiro. Esse hospital, além de não
receber devidamente os recursos, porque os paga
mentos são irrisórios, também está proibido de con
tratar servidores por ser órgão federaf. Então, qual a
tática para fechar um hospital? Simplesmente o Go
verno, através de decreto, proíbe a contratação de
servidores. As pessoas que estão saindo do serviço
público, por aposentadoria ou morte. Vão esvazian-
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Outro dia, li uma reportagem em que o articu- do o hospital, deixando-o sem pessoal. O Governo
lista falava em mais de 500 bilhões de dólares des- pode fechar as portas, mas não pode contratar.
viados nas últimas décadas do Brasil. Cito esses dois exemplos para mostrar como

Como se pode acabar com a corrupção? Atra- o Governo Federal dá aos fatos dois pesos e duas
vés da transparência, da participação e, fundamen- medidas. Quando um banco anuncia que vai que-
talmente, da investigação. O Governo não quis in- brar, ele o socorre generosamente. Vejam a situa-
vestigar esse problema, como também o dos ban- ção de um banqueiro, como Ângelo Calmon de Sá,
coso que hoje está desfrutando confortavelmente de

suas mansões e piscinas, de seu caviar, com seu
banco a salvo. E vejam a situação de um doente
renal crônico que vai ser operado para fazer um
transplante na Santa Casa de Porto Alegre. Prova
velmente irá morrer, porque o único hospital que
faz o transplante vai fechar as portas e não haverá
socorro, porque quem vai morrer será um renal
crônico, ou uma criança com leucemia que precisa
fazer um transplante de medula. Talvez o paciente
morra, porque não tem como pedir socorro. ~ po
bre, o hospital vai fechar e não haverá socorro.
Esse é o comportamento desigual, injusto, perver
so que o Governo Federal dá às áreas sociais. Ele
não tem a mesma generosidade para com os po
bres, ou seja, não adota o mesmo procedimento
de quando socorre o sistema financeiro. Principal
mente quando os banqueiros são criminosos, o
tratamento é muito diferente.

Portanto, registro esses dois fatos, no momen
to em que a sessão é presidida por um gaúcho e há
outros dois presentes - Deputados Paulo Paim e
Luiz Mainardi -, também lutadores nos seus Estados
e, com certeza, solidários a essa causa.

Tenho certeza de que V. Exlg jamais querem
ver um hospital, como a santa Casa de Porto Ale
gre, que presta tão importante serviço, fechado.
Também não queremos ver o Hospital Universitário
de Brasftia fechado e outros importantes hospitais
públicos que hoje estão na iminência de fechar as
portas por completa falta de assistência do Governo
Federal à área da saúde.
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URGENCIA
ARTIGO 64, § 12 DA CONSMUIÇÃO FEDERAL

Discussão

1
PROJETO DE LEI N2 4.716-8, DE 1994

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei oi
4.716-A, de 1994, que define os crimes de tortura e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, e das
emendas oferecidas em Plenário; no mérito, pela apro
vação, com substitutivo, das emendas de n2S 1 a 8 e
rejeição da de n2 9 (Relator. Sr. Régis de Oliveira).

Oba.: prazo na Câmara esgotado em 29-6-96.

2
PROJETO DE LEI Ni 1.525-A, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei n2

1.525, de 1996, que concede, a tftulo de indenização
de corrente de responsabilidade civil da União, pensão
especial aos dependentes deJosé Ivanildo 8ampaiode
Souza; tendo parecer da Comissão de seguridade
Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (Re
lator: Sr. Ayres da Cunha); Penden1e de pareceres:
da Comissão de Finanças eTributação e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

.Oba.: prazo na Câmara esgotado 29-&- 96.

URGÊNCIA
(Art. 151, ~ -j-, ele art. 52, § t)Q do

Regimento Interno)

Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NR 164-A, DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n2 164, de 1995, que aprova o texto da
Convenção Internacional nll 171, da Organização Inter
nacional do Trabalho, relativa ao Tra.l;>alho Noturno;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Régis de Oliveira). Pen-
dente de parecer da Comissão de Trabalho, de Admi·
nistração e Serviço Público.

ORDEM DO DIA DAS
COMISSÕES

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 40-Al95 - GRATUIDADE DOS

TRANSPORTES COLEnVOS

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 21/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 7a Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-A, de 1995 - do Sr. Marquinho Chedid 
que "altera a redação do parágrafo 20 do artigo
230 da Constituição Federal; a fim de reduzir
limite de idade dos idosos para efeito de
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e
dos serviços de diversão pública".
Relator. Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 128-A/95 • ACUMULAÇÃO DE

CARGO (ODONTOLÓGICO)

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: aa Sessão

1- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 128-A, DE 1995 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "dá nova redação a alínea "C" do inciso
XVI, do art. 37 da Constituição Federal".
Relator: Deputado PAUb.O RITZEL

PEC 198-Al95 - ACUMULAÇÃO DE
CARGO ELEnVO

PAUTA N° 02196

Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo 11
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AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 19/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso:9l1 Sessão

ELABORAÇÃO
TRABALHO.

DO ROTEIRO DE 1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 201-A, de 1995 - do Sr; Euler Ribeiro e
Outros - que "altera o parágrafo 7° do artigo 14
da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e da de
n° 367/96, apensada".
Relator: Deputado OLAVO CALHEIROS.

1- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 198-A, de 1995 - do Sr. Silvio Abreu - que
"acrescenta parágrafo e dá nova redação ao
art. 54, inciso 11, alínea "D" da Constituição
Federal".
Relator: Deputado LUCJANO PIZZATTO.

PEC 201-A/95 • INELEGIBILIDADE DE
PARENTES

PAUTA N° 02/96

Horário: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo 11

ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE
TRABALHO.

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: aa Sessão

-

11· COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO
PAU T A N° 05196

( 5° REUNIÃO ORDINÁRIA)

Horário: 15:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

1 - Apresentação, discussão e votação da
Mensagem nO 197/95-CN, "Do Senhor
Presidente da República, encaminhando ao
Congresso Nacional as Contas do Governo
Federal no exercício de 1994."
RELATOR: Senador BELLO PARGA
VOTO DO RELATOR: PELA APROVAÇÃO,
com ressalvas, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado.

