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DIÁRIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO L - N° 92 SÁBAOO, 3 DE JUNHO DE 1995

CONGRESSO NACIONAL

BRASÍLIA - DF

DECRETO LEGISLATIVO N° 58, DE 1995

RERRATIFICAÇÃO

No Decreto Legislativo n° 58, de 1995, publicado no DCN (Seção m, de 12-5
95, página 8069, onde se lê: ... DECRETO LEGISLATIVO N° 45, DE 1995, leia-se: ... DE
CRETO LEGISLATIVO N° 58, DE 1995.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Teotonio Vilela Filho, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 85, DE 1995

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Financeira entre a República Fede
rativa do Brasil e o Banco Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de dezem
brodel994.

O Con~esso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Financeira entre a República Federativa do Brasil

e o Banco Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de dezembro de 1994.
§ 1° São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do Acordo,

bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimÔnio nacional.

§ 2° São sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos tennos do art. 52, VII, da Constituição Federal, as opera
ções de crédito externo, derivadas do Acordo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autar
quias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal.

§ 3° São sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos tennos do art. 52, VIII, da Constituição Federal, as ope-
rações de crédito externo, derivadas do Acordo, que tiverem a garantia da União.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de maio de 1995. - Senador Teotonio Vilela Filho, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

o texto do Acordo-Quadro acima citado está publicado no DCN (Seção li) de 2-6-95.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

Junho de 1995

1- ATA DA 768 SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA·
TURA, EM 2 DE JUNHO DE 1995.

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N° 613/95 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFLIPTB, indicando os nomes dos Deputa
dos do Bloco Parlamentar PFLIPTB, como titulares e suplentes,
para comporem a Comissão Especial destinada a proferir parecer
sobre o PL nO 4.376/93, do Poder Executivo, que ''regula a falên
cia, concordata preventiva e a recuperação das empresas que exer
cem atividade econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras
providências".

N° 475/95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB, solicitando o exame da possibilidade de viabilizar o au
mento de 17 para 30 membros que irão integrar a Comissão Espe
cial destinada a estudar e propor modificações na CLT.

N° 489/95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB, comunicando que o Deputado Albérico Filho passa a par
ticipar, na qualidade de suplente, da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

N° 49Q'95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB, comunicando que o Deputado Ricardo Rique passa a par
ticipar, na qualidade de suplente, da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio.

N° 51Q'95 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB, comunicando que o Deputado Ricardo Rique passa a par
ticipar na qualidade de titular, da Comissão de Fiscalização Finan
ceira e Controle.

N° 904/95 - Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB, comunicando que o Deputado Robério Araújo foi indicado
para o cargo de Vice-Líder do PSDB.

N° 903/95 - Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB, comunicando que o Deputado Luiz Carlos Hauly foi indi
cado para o cargo de Vice-Líder do PSDB.

N° 488/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, indicando o Deputado Júlio Redecker, como titular,
para integrar a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (Re
solução nO 2, de 1992 - CN).

N° 562/95 - Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Líder do
PP, indicando o Deputado Raimundo Santos, como representante
do PP, na qualidade de suplente, junto à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

N° 54195 - Do Senhor Deputado Jackson Pereira, Vice-Lí
der do Governo, solicitando que o PLC n° 17, de 1995, do Senado
Federal (PLS nO 27/91), seja encaminhado à Comissão Especial
destinada a propor a regulamentação do art. 192 da Constituição
Federal. que trata do Sistema Financeiro Nacional.

N° 217/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, en
viando para as devidas providências regimentais, após apreciação
pela referida Comissão, o PDL n° 83/95.

N° 218/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre-

sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, c0

municando a apreciação pela referida Comissão, do PL n° 1.051
N91.

N° 254195 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, solicitando a
tramitação conjunta das proposições que relaciona, por versarem
matéria análoga, confmne parecer preliminar da relatora do PL nO
3.845/93.

N° 38/95 - Do Senhor Deputado Moreira Franco, Presiden
te da Comissão de Viação e Transportes, solicitando a apensação
ao PL nO 4.793/94 os de nOs 4.81Q'94 e 65/95, por versarem sobre
matéria análoga.

SIN° - Do Senhor Deputado Franco Montaro, apresentando
PL nO 502195, que "assegura aos trabalhadores e empregadores
participação na direção da Previdência Social e promove sua des
centralização administrativa.

N° 45/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Patriota, solici
tando a desapensação da PEC nO 79/95 e da PEC n° 74195.

REQUERIMENTOS
- Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo

co Parlamentar PUPSDIPSC, requerendo o desarquivamento dos
projetos de leis que relaciona.

- Do Senhor Deputado Luiz Carlos Santos, Líder do Gover
no, requerendo a constituição de comissão especial destinada a
examinar os projetos de leis, em tramitação nesta Casa, que ver
sam sobre matérias relativas aos Sistema Financeiro Nacional, re
gulamentadoras do art. 192 da Constituição Federal.

- Do Senhor Deputado Ary Kara, requerendo o desarquiva
mento das proposições de sua autoria, conforme relaciona (Reque
rimento nO 1195).

- Do Senhor Deputado Miguel Rossetto, requerendo urgên
cia para tramitação do PDL nO 88/95.

PROPOSTAS DE EMENDA
ÀCONSTnuIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n° 3-C, de 1995

(Da Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 3/95 (serviços de Tele
comunicações) - Redação para o segundo turno de discussão
da Proposta de Emenda à Constituição n° 3-B, de 1995, que
"altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 5-C, de 1995 (Da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 5/95 (Empresa Brasileira) - Redação
para o segundo turno de discussão da Proposta de Emenda à Cons
tituição nO 5-B, de 1995, "altera o inciso IX do artigo 170, o artigo
171, e o § IOdo artigo 176 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° lI-A, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e outros) - Dispõe sobre a iniciativa de leis;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade.

Proposta de Emenda à Constituição nO 22-A, de 1995 (Do
Sr. José Janene e outros) - Dá nova redação aos artigos 28, 29 e 32,
da Constituição Federal, eliminando o segundo tumo das eleições para
os executivos estaduais, distrital e municipais; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.
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Proposta de Emenda à Constituição n° 43-A, de 1995 (Da
Sra. Rita Camata e outros) - Dá nova redação ao artigo 14 da
Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça de Redação, pela admissibilidade.

Proposta de Emenda à Constituição n° 64, de 1995 (Do Sr.
José Coimbra e outros) - Altera, revoga e suspende os efeitos de
dispositivos da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de 1995 (Do Sr.
Jovair Arantes e outros) - Dá nova redação ao artigo 8°, inciso N,
da Constituição Federal.

Proposta de Emenda a Constituição nO 73, de 1995
(Do Sr. Roberto Pessoa e outros) - Altera o parágrafo 3° do

artigo 46 da Constituição Federal, dispondo sobre a eleição dos
suplentes de Senador.

Proposta de Emenda a Constituição n° 74, de 1995
(Do Sr. Roberto Pessoa e outros) - Institui mandato de dois

anos para Prefeitos e Vereadores.
Proposta de Emenda à Constituição n° 79, de 1995
(Do Sr. Gonzaga Patriota e outros) - Acrescenta parágrafo

ao artigo 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Proposta de Emenda à Constituição nO 81, de 1995.
(Do Sr. Marcelo Teixeira e outros) - Cria o Imposto sobre

Distribuição de Combustíveis Líquidos e Gasosos, de competência
da União e dá outras providencias.

Proposta de Emenda a Constituição n° 82, de 1995
(Do Sr. Carlos Mosconi e outros) - Acrescenta dispositivo

ao artigo 195 da Constituição Federal.
Proposta de emenda à Constituição n° 83, de 1995
(Do Sr. Antonio Geraldo e outros) - Acrescenta parágrafo

ao artigo 223 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n° 84, de 1995
(Do Sr. Marquinho Chedid e outros) - Altera o artigo 62 da

Constituição Federal.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Inexistência de quorum

para abertura da sessão.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Abertura da sessão.
IV - Pequeno Expediente
NO MAINARDI - Efeitos negativos da política de juros

altos adotada pelo Governo Federal.
PADRE ROQUE - Escalada da prostituição infantil no Mu

nicípio de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
NILSON GmSON - Comentário do jornalista Carlos Cha

gas, da Rede Manchete de Televisão, a propósito da exoneração
do Sr. Pérsio Arida da Presidência do Banco Central do Brasil.