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 59 minutos.)
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Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

OsmirLirna

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

JairoAzi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Ricardo Barros

Theodorico Ferraço

B~(PMD~SD~SUPSC)

Aioysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Eudoro Pedroza
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima

AntOnio dos santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oiveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
VICente Cascione
vnmarRocha

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos LeoneUi Arthur VirgRio
Koyu lha Emanuel Fernandes
José de Abreu Itamar Serpa
Luiz Piauhylino Márcia Marinho
Roberto Rocha Marconi Peri/lo
Roberto santos Nelson Marchezan
salvador Zimbaldi Nicias Ribeiro
Vic Pires Franco (PFL) Roberto Franca

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tilden santiago
sandra Stalfing 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Lopes
Leonel Pavan Serafim Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria lvone do Espfrito santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, saia 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO
E JUSnçA E DE REDAÇAO

Preslclente: Aloylso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Casclone (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)



Bloéo (PMDBlPSDJPSLlPSC)

Vilson santini

Albérico Filho
Chicão Brlgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPBJPL)

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Sarney Filho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

A/ceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Jair Bolsonaro
Maurício campos
Valdenor Guedes
Wilson Leite Passos

AntOnio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Rommel Feijó

José Genoíno
Paulo Delgado

PSDB

PT

PDT

Augusto Nardes
Enivaldo Ribeiro

Júlio Redecker
Roberto Jefferson (PTB)

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Adão Pretto
Luciano Zica

PSDB Márcia Cibilis Viana Sérgio Carneiro
Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Aécio Neves
salomão Cruz

Zulaiê Cobra
1 vaga

Ricardo Izar

PSB

PCdoB

1 vaga

Aldo RebeloHaroldo Lima

Ana Júlia Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
José Machado Local: quarta-feira - 9h - Plenário sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIORSeraflm Venzon

PT

PDT

Sérgio Cameiro

GilneyViana
Ivan Valente

B~(PMDBJPS~SLlPSC)

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo li. Plenário 13.
Telefones: 318·6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDBlPS~SLJPSC)

Edison Andrino Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PPBlPL)

Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Carlos Airton
Carlos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares1 vaga

Abelardo Lupion
carlos Maglo

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

PV

PSB

Raquel capiberibe

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbierl
Noel de Oliveira

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

B.Sá
João Leão
Roberto Franca
Zé Gerardo

PSDB

AntOnio carlos Pannunzio
Ceci Cunha

L90nidas Cristina
Mário Negromonte

Bloco (PPBJPL) PT

Francisco Rodrigues Anivaldo Vale João Paulo Alcides Modesto



Nedson Micheleti José Augusto

PDT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gornes (PTB) 1 vaga

SlPart

Emanuel Fernandes 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMOB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Car10s Hauly (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Car10sMelles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldorniro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Antonio do Valle
Oilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PFLlPTB)

José Car10s Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (POT)

Titulares

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale

3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Car10s Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio MedioU

PSDB

Ari Magalhães
Car10s da Carbrás

Fetter Júnior
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

~~~~ ~~~~

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

PCdoB

Júlio Redecker Pauderney Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMOB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

FlavioArns
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerarni

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Fernando Lopes

Ubaldino Junior

PSDB

Fernando Gabeira
3 vagas

PT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

PDT

Eurrpedes Miranda

PSB

Fernando Lyra

PCdoB

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT

Fernando Zuppo
PSB

Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Félix Mendonça
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
Lima Netto

Beto Lélis

Cidinha Campos
José Maurício

Carlos Apolinário
. Hélio Rosas

7 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bemardo

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujáclo Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carios Vieira
Manoel Castro
Mussa Dames
Osório Adriano

PCdoB

José Carios Saboia

PDT

PSB

Giovani Queiroz
1 vaga

PSDB

PT

Amaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur Virgílio
Candinho Matos
Jayme santana
Nelson Bomier
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Ana Júlia
Ariindo Chinaglla
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Pedro Yves
Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Sérgio Miranda

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Suplentes

Jairo Carneiro
José Jorge

Udla Quinan
Paes Landim

Ronivon santiago
Vic Pires Franco

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
João Iensen

JoM Carlos Aleluia
JoséTude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Ursicino OUiroz

Bloco (PFLlPTB)

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria EMra Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Marquinho Chedid Rita Camata
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioArns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto Santos
Ubiratan Aguiar Sílvio Torres

PT

Esther Grossl João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Murilo Domingos
Wemer Wanderer

3 vagas

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

PSB

Ricardo Gomyde Und~rg Farias (PCdoB)

secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vtee-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia(PT)

Titulares



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

1 vaga

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Airton Dipp

Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Mauricio Campos
Roberto Campos

PT

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

José Maurfcio

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Cartos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
salatiel Carvalho

Adroaldo .Streck
AntOnio Feijão
José Chaves
Sy1vio Lopes

Bloco (PFUPTB)

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
Rivaldo Macari

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário CoImbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Genésio Bemardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Osmir Lima Paulo Bomhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Suplentes

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Rogério Silva
Wilson Cunha

Roberto Brant (PSDB)
saulo Clueiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

AntOnio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Ecinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anívaldo Vale
Basmo Villani Fláyio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
VadãoGomes Valdomiro Meger

PSDB
\

Femando Torres Alexandre santos
Firmo de Castro Amaldo Madeira
Nelson Marchezan Jorge Anders
Paulo Mourão Luiz Cartos Hauly
Veda Crusius Nelson Bornier
1 vaga Vicente Arruda

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Femando Ribas Carti Enio Bacci

PSB

João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

Secretária: Marta Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 5
Telefones: 318-696016989/6955

PresIdente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Cartos Camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos
Moisés Lipnik

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzi

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti



Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSDB

PT

PDT

Wagner 8aIustiano

Jayme Santana
Luiz Plauhlino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinhq
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madfeira

PSDB

PT

Wilson Leite Passos
1 vaga

B.Sá
Elias Murad

Ezfdio Pinheiro
Feu Rosa

FlávioArns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Blolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Raquel capiberibe

Wilson Braga
Fernando Ribas Carli

PDT

PSB

Cidinha campos
Serafim Venzon

1 vaga

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo Santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

BIoco(PMD~SDIPSUPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
Sandro Mabel
laire Rezende

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Miriam Maria Bragança Santos
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHQ, ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Oloch (PSDB)
12 Vice-Presidente: lidemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jalr Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos cardinal
LeonelPavan

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Adelson Salvador
André Pucclnelli
Armando Costa
Chicâo Brfgido

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
Pedro Yves

1 vaga

Ayres da Cunha
carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursiclno Queiroz

Armando AbRio
Darcfsio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Plnotti
UdiaQuinan
Rita camata
Saraiva Felipe

Miro TeIxeira
Renan Kurtz

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José A1demir (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhernar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Pisaneschi
. Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vaga

Alcione Alhayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossatto (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá

AryValadão
Benedito Guimarães



Suplentes

Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva João Mendes
Francisco Silva Jorge Wilson
Luis Barbosa Nilton Baiano
Marcelo Teixeira (PMDB) Osmar Leitão

PSDB
Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
Jovair Arantes Femando Torres
LeOnidas Cristino José Chaves
Mário Negrornonte Zé Gerardo
Paulo Feijó
Pedro Henry
Simão Sesslm 3 vaga

PT
Carlos santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmldt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Omar Prudência da Silva
Local: quarta-1eira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

'DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 VICe-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Aldo Rebelo

Renan Kurtz

João Colaço

Julio Redecker

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Suplentes

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos

Rubem Medina

PT

PSB

PDT

PSDB

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

Valdomiro Meger

Agnelo Queiroz

Fernando Lyra

Wilson Braga

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
JairoAzl
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

PPS
Sérgio Arouca 1vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-1eira e quinta-feira -1Oh - Plenário 5aIa 11
Telefones: 318-6987/699on004l7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 VICe-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 VICe-Presidente:

TItulares

Basilio Vlllani
Eurico Miranda
Fausto Martello

Bloco(PMD~SD~SUPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thorne Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosae

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida
AntOnio Jorge

Anlbal Gornes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo rlfan

Roberto Paulino
2 vagas

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PFUPTB

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner salustiano
1 vaga

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi



Inácio Arruda

Jonival Lucas
JoséTude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa Felippe

Chico VIgilante
Fernando Ferro

Wolney Queiroz

Gilvan Freire
Hermes Parcianello

Robson Tuma

Dolares Nunes
Laura carneiro (PFL)

Wagner salustlano

PT

PDT

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDB/PSDJPSLlPSC)

Célia Mendes
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

A1cione Athayde
Robérlo Araújo
Severino Araújo

UdlaQulnan
Marisa Serrano