FERNANDO FERRO - Transcurso do centenário de fun
dação da Escola de Engenharia de Pernambuco - 3 de junho. Pre
servação das instituições públicas de ensino superior.
Solidariedade ao movimento grevista dos petroleiros. Repúdio a
declarações de P3!lamentares sobre a paralisação da categoria.

SEBASTIAO MADEIRA - Anúncio da suspensão, pela
VARIG, dos vôos com escala em Imperatriz, Estado do Maranhão.

ALEXANDRE CERANTO - Apelo ao Presidente da Repú
blica e ao Ministro de Minas e Energia para demissão dos petrolei
ros grevistas.

EFRAIM MORAIS - Flexibilização dos contratos traba
lhistas e redução dos. ~ncargos sociais cobrados às pequenas em
presas.

AÍRTON DJPP - Importância da implantação de eixo rodo
viário entre São Paulo e Buenos Aires para viabilização dos pro
pósitos básicos do Mercosul.

SEVERINO CAVALCANTI - Editorial 'Dos neoconserva
dores", publicado no Jorual do Brasil.

JOSÉ FRITSCH - Ameaça de falência de pequenas e mi-

croempresas catarinenses diante da extinção das linhas de crédito e
da atual política de juros.

Inexistência de perspectivas animadoras com a indicação do
novo Presidente do Banco Central. Anúncio de apresentação de
projeto de lei que regulamenta a organização e o funcionamento
dos condomínios rurais.

AUGUSTO NARDES (Como Líder) - Otimismo do setor
agrícola ante a mudança na Presidência do Banco Central. Urgente
definição, pelo Governo Federal, de uma política agrícola para o
País.

PAULO PAIM - Inoportunidade da proposta governamen
tal de livre negociação salarial entre empregados e empregadores.
Proposta de política salarial prefIXada.

WILSON BRAGA - Revisão, pelo Governo Federal, da
política de juros altos praticada no País.

CIRO NOGUEIRA - Efeitos da elevação do salário mini
mo sobre pequenas Prefeituras Municipais do Estado do Piauí.

COSTA FERREIRA - Necessidade de modernização do
sistema de transporte urbano de São Luís, Estado do Maranhão.

PAULO ROCHA - Discriminação da região Norte na im
plantação, pela Caixa Econômica Federal, de Programa de Racio
nalização e Competitividade. Corte nos recursos orçamentários
destinados ao Norte do. País. Não atendimento da região pelo Pro
grama Comunidade Solidária.

FEU ROSA - Relevância do trabalho desenvolvido pelo Sr.
Walter Lemes Soares à frente da Associação Brasileira de Empre
sas de Transportes Rodoviários de Passageiros Intermunicipais,
Interestaduais e Internacionais - ABRATI. Urgente revisão da po
lítica nacional de transportes rodoviários.

INACIO ARRUDA - Carta aberta dirigida ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso pelos sindicatos da indústria têxtil do
País.

JOÃO MAIA - Realização de Encontro da Bancada da
Amazônia em Porto Velho, Estado de Rondônia. Temas a serem
debatidos no evento.

AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Conveniência da
ocupação de cargos na Administração Federal por pessoas sem
vínculos com setores correlatos da iniciativa privada.

PRESIDENfE (Ronaldo Perim) - Apelos aos Parlamenta
res inscritos pelas Lideranças para intercalação de seus pronuncia
mentos com os do Grande Expediente.

FRANCISCO RODRIGUES (Como Líder) - Proposta do
orador para o término da greve dos petroleiros.

AGNELO QUEIROZ (Como Líder) - Responsabilidade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso pelo desabastecimento de
derivados de petróleo verificado no País.

GONZAGA PATRIOTA (Como Líder) - Importância dos
trabalhos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
.cuária - EMBRAPA.

Divulgação de relatório sobre o desempenho da empresa em
1993.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Repúdio à pretendida quebra
do monopólio estatal do petróleo.

V - Grande Expediente
ANTÔNIO DO VALLE - Fortalecimento das pequenas e

microempresas como requisito para a geração de novos empregos.
Instalação, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, de Subco
missão destinada a tratar de assuntos relacionados às pequenas e
microempresas.

ARNALDO MADEIRA (Como Líder) - Exoneração do
Presidente do Banco Central, Sr. Pérsio Arida. Repúdio a críticas à
postura do Presidente da República com relação à greve dos petro
leiros.
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MARIA LAURA (Como Líder) - Solidariedade à greve
dos petroleiros. Carta do Presidente do Partido dos Trabalhadores
- PT, ao Presidente da República, sobre o assunto.

GERVÁSIO OLIVEIRA - Problemática da agropecuária
brasileira. Necessidade de maior apoio ao setor produtivo rural
para inibição dos fluxos migratórios no País. Estabelecimento de
política agricola diferenciada para os Estados da região amazôni
ca. Anúncio de apresentação de proposta de emenda à Constitui
ção sobre inclusão do cerrado entre biomas considerados
patrimônio nacional.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - (Como Líder) - Reu
nião, em Natal Estado do Rio Grande do Norte, do Par.ido da
Frente Liberal para avaliação do' desempenho da agremiação.
Crescimento do número de trabalhadores na economia infonnal
brasileira. Importância das pequenas e microempresas para o de
senvolvimento da economia nacional. Anúncio de apresentação de
proposta de emenda à Constituição sobre equiparação dos empre
gados de microempresas com até cinco trabalhadores à categoria
de empregados domésticos.

LUIZ MAINARDI - Reflexões acerca do Mercado Comum
do Sul. Projeto de decreto legislativo para subcomissão do Trata
do do Mercosul a referendo da população brasileira.

WILSON BRANCO (Como Líder) - Aprovação, pela Co
missão de Agricultura e Política Rural, de requerimento sobre
criação de Subcomissão Especial para equacionamento da questão
do Planejamento Pesqueiro Nacional.

MILTON MENDES - Apoio ao requerimento do Deputado
Wilson Branco no sentido da criação de Subcomissão Especial de
Planejamento Pesqueiro. Prejuízos causados à economia do Estado
de Santa Catarinà pela politica de juros altos.

NAIR XAVIER LOBO - Trajetória político-sodal da ora
dora. Diretrizes da ação política da Parlamentar. Oportunidade do
debate, pelo Congresso Nacional, de proposta atinentes aos direi
tos das mulheres, com vistas à realização da IV Conferência Inter
nacional sobre a Mulher - Pequim 1995.

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
SARNEY FILHO - Nota de esclarecimento ao jornal O Es

tado de S. Paulo e ao Jornal de Brasilia, a pr0p6sito de respon
sabilidade do orador pelo não-comparecimento de Deputados
maranheses na votação da proposta de emenda à Constituição so
bre navegação de cabotagem.

VALDIR COLATTO - Inoportunidade das declarações do
ex-Ministro Mailson da Nóbrega sobre a atuação da bancada rura
lista no Congresso Nacional Contrariedade à nomeação do Sr.
Gustavo Loyola para Presidência do Banco Central.

EDINHO BFZ - Conclamação aos petroleiros para encerra
mento da greve da categoria. Queda de arrecadação das Prefeituras
de pequenos Municípios.

PAULO PAIM - Elogio à decisão do Ministro Reinhold
Stephanes, da Previdência e Assistência Social, de pagamento dos
direitos assegurados a aposentados por ações transitadas emjulga
do em última instância. Responsabilidade do Governo Federal
diante do flnl da greve dos petroleiros.

JARBAS LIMA - Abusivas taxas de juros cobradas pelo
Sistema Financeiro Nacional. antecipação, pela emprega de con
sultoria MCM, de notícia da indicação do Sr. Gustavo Loyola para
a Presidência do Banco Central do Brasil.

ADYLSON MOTTA - Impossibilidade de atendimento,
pelo orador, a convite do Parlamento português para participação
de rodada de negociações sobre o Timor Leste.

INACIO ARRUDA - Participação do PC do B em rodada
de negociações sobre o Timor Leste realizada em Portugal An"Ún
cio da apresentação de projeto de lei sobre a criação do Fundo Na
cional de Apoio à Pesca Artesanal.

MATHEUS SCHMIDT - Participação do orador, em Mon
tevidéu, República do Uruguai, em reuniões da Coordenação So
cialista Latino-Americana e do Foro de São Paulo. dificuldades do
setor agrícola brasileiro.

CHICO VIGll..ANTE - Denúncia do patrocínio, pelo De
putado Distrital Luis Estevão de invasão de terras públicas nas
imediações da Via EstlUtural, em Brasília, Dislrito Federal.

JARBAS LIMA (pela ordem) - Anúncio de apresentação
de projeto de lei sobre condomínios, edificações e incorporações
imobiliárias.