Rita Camata

Ceci Cunha
FlávioArns
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
Padre Roque

Socorro Gomes

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 139-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFlCAÇÕI?S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTI!"ADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRAFICO DE CRI!,NÇAS BRASILEIRAS

(RESOLUÇAO nll 66194)

Presidente: Marilu Guinarães (PFL)
111 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
211 Vice-Presidente: A1cione A1hayde (PPB)
311 Vice-Presidente: Zuiaiê Cobra (PSOB)
Relator: Rita Camata (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Cldinha Campos

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
211 Vice-Presidente: Jayme santana (PSOB)
311 Vice-Presidente: A1zira Ewarton (PPB)
Relator: João Almeida (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Aracely de Paula Iberê Ferreira

Luiz Buaiz

1 vaga

Ceci Cunha
Jorge Anders

Roland Lavigne

João Fassarella
Pedro Wilson

Fernando Ferro
Luiz Gushiken

Severiano Alves

Alcione A1hayde
Anivaldo Vale

Moacyr Andrade
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira
zaire Rezende

PT

PT

PDT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PLlPSDlPSC

Vicente André Gomes

Bloco (PSBlPMN)

Vicente André Gomes

Carlos santana
Padre Roque

Marquinho Chedid

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Proposição: REQ.1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
111 Vtce"Presidente: João Mellão Neto (PFL)
311 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes

Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Simão Sessim (PSOB)
1 vaga

Geddel Vieira Uma
Jorge Wilson (PPB)
1 vaga

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Alexandre Cardoso

Cidinha Campos

José Pimentel
Paulo Bernardo

Pedro canedo

Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPf - sala 139
Telefone: 318-7055

Bloco (PLJPSD/PSC)



PMDB

Candinho Mattos (PSDB) Aníbal Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Cignachi

PPB

Agnaldo Timóteo Gerson Peres
Efraim Morais (PFL) Marcos Medrado
Eurico Miranda Nelson Meurer
Ricardo Izar Wagner~ustiano

Silvernani santos 1 vaga

PSDB

Jovair Arantes Alexandre santos
Nelson Otoch Domingos Leonelli
Pedro Henry Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra 1 vagas

PT

Carlos santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PDT

Fernando Lopes ~nio Bacci
Matheus 8chmidt Wolney Queiroz

Bonifácio de Andrada Paes Landlm
Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB

João Almeida Bar1>osa Neto
Marcelo Barbieri Chicâo Brigido
Nicias Ribeiro (PSDB) Marisa Serrano
Olavo Calheiros Mauricio Requião
Roberto Valadão Tetê Bezerra
Ubaldo Corrêa 1 vaga

PPB

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Uma Cunha Bueno
José Janene José Unhares
Prisco Viana Ricardo Izar
Romel Anfzio 1 vaga

PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme santana Cipriano Correia
Roberto santos Paulo Feijó
Silvlo Torres Zé Gerardo

PT

João Paulo José Genoino
Paulo Delgado Padre Roque
sandra Stariing Waldomiro FIOravante

PDT

Coriolano sales ~nio Bacci
Matheus 8chmidt Euripedes Miranda

Bloco (PSBIPMN)

Titulares

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carios Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Urna
Vilson santini

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

1 vagaFernando Lyra Bloco (PLJPSDIPSC)

Marquinho Chedid Pedro Canedo

PCdoB Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11 - sara 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~BRE TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Proposição: PEe-D175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (P~L)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 1/- 8aIas 124-Al152-A- Ala Nova
Telefones: 318-6874/706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTl..NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Aldo Arantes Haroldo Lima
Nilson Gibson Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes 22 Vice-Presidente: Vago

Bloco (PFLlPTB) 32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Benito Gama Betinho Rosado
Suplentes

Ellseu Resende José Coimbra __Titulares

Félix Mendonça Júlio César Bloco (PFLlPTB)
MussaDemes Osmir Lima
Paulo Cordeiro Luiz Braga Félix Mendonça Augusto Viveiros

Paulo Uma Osório Adriano Manoel Castro Efraim Morais

Rubem Medina Osvaldo Biolchi VilmarRocha José Coimbra
Ney Lopes Lima Neto

PMOB Paes Landim Moisés Lipnik

Alberto Goldman AntOnio Brasil saulo Queiroz Osório Adriano

Cássio Cunha Lima Edinho Bez Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Luiz Clerot Hélio Rosas PMOB
José Priante UdiaOuinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac EdinhoBez AntOnio do Valle
Luiz Henrique Ubaldo Correa Eliseu Padilha Marcos Lima

PPB
Eudoro Pedroza Paulo Ritzel
Gonzaga Mota 3 vagas

João Pizzolatti Enlvaldo Ribeiro Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira Felipe Mendes Silas Brasileiro
Renato Johnsson Fetter Júnior
Paudemey Avellno Flávio Derzi PPB
1 vaga VadãoGomes

PSOB
Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basnio Villani Laprovita Vieira

Firmo de Castro Fernando Torres José Janene Luciano Castro

Luiz carlos Hauly Mário Fortes Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

Veda Crusius Roberto Brant 1 vaga Roberto campos
1 vaga SiMoTorres

PT PSOB

Celso Daniel José Fritseh Firmo de Castro AntOnio Feijão
Conceição Tavares José Machado Luiz carlos Hauly Fernando Torres
José Fortunati Paulo Bernardo Marconi Periflo

POT Veda Crusius 2 vagas

Airton Dipp Fernando Lopes PT
Matheus SChmidt Fernando Zuppo José Fortunatl Ana Júlia

PUPSDlPSC José Pimentel Maria Conceição Tavares

Francisco Horta Eujácio Simões Nedson Micheletl Paulo Bernardo

PSB/PMN POT

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior Coriolano sales Márcia C/bílis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda Bloco (PUPSOIPSC)

Secretária: Marlene Nassif Francisco Horta Eujácio Simões
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C -Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
Bloco (PSBlPMN)

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
Sérgio Guerra Ricardo Herádio

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS PCdoB

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, Ségio Miranda Aldo Rebelo
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSmUIÇÃO FEDERAL
Secretário: Silvio Sousa da Silva

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) Local: servo Com. Especiais- Anexo 11- sala 120-B -Ala Nova
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) Telefone: 318-7052



Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nll 4.376193, DO PODER
EXECUnVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENnVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM AnVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belérn

Oilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger
1 vaga

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
sandra Starling

Eurfpedes Miranda

De Velasco

Benito Garna
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Paulo Cordeiro

PMDB
Fernando Oiniz

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Filho

Adylson Motla
Raimundo Santos

1 vaga

PSDB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PDT
Fernando Lopes

PUPSDIPSC
Francisco Rodrigues

PCdoB

22 Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

PFLlPTB

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

PMDB

Chicão Brfgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lafre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner salustiano
1 vaga

PSDB

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PDT

Antônio Joaquim

Suplentes

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Puccinelli
Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

2 vagas

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp.-Anexo 11 salas 131-et135-e-A/a Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
N!l 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A POÚnCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

Aldo Arantes

Proposição: PL nll 4.591194

Presidente: Lafre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad

Aldo Rebelo

Autor: Senado Federal

Eurfpedes Miranda

PUPSDIPSC

Roland Lavigne

PSDIPMN

Fernando Gabeira (PV)

José Egydio

Raquel Capiberibe



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTARl'Ro
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

.Presidente:-José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
29 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

POT

22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: carlos Alberto (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Suplentes