VII - Encerramento
2 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES nOs 524 e

544, 546 a 560J95, com pareceres e despachos.
COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à PEC n°

169/93, que "Altera o inciso IV do artigo 167 e o artigo 198 da
Constituição Federal e Prevê Recursos Orçamentários da União,
Estados e Municípios para a Manutenção do Sistema Único de
Sa"Úde com o Financi~ento das Redes Públicas, Filantrópicas e
Conveniadas (Sistema Unico de Sa"Úde), 2a Reunião Ordinária, em
1°-6-95.

b) Comissão Especial Destinada ao Estudo das Reformas
Políticas, devendo propor, dentre estas, a Atualização do Código
Eleitoral e Modificações na Legislação Eleitoral-Partidária, Inclu
sive as Necessárias Alterações na Constituição Federal, 9a Reunião
(Extraordinária), em 18-4-95, com notas taquigráficas.

c) Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalidade de
Investigar a Arrecadação e Destinação de Verba referente a Direi
tos Autorais, Principalmente no que se Refere à Atuação do Escri
tório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, 7a Reunião
Ordinária, em 1°-6-95.

4 - DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias, n° 17/95, em 1°-6-95.
b) Comissão de Defesa Nacional, nO W195, em 1°-6-95, e nO

21195, em 2-6-95.
c) Comissão de Relações Exteriores, n° 11195, em 2-6-95.
d) Comissão de SegÚridade Social e Família, nO 13/95, em

1°-6-95.

5 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nO

2/95, em 22-5-95, e n° 3/95, em 29-5-95. .

6-MESA
7 - LIDERES E VICE-LIDERES
8 - COMISSÕES

SUPLEMENTO
ATO DA MESA N° 18, DE 1995
Remaneja vaga de Assessor Legislativo entre os Núcleos

Temáticos de Consultoria e Assessoramento de Assessoria Legis
lativa.

ATO DA MESA N° 19,DE 1995
Remaneja vaga de Assessor Legislativo entre os Núcleos

Temáticos de Consultoria e Assessoramento da Assessoria Legis
lativa.

Sairão publicados em suplemento a este Diário.
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Ata da 763 Sessão, em 2 de junho de 1995

Sábado 3 11945

Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1°Vice-Presidente; Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário;
Adylson Motta, Paulo Paim, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não havendo
quorum regimental para abertura da sessão, de acordo com o § 3°
do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até meia hora para
que ele se complete.

As 9 HORAS E 15 MINUTOS COMPARECEM os SE-
NHORES:

Luis Eduardo
Ronaldo Perim
João Henrique

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD;

Amapá

Emldo Trindade - PPR; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Anivaldo Vale - PPR; Antônio Bmsil- PMDB; Olávio
Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT.

Acre

João Maia - PSDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR.

Maranhão

Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PMN;
Magno Bacelar - slp; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Ma
deira - P8DB.

Ceará

Inácio Anuda - PCdoB; Rommel Feij6 - PSDB;
Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - Bloco - PFL; Iberê Ferreira - Bloco -

PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Efraim Morais 
Bloco-PFL.

Pernambuco

Femando Ferro - PT; Nilson Gibson - Bloco - PMN; Se
verino Cavalcanti - Bloco-PFL.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Haroldo Lima - PCdoB.

Minas Gerais

Antônio do Valle - PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha
Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL.

Espirito Santo

Feu Rosa - PSDB;

São Paulo

Arnaldo Madeira- PSDB; Zulaiê Cobra- PSDB.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante - PT; JofranFre
jat- PP; Maria Laum - PT.

Mato Grosso Sul

Dilso Sperafico - PMDB; Nelson Tmd - Bloco-PTB.

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto 
Bloco - PFL; Elias Abrabão - PMDB; Padre Roque - PT.

Santa Catarina

José Fritsch - PT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Aírton Dipp - PDT; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares
Bloco-PFL;
Paulo Paim - PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi 
PMDB.

I -ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 53 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus em nome do Povo Bmsileiro, ini

ciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

rior.

11 - LEITURA'DA ATA

O SR. VALDIR COLATTO, servindo como 2° SlJCretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. Nll.,SON GmSON, servindo como lO Secretário
procede à leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par

lamentar (PFIJPTB), nos seguintes termos:

Ofício n° 613 - L - PFL/95 Brasília, 29 de maio de 1995.

A Sua Excelência o Senhor
DepItado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, indico os

nomes dos Deputados do Bloco Parlamentar - PFLIPTB, que fa
rão parte da Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre
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o PL nO 4376193, do Poder Executivo, que "regula a falência, con- OF/GABII/N° 510 Brasília, 30 de maio de 1995
cordata preventiva e a recuperação das empresas que exercem ati- A Sua Excelência o Senhor
vidade econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras Deputado Luís Eduardo Magalhães
providências", DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Efetivos:
Deputado Augusto Viveiros - PFLIRN Senhor Presidente,
Deputado Severino Cavalcanti - PFUPE Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Ricar-
Deputado Raul Belém- PFLIMG do Rique passa a participar, na qualidade de Titular, da Co-
Deputado Osvaldo Biolchi - PTBIRS missão de Fiscalização Financeira e Controle, em vaga
Suplentes: existente.
Deputado Hugo Rodrigues da Cunha - PFLIMG Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apre-
Deputado José Jorge - PFLIPE ço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.
Deputado Benito Gama - PFL/BA Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, nos se-
Deputado Luís Barbosa - PTBIRR. guintes termos:

Defiro,
Em 1°-6-95 - Luís Eduardo; Presidente.

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex· os protestos do meu
elevado apreço e consideração. - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, nos se
guintes termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício SGMlP 575, datado de 19-5-95,
solicito a Vossa Excelência o exame da possibilidade de viabilizar
o aumento de 17 para 30 membros que irão integrar a Comissão
Especial destinada a estudar e propor modificações na Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT.

Acrescento que tal solicitação se deve ao fato de se tratar de
matéria extremamente relevante e, no meu entender, exige uma
maior participação de congressistas.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de
apreço e consideração. - Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB.

Ao Sr. Diretor-Geral
Em 1°-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Brasília, 30 de maio de 1995.

Brasília, 30 de maio de 1995.

OF. PSDBII/N° 903/95

OF. PSDBII/N° 904195

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Luiz Carlos
Hauly foi indicado, nesta data, para o cargo de Vice-Líder do Par
tido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelênéia que o Deputado Robério

Araújo foi indicado, nesta data, para o cargo de Vice-Líder do Par
tido da Social Democracia Brasileira- PSDB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB.

Brasília, 23 de maio de 1995.

Brasília, 29 de maio de 1995

OF/GABII/N° 475

OF/GABII/N° 489

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Albérico Fi

lho passa a participar, na qualidade de Suplente, da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apre
ço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Ric~doRi

que passa a participar, na qualidade de Suplente, da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, em substituição ao Deputado Al
bérico Filho.

Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apre
ço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 1°-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Ao Sr. Diretor-Geral
Em 1°-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Líder do PPR,
nos seguintes termos:

Brasília, 16 de maio de 1996Ofício nO 488195

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em aditamento ao Ofício nO 372/95, tenho a honra de
indicar a Vossa Excelência pelo Partido Progressista Refor
mador - PPR, o Deputado Júlio Redecker, como titular, para
integrar a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (Re
solução n° 2, de 1992 - CN), em substituição ao Deputado
Rogério Silva.

Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles, Líder
doPPR.

Brasília, 29 de maio de 1995OF/GABII/N° 490
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Do Sr. Odelmo Leão, Líder do PP, nos seguintes termos:

Defiro.
Em 1°-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes
termos:

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpJimento ao art. 58

do Regimento Interno, a apreciação, por este Orgão Técnico, do
Projeto de Lei nO 1.051-A, de 1991.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Magalhães, Presidente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Face à autorização da Presidência desta Casa para a forma

ção de Comissão Especial destinada a propor a regulamentação do
art. 192 da Constituição, que trata do Sistema Financeiro Nacio
nal, requeiro a V. Ex' seja o PLC n° 17, de 1995, do Senado Fede
ral (pLS n° 27/91), encaminhado à citada Comissão.

Atenciosamente, - Deputado Jackson Pereira, Vice-Líder
do Governo.

Brasília, 17 de maio de 1995.

Brasília, 24 de maio de 1995.

Ofício P-38195

Ofício nO 254195-P

PROJETO DE LEI N° 502, DE 1995
(Do Sr. Franco Montoro)

Assegura aos trabalhadores e empregadores
participação na direção da Previdência Social e pro
move sua descentralização administrativa.