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

PT

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Maurl Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PPB

PSOB

PMOB

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude 1

Manoel Castro

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossatto

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Aníbal
Márcio Fortes

Miro Teixeira

Marcelo Teixeira
Pinheiro Lafldim

1 vaga

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

PPB

PMOB

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PR~O DE

40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, DE; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEc-9f95 Autor: Ricardo Herácllo

e Outros

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

PSOB

PT

POT

PLlPSOIPSC

Marconi Perlllo
Moacyr Andrade

2 vagas

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

Elton Rohnelt

Bloco (PSB/PMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)

Secretária: Ana Clara Serejo
Loca: SaIV. Com. Esp. -Prnxo 11- Balas 131-e1135-C- Pav. &Jp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO

Beta LéUs

PSBlPMN

Bosta França

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
F Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho
Roberto Pessoa

Vilson Santini



PMDB 1 vaga Wagner Rossi

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PPB

Albérico Filho
Hennes Parcianello

Marcelo Teixeira

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PPB

Adylson Motta
Márlo de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparlni

PSDB

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PSDB

PT

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robérlo Araújo
Vicente Arruda

Ezrdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Fernando Ferro
José Pimentel

LeonelPavan

PDT

João Coser
Minon Mendes

José Mauricio

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PUPSDIPSC
PDT

Eujácio Simões 1 vaga
Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

PSBJPMN BLOCO PUPSDIPSC
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 111 DO ARTIGO 53 DA
CONSnTUlçÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEc-D155J95 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares SuplenteS

BLOCO PFUPTB

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSBIPMN

Beto Lélis Adelson Salvador

PCdoB

Haroldo Lima

Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinl1eiro

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

PMDB

PFUPTB

Aldo Arantes

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEc-D133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator. salomão Cruz

Titulares

Antônio Brasil
Confúcio Moura

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

José Tude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
salomão Cruz

Ursicino Queiroz

PMDB

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascíone
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Femando



João Thomé Mestrinho

PPB

1 vaga Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

3 vagas

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

AntOnio Joaquim

PSOB

PT

POT

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Rogério Silva (PFL)

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PPB

PSOB

PT

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

PSBlPMN

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretárla: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - sala 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
C_ONSTITUIÇÃO FEDERAL, •

E.PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~S
A NIVEL DA UNIAq, ESTADOS E MU.NICIPIOS
PARA ~ANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcfsio Perondi

Titulares

Proposlçio: PEc-D169193

PMOB

Pedro canedo

Ubaldino Júnior

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

POT

PSBIPMN

PUPSDlPSC

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghall

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11- sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARI;NTA) SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO NR 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084J91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Suplentes

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Expedito Júnior (PPB)

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PUPSOIPSC

Elton Rohnelt

PFUPTB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Annando Abmo
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
Olávio Rocha

PMOB
Cássio Cunha Lima

Euler Ribeiro



Paulo TItan 1 vaga Welson Gasparini 1 Vaga

PPB PSDB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti

Raimundo santos Luciano Castro Feu Rosa Mário Negromonte

1 VE,ga 1 vaga IIdemar Kussler Nélson Otoch
Sylvio Lopes Sebastião Madeira

PSDB

AntOnio Feijão Aécio Neves
PT

Arthur Virgflio Roberto França Hélio Bicudo Domingos Dutra

PT José Fortunati Marta Suplicy
Nilmário Miranda Milton Mendes

Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto PDT

PDT Eurípedes Miranda Magno Bacelar (SlP)

Wolney Queiroz Wilson Braga Wilson Braga Silvio Abreu

PLlPSDIPSC PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago De Velasco José Egydio

PSBlPMN PSBIPMN
Adelson salvadorBeto Lélis Gonzaga Patriota Adelson Salvador
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESn_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSnTUlçÃO NR~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIALli

Proposição: PEC-46J91 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFLlPTB

PBdoB

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presldente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - salas 131-e/135-C 
Ala Nova
Telefones: 318-706617067n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESn_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSnTUlçÃO NR_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

AntOnio dosSantos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e OUtros

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas

PMDB
Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Nelson Trad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Proposição: PEC·96192

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PPB

PMDB
Euler Ribeiro
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger



PCdoB

PPB

Augusto Farias A1zira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

A1mino Affonso Danllo de castro
lidemar Kussler Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- salas 131-C1135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7067nOO6/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR18~A,DE1994,QUEHACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISI?OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES".

Proposição: PECo188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 1I-5alas 131-eI135-C-AIa Nova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIRCA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Duílio Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PMDB

Roberto Valadão 2 vagas

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB

SyMoLopes Feu Rosa
Tuga Angerarni Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda SUvioAbreu

PUPSDlPSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

PSBJPMN

Ubaldino Júnior Raquel capiberibe

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Euler Ribeiro
José Aldernir
Lídia Quinan
Marisa Serrano

I RemiTrinta
Rita Camata

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMDB

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione Barbalho

Rita Camata
Eduardo Mascarenhas

PSDB

Arnaldo Madeira



Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anrzio

PPB

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

PT

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

PDT

Edson SOares Paulo Ritzel
Feu Rosa Pedro Novais

Osmânio Pereira Ubaldo Correa

PPB
Célia Mendes Anivaldo Vale

Jair Siqueira Luciano castro
Paulo Paim Marcia Reinaldo Moreira

Pedro Valadares Wagner Salustiano
Valdenor Guedes

PSDB

Adroaldo Streck
Arlindo Chinaglia Antõnio Kandir
Humberto Costa Feu Rosa

José Pimentel Márcio Fortes

PT

Hélio Rosas
Hermes Parclanello

PauloTitan

A1zira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvernani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Cidinha Campos
Padre Roque1 vaga i Paulo Bemardo

PUPSDlPSC Teima de SOuza
Pedro canedo

PDT
PSBlPMN

Ubaldino Júnior
Fernando Zuppo
Renan Kurtz

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Esp.: Anexo li-SaIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESll_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO Nl! 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS qlSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nl! 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEc-l63195 Autor: Poder executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB

PCdoB

j
lnácio Arruda Sérgio Miranda

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.: AnelD 11-Salas 131-etl35-C - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSllTUIÇ~O
NR 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO

AO ARllGO 62 DA CONSmUlçÃo FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEc-2195 Autor: Roberto Magalhies

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Eurípedes Miranda
1 vaga

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota

PMDB

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

l
i Átila Lins
. Jairo Cameiro
, Paulo Heslander
: Saulo Queiroz
I

Aloysio Nunes Ferreira
: José Luiz Clerot

PUPSDlPSC

PSBlPMN

Bloco (PFUPTB)

PMDB

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Airton Dlpp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco



Pedro Novais 1 vaga PT

Bloco (PSBlPMN)

J vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENQA A CONSTITU!ÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 511 DA CONSnTUlçAO FEDERAL".

(GARANnNDO DEFlNmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEpÇÃO)
Proposição: PEc.25/95 Autor: Sevlrlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando Abílio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Ana Júlia
Padre Roque

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorlco Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Cavallazzl

PDT

PPB

PMDB

Bloco (PUPSDIPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

serafim Venzon

Luiz Buaiz
Bloco (PS8JPMN)

Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMDB)

secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Te~tone:318-7066V7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSnTUIÇÃO N2173195, QUE
MODI~CA O CAPíTULO DA ADMINIST~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO.

ProposiçÍlO: PEc.173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 VICe-Presidente: Márcio Fortes (PSOO)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItu.... SUplentes

PFUPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis ele Oliveira
Vicente Cascione

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Ênio Bacci

Rávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lfdia Quinan

Expedito Júnior

Marcelo Déda
sandra Starling

Antônio Balhann
Welson Gasparini

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PPB

PMDB

PDT

PT

PSDB

PPB

Coriolano Sales

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Eujácio Simões

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Armando Abnio
EdinhoBez
Nilton Baiano (PPB)

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

Hélio Bicudo
Milton Temer

Alcione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PSDB

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

Márcia Marinho
OSmânio Ferreira

A1mino Affonso
Leônidas Crlstino

"

Márcio Fortes
Roberto Brant

I Marcelo Deda

PSDB

PT

Adroaldo Streck
João Leão

Marconi Parillo
1 vaga

Celso Daniel



Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser
João Fassarella

PDT POT

Euripedes Miranda
Miro Teixeira

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

Bloco (PSBJPMN) PUPSOIPSC

Alexandre Cardoso Nilson Gibson Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC) PSB/PMN

Eujácio Simões Maurício Campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

Jandira Feghali

Suplentes

Ivandm Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Phi/emoo Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PPB

PMDB

PCdoB

Bloco (P'FLJPTB)

Titulares

Agnelo Queiroz

Chicáo Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FED;RAL." (R;STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

,

II Albérico Cordeiro
Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

Suplentes

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Arthur Virgílio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Phi/emon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSDB

PMDB

PFUPTB

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo li-SaIas 131-G1135
Telefone: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAf\ÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Gordoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hi/ário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
Flávio Arns
Luiz Fernando

Chicáo Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Basílio BiJlani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PT

Chico Ferramenta

BasnioVillani
Gerson Peres

, Márcio Reinaldo MoreiraI Nelson Meurer

I::::a<m""M'
I
I Flávio Ams

Luiz Fernando

PSDB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Arthur Virgílio
Jayme Santana
Rouc'-::u Sc.r'ltos



1 vaga

PT

1 Vaga Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

PDT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella
Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
saulo Queiroz

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

PSBJPMN

PUPSDIPSC

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

1 vaga

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PT

PDT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

Socorro Gomes

PCdoB

Jandira Feghali

BLOCO PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues De Velasco

Haroldo Lima

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Adelson 8alvador

PCdoB

BLOCO PSBIPMN

Aldo Arantes

Beto Lélis

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serv. Com. Especiais-Anexo 11- 8ala 120-B -Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONS]1TUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Suplentes

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

PMDB

BLOCO PFUPTB

SeCrtltário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-7065n06117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
severino Cavalcanti
VICente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Femando
Udson Bandeira

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PMDB

PPB

Luiz Femando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres

PPB
Adylson Motta

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga



PSDB

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta SuplicY

PDT

1 vaga Giovaruli Queiroz

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Bloco (PUPSDIPSC)

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
LeonelPavan

Pedro Valadares

PT

PDT

PSB

PCdoB

Cunha Lima
Marconi Perillo

Zé Gerardo

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Airton Oipp
Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LÍQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PEc-B1J95 Autor: Marcelo TeixeIra
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSOB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMOB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

ProposIção: PEC-256195 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
Relator: André Puceinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Socorro Gomes

Eujácio Simões

Hermes Parcianello
José Aldemir

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Fernando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Uma
Paes Landim

PUPSDIPSC

Haroldo Lima

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
Nll 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSnTUIR CONTRIBUiÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

André Puccinelli
Armando Abnio
Oarcfsio Perondi
Genésio Bernardino
Max Rosenmann
1 vaga

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

Betinho Rosado
José carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murila Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

João Pizzo.latti
João Ribeiro

. Roberto Campos
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

PMDB

Basílio Villani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
salatiel Carvalho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

PSDB Bloco (PPBIPL)

AntOnio Feijão AntOnio Aureliano Alcione Athayde Expedido Júnior



José Linhares Luiz Buaiz
Márcio Reinaldo Moreira Nelson Meurer
Pedro canedo Roberto Balestra
Roberto campos Talvane Albuquerque
1 vaga 1 vaga

PSOB

Alexandre santos Ceci Cunha
B.Sá Marconl Perlllo
Carlos Mosconi Roberto Rocha
Osmânio Pereira sebastião Madeira
Vicente Arruda Silvio Torres

PT

Eduardo Jorge 3 vagas
Humberto Costa
José Augusto

POT

Serafim Venzon Leonal Pavan

PSB

Sérgio Guerra Ricardo Haráclio

PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO NR 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN,DA A CONSTl1l!IÇÃO NR 57,
DE 1995, QU,E liDA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO).