O CongJ;esso Nacional decreta:
Art. 1° É instituído o Conselho de Administração da Previ

dência Social (CAPS), para exercer a Administração Geral do Ins
tituto Nacional de Serviço Social (INSS).

Art. 2° O Conselho de Administração da Previdência Social
(CAPS) será constituído de nove membros, sendo:

a) 3 (três) representantes do Governo Federal, designados
pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, dentre os servi
dores da Previdência Social;

b) 3 (três) representantes dos trabalhadores, sendo pelo me
nos 1 (um) indicado por entidade associativa de aposentados;

c) 3 (três) representantes dos empregadores.

Do Sr. Roberto Jefferson, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelência determinar, segundo dispõem

os artigos 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta
das proposições abaixo relacionadas, por versarem matéria análo
ga, conforme parecer preliminar (cópia anexa) da relatora do Pro
jeto de Lei nO 3.845/93, Deputada Ceci Cunha.

*Projeto de Lei n° 20l8-A/91 - do Poder Executivo (Msc
nO 555/91) - que "institui o Regime Especial de Iniciação ao Tra
balho para o adolescente de quatorze e dezoito anos".

*Projeto de Lei nO 3.845/93 - do Sr. Zaire Rezende - que
"concede incentivo fiscal para a pessoa jurídica que contratar me
nores de 18 anos, em programa de iniciação do trabalho".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
Indefiro a apensação do PL nO 3.8451)3 ao PL

nO 2.018191, com base no art. 142, parágrafo único do
RICD. Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se.

Em 1°-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Moreira Franco, Presidente da Cõmis
são de Viação e Transportes, nos seguintes termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
.J=!m atendimento a dispositivo regimental - e por. decisão

deste Orgão, em reunião realizada hoje - solicito a V. Ex' autori
zar a apensação ao Projeto de Lei nO 4.793/94 os de nOs 4.810/94 e
65/95, por versarem sobre matéria análoga.

Atenciosamente, - Deputado Moreira Franco, Presidente.
Defiro a apensação ao Projeto de Lei n°

4.793194 dos Projetos de Lei nOs 4.810194 e 65195. Ofi·
cie-se ao Requerente e, após, publique-se.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Franco Montoro, nos seguintes termos:

Brasília, 30 de maio de 1995.

Brasília, 24 de maio de 1995

Brasília, 30 de maio de 1995

Brasília, 30 de maio de 1995.

Of, P. n° 217/95-CCJR

Of. P. nO 218/95

OF.N°54195

Of. Lid. PP n° 562/95

Exce1entíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, indico, como representante do

Partido Progressista - PP, junto à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, o Deputado Raimultdo Santos, na qualidade de
Suplente, em substituição ao meu nome.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Líder do
Partido Progressista - PP.

Do Sr. Deputado Jackson Pereira, Vice-Líder do Gover
no, nos seguintes termos:

Exce1entíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Apreciado em reunião ordinária realizada por esta Comis

são em 23 de maio de 1995, envio à Vossa Excelência, para as de
vidas providências regimentais, o Projeto de Decreto Legislativo
nO 83 de 1995.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Roberto
Magalhães, Presidente.
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§ 1° Os representantes dos empregadores e dos trabalhado
res, titulares e suplentes, serão eleitos pelas respectivas entidades
de âmbito nacional.

§ 2° O mandato dos membros do CAPS é de 4 (quatro)
anos, admitida uma reeleição.

§ 3° Os membros do Conselho Administrativo da Previdên
cia Social (CAPS) elegerão o Presidente, que terá mandato de 2
(dois) anos, admitida uma reeleição.

§ 4° Pelo desempenho de suas atividades os representantes
de trabalhadores no CAPS serão remunerados pelas entidades que
representam.

§ 5° Aos representantes dos trabalhadores no CAPS, titula
res e suplentes, será assegurada a estabilidade no emprego, desde a
data da eleição até um ano após o término do mandato de repre
sentação, ressalvada a dispensa por motivo de falta grave compro
vada mediante processo judicial.

Art. 3° Serão instituídos Conselhos Regionais da Previdên
cia Social (CAPS) e Conselhos Municipais da Previdência Social
(CAPS-M), para exercer a administração da Previdência Social em
suas jurisdições, observados, quanto à organização e instalação, os
critérios estabelecidos para o CAPS, adaptando-os para as esferas
estadual e municipal.

Parágrafo único. Os representantes dos trabalhadores e seus
suplentes, serão eleitos pelas respectivas entidades de âmbito re
gional ou municipal, conforme o caso, sendo que, na ausência des
ses, a indicação caberá às federações.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e
será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente as contidas na Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991.

Justificação

"A estrutura da Previdência está errada. O Gover
no manda sozinho."

''Empregados e empregadores são os maiores in
teressados no bom funcionamento da Previdência So
cial. Devem participar de sua direção. "

''Essa participação é consagrada pela generalidade
das nações democráticas."

I - Doutrina Pacífica
Defmição concisa e exata da importância da Previdência

Social nas sociedades modemas, é formulada por Antônio Lom
bardo, um dos mais respeitados tratadistas mundiais, nos termos
seguintes:

"O seguro social não tem, na sociedade a que ser
ve, posição polêmica. Não o informa interesse capitalis
ta, nem o inspira critério socialista; não é religioso nem
laico; está acima dos partidos políticos. A todos serve, à
sociedade inteira, acima dos egoísmos ou idéias de clas
se. Sua posição é objetiva e pragmática."

Em decorrência da importância e amplitude da Previdência
Social, a doutrina e a legislação têm consagrado o princípio da ad
ministração colegiada para sua direção.

Em sua obra clássica "A política contemporânea do seguro
social", Paulo Durant, autoridade internacionalmente reconhecida
em matéria de legislação social, ensina:

"A gestão de seguridade social pelos interessados
apresenta vantagens certas. Permite aos beneficiários
proverem, eles mesmos, a boa gestão do serviço, luta
rem contra as negligências administrativas e obterem
mais facilmente as prestações a que têm direito."

Dirigindo-se ao Presidente das Semanas Sociais do Canadá,
o Papa Paulo VI condenou com veemência, a administração exclu
sivamente estatal da previdência, ao assinalar:

"A seguridade social que não fosse senão um mo
nopólio do Estado produziria danos às famílias e aos tra
balhadores, em favor e por meio dos quais deve, antes
de ser administrada."

O mesmo pensamento está presente nas grandes encíclicas
sociais, como a "Quadragésimo Ano", Mater et Magistra, e ou
tras.

Na mesma linha é a reivindicação dos movimentos socialis
tas: O Congresso Internacional Socialista, reunido em Amsterdã,
no alvorecer deste século, em agosto de 1904, já advoga a tese de
administração, pelos segurados, da Previdência Social, proclaman
do enfaticamente:

"Os trabalhadores devem exigir que as instituiçõ
es de seguro social sejam confiadas a administração dos
próprios segurados e que se concedam as mesmas vanta
gens a todos os trabalhadores do País e aos estrangeiros
que nele residam."

Comentando as Constituições européias posteriores ao último
conflito mundial, diz Mirkine Guetzevitch (in Constituições Euro
péias, Imprensa Universitária da França, Paris, 1950, pág. 128):

"O documento mais completo e mais repre
sentativo da doutrina política e social'da Resistência
Francesa foi, sem dúvida, o programa de ação estabele
cido pelo Conselho Nacional da Resistência, no qual, a
par das reformas consideradas indispensáveis, propug
na-se por um plano completo de seguros sociais, visando
a garantir a todos os cidadãos os meios de existência em
todos os casos de incapacidade e de falta de trabalho,
mediante gestão autônoma dos representantes dos inte
ressados e do Estado."

E acrescenta o mesmo autor:

"é maior a significação desse documento, porque
ele pode ser considerado como representativo da univer
salidade do pensamento contemporâneo sobre seguros
sociais. Ele nasceu isento de sectarismo ideológico,
emanado que foi da escuridão das catacumbas do nosso
tempo na luta pela liberdade em que se constituiu, por
excelência, a Resistência Francesa, pois nela se confun
diam os ateus e os adeptos de todas as crenças e confis
sões; marxistas ortodoxos e demoeratas-cristãos,
trabalhistas, democrata-liberais e socialistas das mais di
versas tendências."

Tal fato ilustra a afrrmação de Maritain, quando ensina: "o
reconhecimento desta categoria de direitos não é apanágio duma
escola de pensamento. Não é necessário professar o liberalismo
para reconhecer os direitos do indivíduo, nem é preciso ser mar
xista para reconhecer os novos direitos econômicos e sociais. As
conquistas da inteligência comum resultam da ação de diversas
correntes que se sobrepõem e ultrapassam largamente as disputas
das escolas".

n - Recomendações de Órgãos Internacionais
De longa data, as entidades e congressos internacionais,

com a participação e o voto da representação brasileira, vêm reco
mendando a adoção da administração colegiada da previdência so
cial, com a participação efetiva dos empresários e trabalhadores.

Essa é a recomendação histórica e permanente da O;I.T, Or-
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ganização Internacional do Trabalho, cuja estrutura fundamental é
constituída pela representação igual e tripartida de empregados,
empregadores e governos.

Dentro desse critério podemos destacar na série das Confe
rências Regionais dos Estados da América, Membros da Organiza
ção Internacional do Trabalho, o item VI da Primeira Conferência,
Santiago do Chile, 1936:

"Participação dos segurados e dos patrões na ges
tão. Os órgãos diretivos das instituições de seguro social
deverão ter representantes eleitos dos segurados e do
empresariado. Os representantes dos segurados que são
os maiores interessados no bom funcionamento do segu
ro social deverão ter participação efetiva na gestão".

A mesma recomendação consta das conclusões da Confe
rência Interamerica ele Seguridade Social, reunida em Santiago do
Chile, em 1942, que aprovou a Resolução nO 7, recomendando o
princípio da representação dos empresários e trabalhadores, por
seus delegados, para participar da gestão da seguridade social.

Na mesma linha, a Associação Internacional de Seguridade
Social, reunida em Roma, em 1949, aprovou a Resolução relativa
à autonomia da gestão da seguridade social de seguinte teor:

"As partes interessadas devem participar da ges
tão e controle da seguriadde social que, na medida do
possível, deverá ser confiada a órgãos autárquicos".

Em termos semelhantes, a Convenção da Conferência Inter
nacional do Trabalho, Rio de Janeiro, 1952, fIXOU a mesma direc
tiva:

"... as instituições de seguro social devem ser ad
ministradas segundo os princípios da gestão autárquica,
assegurada a participação na administração dos próprios
interessados, trabalhadores, patrões e Estado, cujo inte
resse no serviço é evidente".

111 - A Experiência Estrangeira
A experiência intemacional em matéria de administração da

previdência social, oferece exemplo esclarecedor e impressionante.
No exterior, a administração da seguridade social, com a

efetiva participação dos empresários e trabalhadores, é adotada na
generalidade das naçõies democráticas e em países dos mais diver
sos níveis de desenvolvimento

Eis uma relação incompleta: Alemanha, Barbados, Bélgica,
Bin:nânia, Bolívia, Bulgária, Burundi, Chipre, Cingapura, Congo,
Costa do Marfim. Costa Rica, Dinamarca, Egito, EI Salvador, Es
panha, Finlândia, França, Gabão, Grécia, Guatemala, Haiti, Holan
da, Índia, Irã, Iraque, Itália, Líbano, Líbia, Luxemburgo, Malásia,
Mali, Marrocos, México, Nicarágua, Níger, Noruega, Panamá, Pa
raguai, Peru, ReplÍblica Centro-Africana, ReplÍblica Dominicana,
República da Malgaxe, Suécia, Taiwan, Togo, Turquia, Uruguai,
Vene211ela e Gâmbia.

Os benefícios da participação dos empregados e emprega
dores na direção do órgão de previdência são universalmente reco
nhecidos.

Serão os trabalhadores e empresários brasileiros menos
competentes e idôneos que os desses países para participar da ad
ministração de sua previdência social?

IV - A Experiência BrasReira
No Brasil, a previdência social deu seus passos iniciais com

a Lei Eloy Chaves, que instituiu, no distante ano de 1923, (Decre
to Legislativo 4682/23) nossos primeiros Caixas de Aposentadoria
e Pensões dos Ferroviários Já, então, elas eram dirigidas por Con
selho de Administração, compostos do superintendente da empre-

sa, dois empregados do quadro designados pela administração da
estrada de ferro e mais dois "eleitos pelo pessoal ferroviário".

Após a revolução de 30, procedeu-se, por ato do Governo
Provisório (Decreto nO 20.465, de 1° de outubro de 1931, na refor
ma da legislação das Caixas de Aposentadoria e Pensões, que pas
saram a ser dirigidas por Junta Administrativa "composta de
quatro a seis membros", sendo ''metade designados pela empresa e
metade eleitos pelos associados".

Em fase posterior de sua evolução, com a criação dos
Institutos de Aposentadoria e Pensões, as autarquias previden
ciárias ganharão âmbito nacional, agrupando, cada uma delas,
todos os trabalhadores de determinada profissão. Tivemos, as
sim, o surgimento dos grandes Institutos dos Marítimos, dos
Bancários, dos Empregados em Transportes e Cargas, dos Co
merciários e dos Industriários. O Instituto dos Marítimos e dos
Bancários tiveram, inicialmente, seus presidentes nomeados
pelo Presidente da ReplÍblica, mas assistidos por um "Conselho
Administrativo" composto de representantes dos empregadores
e empregados.

Coube, afmal, à lei Oorgânica da Previdência Social- Lei
n° 3.807 de 26/8160 -, que uniformizou a legislação previdenciá
ria, estender o sistema da administração colegiada a todos os Insti
tutos de Aposentadoria e Pensões que passaram a se administrados
com a participação dos empregados e empregadores.

É importante ressaltar que no longo periodo em que preva
leceu a administração colegiada. a Previdência Social brasileira vi
veu seus melhores dias.

v - Ruptura da Tradição Democrática em 1966
Essa tradição democrática na administração da previdência

social brasileira foi abruptamente interrompida pelo governo auto
ritário, em 1966, através do Decreto-Lei 72, de 21 de novem~ro

daquele ano.
Esse decreto-lei, aditado com base em Ato institucion.ll e à

revelia do Congresso Nacional, na linha da orientação autoritária e
centralizadora dominante, unificou os 6 Institutos existentes num
único Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, e submeteu
o sistema ao regime de comando exclusivo de um dirigente no
meado pelo Presidente da República. Eliminou, assim, a participa
ção de empregados e empregadores.

Quais os resultados dessa eliminação e da direção exclusi
vamente governamental?

A opinião plÍblica de todo o país é testemunha da suces
são de escândalos, fraudes, casos de cOl111pção administrativa,
desvio de importâncias bilionárias, irregularidades no paga
mento de indenizações, aposentadorias, fantasmas, sonegação
fiscal, comercialização de certidões negativos de débito falsifi
cadas, cessão irregular e locação de imóveis da previdência por
preços irrisórios.

Tais fatos criminosos impuseram a instituição de Cor ;ão
Parlamentar de Inquérito, na Câmara dos Deputados, A provoca
ram processos e condenações de juízes, procuradores e altos nm
cionários comprometidos em fraude e quadrilhas.

De outra parte, o Governo Federal, que administra sozinho
todos os recursos da previdência, passou a desviar todos os meses
grande parte dos membros para cobrir déficit do Tesouro Nacio
nal. Um levantamento oficial concluiu em 1989, que o governo
devia à Previdência 20 bilhões de dólares! E os dados levantados
em junho de 1990 mostram que essa dívida era então da ordem de
1 trilhão de cruzeiros.

Esse fracasso, claramente ligado à gestão administrativa
unipessoal, centralizada e exclusivamente estatal da previdência
social, teve o reconhecimento plÍblico do próprio Ministro Rey-
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nold Stephanes, em entrevista coletiva à imprensa, ao atribuir tão
graves desacertos às deploráveis deficiências do gerenciamento
previdenciário. .

VI - RESTAURAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Com decorrência dos fatos examinados, impõe-se a retoma
da da administração colegiada na previdência social. A Consti
tuinte de 1988 debateu o problema e fIXOU claramente os novos
rumos.

Com a restauração democrática da Carta Constitucional,
surge a oportunidade e a necessidade de uma mudança estrutural
no sistema previdenciário brasileiro. Ao fIXar os objetivos da se
guridade social e estabelecer as normas para sua organização, a
Constituição, em seu artigo 194, determina expressamente:

"Caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com a participação da comunidade, em
especial de trabalhadores, empresários e aposentados".

Ao lado das razões sociais éticas e históricas apontadas, a
gestão colegiada da Previdência social é hoje imperativo constitu
cional.