Proposiçio: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orclno Gonçalves (PMDB)
22 VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre santos

PT

João Paulo carlos santana
José Frltsch Domingos Dutra

POT

Airton Dipp Enio Bacci

Bloco (PSB/PMN)

José Carlos Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PLJPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70651706617052

Darci Coelho
3 vagas

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

PPB

PMOB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orclno Gonçalves

Alzira Ewerton
Benedito Guimarães

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

PMOB PSOB

AntOnio Brasil
Olavo calheiros
1 vaga

Carlôs Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

José de Abreu
Vicente Arruda

PT

Celso Russomanno
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

PPB

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

João Fassarella
sandra Starling

Matheus SChmidt

POT

Ana Julia
João Pauló

Coriolano sales



Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujáclo Simões Expedido Júnior (PPB)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo COm. Esp. Anexo IlsaJas 131-et135-c
Telefone: 318-7066n067n052

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C0tlSTlTUIÇÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS".
Proposição: PEC-169195 Autor: Fernlll1do Gomes

Presidente: Darc(sio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio carlos Pannunzio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBJPSOIPSL/PSC)

Presidente: Oarcísio Perondi (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DlSPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Suplentes

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSOB)

Autor: Fernando Gomes

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Proposição: PEC-169195

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

TilUlares

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Gervásio Oliveira

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

JoséTude
Rubem Medina

2 vagas

Valdomiro Meger

PSDB

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga

Darcísio Perondi
José Lujz Clerot
Nestor Duarte

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

AntOnio Carios Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurício

PT

PDT

PSB

Arthur Virgílio
celso Russornanno

1 vaga

José Machado
Tiklen Santiago

Matheus SChmidt

AntOnio Carios Pannunzjo
i
I

I 2 vaga
I

I. Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

I

I
I
I

I José Maurício

I
i
!

PT

PDT

PSB

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo COm. Especiais - Anexo 11 saJa 131
Telefone: 318-7066n067n052

Nilson Gibson Bosco França (PMN)
i Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Ii Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
I Local: Servo Com. Especiais-Anexo IlsaJa 131
I Telefone: 318-7066n067n052



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR

PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI NSI 856, DE 1995, DA

SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO

DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMOB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: L9Õnidas Cristino (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolattl
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

2 vagas

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrlnho
José Pinottl
Mário Martins
Moreira Franco

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Corn. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNJ\DA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NSI 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Proposição: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMOB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: L9Õnidas Cristino (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

CunhaLirna
Eujácio Simões
João Pizzolattl
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Antônio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
Luiz carlos Hauly

Roberto Rocha

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinottl
Moreira Franco
Paulo Titan

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philernon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

PT

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Eduardo Mascarenhas
L9Õnidas Crlstino
Márcio Fortes
Mário Negrornonte
Veda Crusius

Jorge Anders
Koyu lha

Luiz carlos Hauly
Roberto Rocha

1 vaga

PDT

Miro Teixeira José Maurício PT

Gervásio Oliveira

PSB

Pedro Valadares

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NII 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Cláudio Cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murilo Domingos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUiÇÃO NII
S9-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO A,RT. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL". (NUMERO DE VEREADORES)

Prop~ição:PEc-89195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Maurício

Suplentes

Pedro Valadares

Autor: Rita Camata e OUtros

PSB

PDT

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Miro Teixeira

Gervásio Oliveira

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Proposição: PEc-43195

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Proposição: PL-1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Beto Lélis

Luiz Durão

José Fritsch
Minon Mendes

PT

PDT

PSB

Domingos Dutra
Luiz Mainardi

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NII 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LeonelPavan

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

João Almeida Confúcio Moura
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi 2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres 2 vagas
Luiz Buaiz

PSDB

Aécio Neves AávioAms
Nelson Marchezan PaulO Mourão
Rommel Feijó Ubiratan Aguiar

PT

João Fassarella Ana Júlia
João Paulo 1 vaga

PDT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga



Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Bloco (PPBlPL)

Lindberg Farias (PedoB)
Maria Elvira
1 vaga I

I Augusto Nardes
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
Renato Johnsson
Roberto campos
Romel Anrzío

Anivaldo Vale
Oilceu Sperafico
Mário cavallazzi

3 vagas

Bloco (PPBlPL)

Vilson santini
Werner Wanderer

B~(PMDBlPS~SLIPSC)

André Puccinelli
Roberto Paulino

4 vagas

Roberto Pessoa
Rogério Silva

Oilso Sperafico
Ivo Mainardi
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto
1 vagaFernando Gabeira

Lídia Quinan
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner salustiano

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Titulares

Alzira Ewerton
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

PSDB
PSDB

Celso Russomanno
Sal~dorZimbaldi
Tuga Angerami

PT

Jair Meneguellí
Nilmário Miranda

Osmânio Pereira
2 vagas

José Genorno
Marta Suplícy

Adelson Ribeiro
Antônio Aureliano
Olávio Rocha
Paulo Mourão
1 vaga

PT

Amon Bezerra
Ezrdio Pinheiro

João Leão
Jovair Arantes

Sylvio Lopes

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberib

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N21.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULnVARES - C~RPC,
INSnTUI O DIREITO DE PROTEÇAO DE

CULnVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
E N2 1.457, DE 1996, QUE "INSnTUI A LEI DE

P~OTEÇÃO DE CULnYARES
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Bloco (PFLlPTB)

Presidente:
12 Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMOB)
22 Vice-Presidente: Hugo BiehljPPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSOB)
Relator. carlos Melles (PFL)

Titulares

Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEIÇÕES PARA OS EXECunVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.

Proposiçio: PEe-22195 Autor: Jollé Janene e Outros

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VIC9-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSOB)
Relator. Roberto Valadão (PMDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Luiz Durão

Ivan Valente
2 vagas

Gervásio Oliveira

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)

PDT

PSB

PedoB

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz

i Domingos Dutra

'I José Fritsch
Padre Roque .

I

I Ronan Ku",

I Beto Lélis

Suplentes

Betlnho Rosado
Jaime Fernandes

João Maia
José Borba

Ronivon santiago

Vicente Andre Gomes

PDT

Sérgio Carneiro

Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Carlos Melles
Nelson Marquezelli
OdOio Balbinotti



Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

VadãoGomes

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

PSDB

PT

1 vaga

Cipriano Corrêia
Emanuel Fernandes

Nelson Bornier

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB

A1zira Ewerton
Carios Airton
José Egydio