VII - Projeto de Lei Restabelecendo a Participação de Traba·
lhadores e Empresários e Descentralizando o Sistema

Cumpre regulamentar o preceito da Constituição e dar aten
dimento à justa reivindicação de empregados e empregadores que
contribuem anualmente com mais de 30 bilhões de reais para a
previdência social e são os legítimos interessados no bom funcio
namento do Sistema. Eles não podem continuar afastados da dire
ção e controle de um sistema de previdência, da qual são os
maiores contribuintes e os maiores interessados.

Esse é o sentido do presente projeto de lei, que assegura aos
trabalhadores e empresários a participação na direção do INSS,
mediante as seguintes disposições:

1. institui o Conselho de Administração da Previdência so
cial, em lugar da administração singular de um Presidente;

2. o Conselho de Administração será constituído de 9 mem
bros assim distnouídos: três representantes dos trabalhadores, sen
do pelo menos 1 (um) indicado por entidade associativa de
aposentados; três representantes dos empregadores e três repre
sentantes do Governo Federal, designados pelo Ministro da Previ
dência e Assistência Social, dentre os servidores da Previdência
Social;

3. serão instituídos Conselhos regionais da Previdência So
cial (CAPS-R) e Conselhos Municipais da Previdência Social
(CAPS-M) para exercer a administração descentralizada da Previ
dência Social em suas jurisdições, observados, quanto à organiza
ção e instalação, os critérios estabelecidos para CAFS,
adaptando-os para as esferas estadual e municipal;

4. os representantes dos trabalhadores e dos empregadores,
e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de âmbi
to nacional, regional ou municipal.

Essas medidas podem assegurar o caráter democrático da
previdência social brasileira: caminho mais seguro para o controle
de seus recursos e serviços pelos próprios interessados.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Franco
Montoro.

Devolva-se a proposição nos termos do art. 61.
par 1°, inciso 11, alínea "e" da CF, combinado com o
art. 137, par. inciso n, alínea "b" do RJ Oficie-se ao
autor, sugerindo-lhe forma de Indicação (art. 113,
RICD).

Em 2-6-95 - Luis Eduardo, Presidente.

Deputado Gonzaga Patriota, nos seguintes termos:

Ofício nO 045195 Brasília, 17 de maio de 1955

Senhor Presidente,
Cumprimentamos V. Ex·., para solicitar-lhe a desapensação

da PEC n° 00079/95, em PEC n° 00074/95, por desacordo com o
art. 142, do RI, assim vejamos:

A PEC n° 00079/95. de nossa autoria, propõe a coincidên
cia de eleições a partir de 2002 e a PEC nO 00074, do Senhor De
putado Roberto Pessoa, propõe coincidência de eleições a partir de
1998, assim, não possuem a mesma espécie.

Renovamos a V. Ex·., nossos protestos de elevada estima e
consideração. Deputado Gonzaga Patriota, (PSB-PE).

Exmo Sr. Deputado
Luis Eduardo Magalhães
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

As proposições são da mesma espécie e, con
quanto se realIrDlam a eleições em época distintas,
tratam inegavelmente de matéria correlata. Indefiro
a pretensão, pois, com arrimo no art. 142 do Regi
mento Interno. Publique-se

Em 1-6-95 - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTOS

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
Parlamentar (PLlPSDIPSC), nos seguintes termos:

REQUERIMENfO

Do Sr. Valdemar Costa Neto
Em 1°-6-95

Requer o desarquivamento de proposições.

Sr. Presidente:
Nos tennos do art. 105, parágrafo único, do Regimento in

terno da Câmara dos Deputados, requeiro o desarquivamento dos
projetos de lei a seguir relacionados que sãp de minha autoria:

PECnO 191194
PLn0605/9l
PLn0606/91
PL n° 1.442/91
PL nO 3.003/92
PL nO 3357/92
PL nO 4.777/94
PL nO 4.796/94
PLP n° 107/92
PDC n° 446194

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PLIPSCIPSD

Defiro, nos termos do parágrafo único do art.
105, do Regimento Interno, o desarquivamento das
seguintes proposições: PL de nOs 1.442191, 4.777194,
4.796J94; PLP nO 107})2 e PEC nO 191194.

. Indefiro o desarquivamento dos PL de nOs
605191,606/91,3.003192, 3.3S7})2, por terem sido ar·
quivados definitivamente, e do PDC n° 446/94, por já
estar desarquivado. Oficie-se ao requerente e, após,
publique.se. Em 1°.6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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Do Sr. Deputado Luiz Carlos Santos, Líder do Governo,
nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputa-
dos

Nos temos do art. 34, inciso IL requeremos a constituição
de Comissão Especial destinada a examinar os projetos de lei, em
tramitação nesta Casa, que versam sobre matérias relativas ao Sis
tema Financeiro Nacional, regulamentadoras do art. 192 da Cons
tituição Federal.

Sala das Sessões, de março de 1995. - Luiz Carlos Santos,
Líder do Governo.

Defiro.
Em 1°-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Ary Kara, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO N° 1, DE 25 DE MAIO DE 1995
(Do Sr. Ary Kara)

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no parágrafo úni

co do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o desarquivamento das proposituras de minha autoria, na 49" Le
gislatura, confome relação anexa.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Deputado Ary
Kara.

Defiro o desarquivamento dos PL nOs 448191,
714191, 715191, 716191, 1.028191, 2.355191,3.173191,
4.521194,4.682194,4.683194,4.684194,4.784194 e a Jn
dicação nO 169192. Ofide-se ao requerente e após, pu
blique-se.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Miguel Rossetto, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos temos do artigo 154,
inciso II e artigo 117, inciso xvn, do Regimento Interno, urgên
cia para tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n° 88, de
1995.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Deputado Miguel
Rossetto, PTIRS.

Deixo de submeter ao Plenário por não esta
rem atendidos os requisitos do art. 155 do Regimen
to. Publique-se e arquive-se.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº- 3-C, DE 1995

(Da Comlsalio Especial Destinai:fa a Proferir Parecer à
Proposta de Emenda à Constituição ~ 3195 (Serviços de
Telecomunicações)

REDAÇAo PARA o SEGUNDO TURNO DE DISCussAo DA PROPOSTA

DE EMENDA ~ CONSTITUIÇAo N9 3-B, de 1995, que "altera

o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21

da Constituição Federal".

Aa 11_ da ctm&nl dos Deputados • do 8enlIdo Federal, nos
termo. do wt. 10 da Conslltulçlo FedmII, promulgam a HgUlnt. Emenda ao
texto Constitucional:

Ar!. 1·. O Incllo XI • a "Inea a do InellO Xli do art 21 da
Conslltulçlo Federal panam a YlgoTlIr com a..me redaçlo:

-Ar!. 21. Compete. Unl.o:

Xi..··:··..;;pi~~;:· ..·di;;t;;;;;;;;;t;··..-;;;;·..·;;;;i;~t.
aUlorlzaçio. cone....o ou permlllIo, oe HrYIçoa de
telec:omunlcaç~e.nos termoII da lei. que dllflOt'i eobR a
organlzaçlo doa HrYIçoa, a crtaçlo de um 6rgIo regulador
• outroa upactOI Inelltuclonals;

XII • .xpIorar, dlratemente ou mediante
aUlortzaçlo, cone....o 0\1 parmI"'o:

a) oa urYlçoe de radlodifullo lOfIOI'II • de
lOna .Imagena;

Art. 2" É vadada a adoça0 de medida proYlsória para
regulamentar o dllpoelo no Incleo XI do an. 21 com a maçlo dada por ..ta
Emenda Conslltuclonal.

Safe da ConHs;l,;:; maIo di 1

~dOHUMBERTOSOUTO
praalden~e,.,1

C;:;:-~L'/':
Deputado GEDDEL EI

R.lal

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 3. DE 1995. DO PODER EXECUTIVO. QUE
"ALTERA O INCISO XI DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES).

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE
EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N' 3-8, DE 1995.

PARECER DA COMISSÃO

Cominlo E.pecial Destin.d•• Pror.rir P......r à Propolta d. Em.nd. à
Con.tituiçlo a' 3. d. 1995, do Poder ESfCUlivo, que "oIt.ra o iaciso XI do art. 21 d.
Conltituiçlo FttleroI" (Serviços d. Telecomuaicaç6el), em reunilo realizoda 1I0j.,
aprovou, por auniaidade, a lledaçlo para o Secundo Tarno d. DiseuJllo or.recid.
pelo Relator à Propolta de Em..d. à Coallituiçlo n' 3-8, d. 1995.

E.tiv.r•• Pl'fHllt... OIlq11int... senllo", Deputados:

Bu...~rto Souto • Praid.ate, Adroaldo Streck • Ro~rto Roch. 
Vic...P....id.nl.... Geddel Vieira Lim•• R.I.tor, Arold. d. Oliv.ira, Leur Lo...nlo.
Paulo Cordeiro. Paulo Bestand.... Aloysio Nun... Fernira. C.r1os Apolidrio, B.nriqu.
Edu.rdo AIv.... Ant6nio Balbm.n, D.nilo d. Cotro, Gflwn P...... NeI.on M.rtbfZlo.

Milton T.m.r, Flávio Derzi, F.....lldo Lopes. Sél'lio Mi....d•• Ernaim MOt'lIb, I.
Tud., Cebo RUllomuno e An. Jlili.

Sal. da Co.iulo••m 25 d. maio de 1"5.

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
N° S-C, DE 1995

(DA CO~lISSÃO ESPECIAL DESTL'IADA A PROFERIR
PARECER Á PROPOSTA DE EMENDA .... CONSTlTUÇÃO :"i" 5195

(EMPRESA BRASILEIRA)

IU:DAÇ1l0 PARA O SEGUNDO TeRNO DE DISCUSSlIo DA PRCPO~

TA DE EMENDA 11 CONSTITUIÇ1l0 NÇ 5-6, de 1995, q"e "11..!
tera o inciso IX do artigo 170, o art~qo 171 e o §

19 do arei.go 176 da Consti.tuição Federal".

As Mesas da Cêmal'll dos DeputadOs e do Senado Federal. n05

termos do art 50 da ConstitUlçllo Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto

constrtuClonal:

Art. 1· O inCISO IX do art. 170 e o § 1· do art. 176. da

ConstllUlçAO Federal, passam a.vigorar com a seguinte redaçllo:

"Art. 170 .
IX tratamento favorecido para as

empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e
administraçAo no Pais.
....................................................................................

Art. 176.......................................•................
§ 1° • A pesquisa e a lavra de recursos

minerais e o aproveitamento dos potenciais a
que se refere o "caput" deste artigo somente
poderio ser efetuados mediante autorizaçlo ou
concessão da União, no interesse nacional, por
brasileiros ou empresa constituída sob as leis
brasileiras e que tenha sua sede e
adminístraçlo no Pais, na fonna da leí, que
estabelecerã as condiç6es específicas quando
essas atividades se desenvolverem em faixa de
fronteira ou terras indígenas.

Art. 'Z' É vedada a adoçA0 de Medida Provil6ria na

rtlllulam&ntaçAo dos art'gos da ConstrtUlçlo CUJII redaçio tenha .,do a~tneIa por