Haroldo sabóia
José Pimentel

Sílvio Abreu

PDT

José Machado
1 vaga

LeonelPavan

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala - 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~Sl1TUIÇÃO ,

198J95 QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO E DA
NqVA REDAÇÃO AO ARllGO_54, INCISO 11,
ALlNEA "A", DA CONSllTUIÇAO FEDERAL".
(ASSEGURA0 MANDATO PARLAMENTAR,

MESMO ELEITO VICE)
Proposição: PECo198195 Autor: Sílvio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: Chicão Brlgido (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
32 Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)'

.PSB

Raquel Capiberibe Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO

N1I 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A
AÚNEA "C" DO INCISO XVI DO ARllGO 37 DA

co~smulçÃoFEDERAL". ,
(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PECo128195 Autor: Nleias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 VIC9-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 VIC9-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovalr Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Koyu lha
Paulo Feij6
1 vaga

Femando Ferro
Sandra Starling

Matheus SChmidt

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
Nelson Trad

PT

PDT

PSB

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente

COriolano sales

José Múcio Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Anlbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon santiago

COnfúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC) PSDB

Chicão Brlgido
Genésio Bernardino
Marquinho Chedid

Álvaro Valle
Ary Valadão

Bloco (PPBlPL)

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari

Roberto Paulino

Bonifácio de Andrada
José Janene

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Waidomiro Roravante

AntOnio Feijão
Arnon Bezerra
Olávio Rocha

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa



Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Especiais, Anexo 11- Sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DES11NADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO

N1I 201, DE 1995, QUE "ALTERA O
PARÁGRAFO SÉ11MO DO AR11GO 14

DA CONS11TUIÇÃO FEDERAL".
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)

Proposição: PEC·201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvemani santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Euler Ribeiro (SlPart.)
Melqufades Neto (PMN)
Olavo Calheiros

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Jofran Frejat
5 vagas

Renan Kurtz

BoSá
Ceci Cunha

Luiz Femando
Márcia Marinho
Tuga Angerami

Haroldo sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Confúcio Moura
Darcfsio Perondl

José Aldemir
saraiva Felipe

2 vagas

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

Fernando Gomes
Jairo Azi

Ursicino Queiroz
VICente Cascione
Wemer Wandarer

Autor: Vic Pires Franco

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Proposição: PL-464195

Titulares

Carlos Magno
Costa Ferreira
Femando Gonçalves
José Coimbra
Laura Cameiro
Marilu Guimarães
Raimundo santos

Serafim Venzon

PSB

PT

PDT

PSDB

Lfdia Quinan
Nlcias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Rita camata
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Bloco (PPBlPL)

Alceste Almeida
Pedro Corrêa
Robério Araújo
3 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DES11NADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NS'·464, DE

1995L QUE nESTABELEC~CRITÉRIOS DE PRO
TEÇAO E DE INTEGRAÇAO SOCIA.L AOS POR

TADORES DE DEFlCIENCIA E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.•

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

João Fassarella
Paulo Paim
Waldomiro Fioravante

Amon Bezerra
Fátima Pelaes
FlávioAms
Jovair Arantes
1 vaga

3 vagas

Mário Martins
Rivaldo Macari

1 vaga

Carlos Cardinal

Ademir Lucas
IIdemar Kussler

Itamar Serpa

João Fassarella
João Paulo

Gonzaga Patriota

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Wemer Wanderer

PSB

PDT

PT

Renan Kurtz

Nilson Gibson

AntOnio dos santos
Nelson MarquezeJli
Régis de Oliveira
VilmarRocha

José Unhares
Odelmo Leão
Silvemani Santos

B.Sá
Femando Torres
Luciano Castro

João Coser
Paulo Delgado

PDT Alexandre Cardoso Pedro Valadares

Femando Ribas Carii

Gonzaga Patriota

PSB

Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

PCdoB

Inácio Arruda Ricardo Gomyde

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Como Especiais - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-6874/7052

secretária: Maria AuxJliadora Montenegro
Local: servo Especiais, Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706617067



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA APROFERIR PARECER À

PROPOSTA 'DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
NR 40, DF 1Q9~, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO F~,DERAL:, A AM DE
REDUZIR L1~ITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA".

Proposição: PEC-40195 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Salomão Cruz (PSDB)
Samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E AS QUESTÕES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

Cunha Bueno
Femando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery

Coordenador: samey Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- sala 131-e - Ala Nova
Telefones: 318-7066/706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- salas 131-e/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706517061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR, POR 60 DIAS, A

COMISSÃO ESPECIAL DE MORTOS E
DESAPARECIDOS, INSTITUíDA PELA LEI

NR 9.140, DE 4-12-95, NA VISITA À REGIÃO
SUL DO ESTADO DO PARÁ, ONDE OCORREU
A GUERRILHA DO ARAGUAIA E PARA ACOM
PANHAR 9S TRABALHOS DI; LOCALIZAÇÃO,
EXUMAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS CORPOS

DOS GUERRILHEIROS MORTOS

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bomhausen
Régis de Oliveira

Agnaldo Timóteo
Carlos Camurça
Nilton Baiano

Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andrade

Jarbas Lima (PPB)
Lindberg Farias (PCdoB)

Nilmário Miranda (PT)
Pedro Valadares (PSB)

Pedro Wilson (PT)
Roberto Valadão (PMDB)

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Santana
João Coser

Seraflm Venzon

PT

PDT

PSB

Amaldo Madeira
José Chaves

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Aldo Arantes (PCdoB)
Confúcio Moura (PMDB)
Emerson Olavo Pires (PMDB)
Expedito Júnior (PPB)
Femando Lopes (PDT)
Flávio Ams (PSDB)
Haroldo Lima (PCdoB)

COMISSÃO EXTERNA
PARA LEVANTAR A QUESTÃO DO GARIMPO DE
SERRA PELADA, DA VALE DO RIO DOCE E DA
ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE O~RO

DA SERRA LESTE DO ESTADO DO PARA
Raquel Capiberibe Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-687417052

Antônio Feijão (PSDB)
Elton Rohnelt (PSC)
Giovanni Queiroz (PDT)
José Priante (PMDB)

Paulo Rocha (PT)
Philemon Rodrigues (PTB)

Ronivon santiago (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (RS 10,(0)

'Edição especial de 1995.

Resolução nO 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nOs 51, 58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO 1170 CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA NOS 1, 10, 12, 17, 22, 82 A 84, 88"A 108, 110 A
127. (RS 12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos jurídicos e técnico-Iegislativos e<m circulação ininterrupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,(0)

Edição de 1995.

Proposições Legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

}O Volume: Defesa da concorrência no Mercosul- Professor Werter Faria; 2° Volume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Werter Faria; 3°
Volume: O regime comum de origem no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5°Volume: Disciplina da concorrênciade controle das concentra
ções de empresas no Mercosul; 6° Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integração do Mercosul; 7° Volume: O estabelecimento de uma poUtica comum de prote
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: Harmonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RS 10,00)

Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico llicito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (RS 25,(0)

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (RS 12,(0)

10- edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlàta. Calendário eleitoral.

Pedidos 1
Su'~retarl. de EdiçOOi Técnicas - Senado Federal Praça dOi Tret Podem, Via N-l, Unidade de
:".~'.o m. CEP 76165-900. BraIl1ia-DF. Telefones: (061) 311-4238 e 321-7333. Telex: (061) 1357



, "-

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte R$ 127,«J (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDiÇÃO DE HOJE: 128 PÁGINAS
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