mllo de emenda promulgada n partir de 1995

Art.Flca revogado o art 171 da Consliluiçao Federal

Sala de ComissAo, em 16 de maio de 1995

~~~~
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Nas demais hipóteses, deverá entender·se com sua base
de sustentação polítlca no Congresso.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir
parecer 1\ Proposta de Emenda. A Constituição nS!: 5, de 1995, do
Poder Executivo que, "altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e
o S 1S1: do art. 176 da Constituição Federal" (Empresa Brasileira),
em reuniio realizada. hoje, aprovou, por unanimidade, a redaçÃo

oferecida pelo Relator, para apreciação em segundo turno, da
proposta de Emenda à Constituição n Q 5-B, de 1995.

Sala das Sessôes. em C)

1 f~

Dep~~~QilMOTIA

15

Est~veram presentes os seguintes Deputados:
Antônio Brasil Presidente; Fernando Torres 21:1 Vice
Presidente; Ney Lopes, Relator; Aldo Rebelo, Gilney Viana, ..loão
Fassarela, Luis Roberto Ponte, Luiz Carlos Hauly, Mário
Negromonte, Osvaldo Reis, Paes Landim, Prisco Viana, Vicente
Arruda, Wagner Rossi, Chico da Princesa, Duilio Pisaneschi, Maria
Elvira e RégLs de Oliveira.
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Dispõe sobre a iniciativa de leisl tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela ad

missibilidade.
(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N9 11, DE 1995, A QUE

SE REFERE O PARECER}

AS MESAS DA cÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 30 DO ART. 60 DA CONS
TITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASa. DE S DE
OUTUBRO DE 1988, PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:
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Anigo único. A Constituição passa a vigorar com nova
redação para o art. 61,~ na forma abaixo:

Art. 61. A iniciativa das leis complementarcs
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissio da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Con·
gresso Nacional e, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, áos Tribunais Superiores, ao
Procurador·Geral da República e aos cidadãos.

JUSTIFICATIVA

Esta emenda retira do Presidente da República o poder
indiscriminado de oferecer projetos de lei à deliberação do Legir,lali·'o.
Isto enfraquece o poder do Parlamento e faz com que rleixe d~ existir a
necessárianegociação política.

Entendo que o Fresidente somente pode iniciar o pro
cesso legislativo naquelas matérias de sua iniciativa privativa, conforme o
elenco do § 10 do mesmo art. 61.
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Oficio nO t7Jil95

Senhor Secretário-Gerai:

Junho de 1995

Brasilia. 13 de março de 1995

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

..~ .. ~~ .....•.......................-....
Subseção m

DuLeJs

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordi~rias ca·
be a qualquer membro ou Comissão da Cbmara dos Deputados,

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 1lO Presidente
da República, !lO Supremo Tribunal Federal, llOS Tribunais Supe
riores. 1lO Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ l' São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que:

I - fixem ou modifIQuem 05 efetivos das forças Armadas;

O - disponham sobre:
a) criação de cargos, funçôes ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remu
neração;

b) organização admini~ativa e judiciária, matéria tribu
tária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da adminis·
tração dos Territórios;

c) servidores públicos da união e Territórios, seu re~ime
juridico, provimento de cargos. estabilidade e aposentadona clt:
civis. reforma e transferência de militares para a lnatrvidade;

d) organização do Ministério Público e da Defensona ~
b1ica da União. bem como normas gerais para a organlzaçao
do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados. do
Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e lItribuiçôes dos Ministérios e
órgãos da administração pública.

• 2" A Iniciativa popular pode ser ellerci<UI pela apresen
tação à ClJmarp dos Deputados de projeto de lei subscrito por,
no mlnimo. um por cento do eleitorado nacional. dlstribuido
pelo menos por cinco Estados. com não menos de três decimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

_I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Comunico 8 Vossa Senl:1oria que 8 Proposta de Emenda à
ConstitUlçio. do Senhor Adylson Moita, que "dispÕll sobre a 'nlc,allva de le's", contém
número sufiCiente de slgnatànos, constando a referida proposiçio de:

178 assinaturas válidas;
008 assinaturas repetidas; e
004 assinaturas que não conferem

P"7ee-C'E,e <::DA
COMISSÃO DE CONSTITt!JCÃO E illSTICA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de proposta ~e emenda constitucional que altera o~

do an 61 da Constituição Federal, reurando do Presidente da República a iniciauva

generalizada de leIS completare. e ordinmas.

Em sua justificativa. o nobre autor ressalta que a iniCiativa

indiscriminada de lei do Presidente da República enfraquece o poder do Parlamento.

tomando desnecessana a negociação poliuca

o escopo da proposição é. sem dúvida alguma. restringir ao

Presidente da República iniciativa de lei apenas para as matérias de sua competência

privativa, previstas no § I' do anigo 61 da ConslllUlção

A matéria foi distribuída á Comissã!, de Constituição e Justiça e de

redação para exame e pr:n:::::::o, nos tennos reg'lm'lr-

/~
li • VOTO DO RELATOR

Cumpre que esta ComlSsào. de acordo com o In. 202 do

Reg,mento Interno, pronunc'e-se quanto a admISSibilidade da proposta de emenda á

Constituição em tela

A proposição atende as nonnas constantes do § 4' do an 60 da

Constituição Federal. não havendo nela qualquer tendência para abolição da fonna

federatIva do Estado, do voto direto, secreto. universal e penódico, da separação dos

Poderes ou dos direllos e garantias indiViduais

Tendo sido apresentada com o auorum de apOIamento exigido

constitUCionalmente, e não estando em vigencía intervenção rederal, estado de defesa ou

estado de sitio. nosso voto é no sentido da admISsibilidade da Proposta de Emenda á

Constituição ,n' I I, de 1995

Sala da ComISsão. errt>2lde,.k:[ de 1995

Deputad LIMA

Relator

~--_... /
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Sala da

..:IIC- PARECER DA CDMISsAD

A Comiss!o de Constituição e Justiça e d~ Re
daçBo, em reunilo ordin~ria realizada hOje, opinou unanime_
mente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 11/95, nos termos do parecer do Relator. -

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhães - Presidente, Nestor Duarte,
valdenor Guedes e Zulai! Cobra - Vice-Presidentes, AntOnio
Geraldo, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio
Cajado, Jair Siqueira, Rodrigues Palma, vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivan
dro Cunha Lima, JoIo Natal, José Luiz Clerot, Luiz Carlos
Santos, Udson Bandeira, Danilo de Castro, Eduardo Mascare
nhas, Régis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco viana,
José Genoíno, Marcelo Déda, Mílton Mendes, Paulo Delgado,
Marconi Perillo, Coriolano Sales, Matheus Schmidt, Francisco
Rodrigues, Roland Lavigne, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson,
Jairo Carneiro, Atila Lins, Ciro Nogueira, Elias Abrahlo,
Fernando D1n1z, Sandra Starl1ng, Alc10ne Athayde, Magno
Bacelar e Ja1r Soares.

::JI~ ·
U~res

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 22.A, DE 1995
(Do Sr. José Janene e outros)

Dá nova redação aos artigos 28, 29 e 32, da constituição
Federal, eliminando o segundo turno das eleições para os

executivos estaduais, distrital e municipais: tendo par~

cer da Comissão de Constituicão e Justiça e de Redação,

pela admissibilidade.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N9 2., DE 1995, A QUE

SE REFERE O PARECER)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sanado

Federal, nos -=:erl:\OS do art. 6Q da ConstituJ.ção Federal.

pro::\ulqam a seguJ.nt:e f;oenda ao texto constitUCIonal:

Art..:; O art. 28 da constituição Federal

passa a vlgorar com a sequlnte redação:

"Art. 28. A eleição do Governador e do Vice

Governador de Estado, para mandato de quatro dnos, realizar

s ....á noventa dias antes do t'rmino do mandato de seus

antecessores, e a posse ocorrerá no dia III de janeiro do ano

o;ubsequente.

::.; A eleição do Governador do Estado

lmportará a do \'lce-Governador com ele reglstrado.

S 2'1 Sera =c.r.slderad..J e.l.eJto Governador o

candldato ~ue, reglst.rado ?:Jr ~ ·~·<:.:':io l;lo~ltico, otltiver a

~alcrla dos 'Jatos, entre' \, 'I .... :.S et!l t'Jrno único.

'211 Perdera o :-,:anc1at:: o Governador -'=Iue

aSSU~lr cut.r:: cJ.rgo cu f:.mção na adr.l1.nlstraçào públlca diret.a

ou .:.ndireta. ressalvada a posse em vlrtude de concurso

publlCO e OJ:;servado o disposto no ar':. 38, :::. IVe V.II

Art. '::11 Os lnCl.SOS :: e XII do art. 29 da

constl'tulÇ!O Federal passam a vlqorar com a seguLnte redação:

It"r'C. :9 .

II- elelc;:fio do Prefelto e do Vice-Prefelto

at.é ~oventa dias ant.es jo térmlno :10 :!landato dos que devam

suceder, apl.,Lcadas as regras do art.:a, §S 1'! e 2 Q
;

:<11- perda do mandato do Prefel.to, nos termos

.:10 art. ~ :. 8, S J'il. Il

Art.:; ::> S :g do art. 32 da ConstitulÇ~O

Federal passa a vlgorar '::Jm a segulf:t.e redação:

IIArt. . .:ê: ••••.••..•••••••••••.••••• •••••• •• •· ••
..................... , .

S 2: g A eleição do Governador e do Vice

Governador, observadas as regras do art. 2 B • SS 1';1 e 2 g, e

dos :Jepu'tados :::>istrltals cOl.nCldlrâ com a dos Governadores e

Deputados Estaduals, para :aandato de 19ual duração.

Art . .;g Es'ta Emenaa ccns't.lt".Jclonal Imtra em

vlgor na da-c& de sua publlcação.

JUSTIFICAÇÃO

Uma prlmelra conseaeação se lmpOe a respelto

da eleição em dois turnos: o método lmplica em aumento do

CUStO e-conómlco do processo eleltoral. Este aumento onera o

contr~bulnte, em virtUde da elevação do gasto pl,),tllico, e

prejudica sobremanel.ra as camp",nhas -dos canclldatos e partldos

menos aqulnhoados financelramente. Resulta. por~anto, em

distorç!o, a favor do poder econômlco, do pr6prio processo

politico.

A conJugação dessas dol.s fatores negatiVOS 

o económlco e, por consequencla, o pollt~co - coloca um

problema aos defensores do processo eleltoral em dois turnos.

Já não se trata de analísar a questão abst.ratament.e, mas :le

encontrar razões concrec.as que possam ser cont.rapostas a

desvant.agens ':.3.0 obvias. ~:ào parece havê-las.

No 51stema 1e ~eparação 1e pçderes, em que :J

eX~cut.1VO não depende, para sua ~ort:\ação e continuldade, :ia

confiança do ':'eql.Slatlvo ou 'Jlce-Ve~sa a maiorla

parlarnent.ar deve ser =pns-:rul.da em cada declsào. É necessario

apenas que chefe do exe.:::utlvo tenha base pol1.tlca

sut iClent:e para partlc~par dos processos de neqoclação

polltica com legltimldade. ora, esta legitimidade a maioria

relatl.va lhe concede. CaberJ.a exiglr :!Ia~or.la absoluta apenas

se o executivo dispusesse de poder bastant:e para praticar sua

linha politlca independentemente de neqoclaçáo com as v~rias

correntes de opinião representadas no legislarJ.vo.

Ademi!llS, :10 slstema de separação de poderes é

da ralor :rnpor'tância que o executlvO ~enhZl uma feição bem

dei in,lda. t: esta det inlção que t:orna transparentes as
negoclações. O segundo -=-urno pode ':.~r por consequencl.a

Justa:tent:e a formaçáo de coligações eleltorals sem identidade

polltlca suficlente --para dar um sentldQ claro As poslçOes em

confronto. E quem sofre com a falta de nl.tid~z do debate é o

S:Lstema democrátlco.

Estas considerações teórica.s 5&0 confirmadas

por nossa prAtica con.st.ltuclonal. Certamente nlo existe

nenhuma arqument.aç!o bem fundada a respeito de po••lveis

dificuldades de Prefeito!! e Gov~rnadores para, por razOes
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decorrentes do reglme ele1.toral em t.urno 'l1nico, ~.

apresentarem corno legitimes detentores do mandato no perlodo

anterlor A Const:1.tuJ.ç:AO Federal de 1988. Da mesma torma, nlo

parece que a elelçio em dois turnos tenha. aumentado á

legll:l:rIldade dos eleltos no periodo posterior.

Resta acrescentar que a eleiçlo do Presidente

da Repllblica apresenta algumas especificldades, por força da

dimensão e heterogeneidade do corpo elei.toral, 11 das

exigênclas de uma organizaçio polltlca federativa, que nAo

peeml tem sua subsunção lmediata no esquema de interpretação

acil':\i1. desenvolvll::1o.

WILSON CAMPOS
EURICO MIRANDA
OSORIO ADRIANO
ROBEP.TO BRANT
PAULO DE VELASCO

WILSON CUNHA
MOREIRA FRANCO
GENEStO BERNARDINO
ALEXANDRE SANTOS
SALATIEL CARVALHO
ADROALDO STRECK
NAN SOUZA
MURILO PINHEIRO
CARLOS NELSON
ROBERTO VALNJAO
MARCIA MARINHO
AROLDE DE OLIVEIRA
HILARIO COIMBRA
ARY KARA
FLAVIO ARNS
OAVI ALVES SILVA
BENEDITO GUIMARAES
JOSE ROCHA

NEDSON MICHELETI
NOEL DE OLIVEIRA
SALOMAO CRUZ
PADRE ROQUE
JAIR BOLSONARO
LAEL VARELLA
MARCONI PERILLO
LAURA CARNEIRO
PEDRO CANEDO
IVANDRO CUNHA LIMA
GILVAN FREIRE
MAURO LOPES
JAIME MARTINS
PAULO GOUVEA
NEY LOPES
JAIME FERNANDES
EMERSON OLAVO PIRES
FERNANDO TORRES
APOIAMENTO
NEY LOPES
HUMBERTO COSTA
MAURICIO NAJAR

JOSE JANENE
PAULO CORDEIRO
GEDDEL VIEIRA LIMA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
JOAO IENSEN
OSVALDO REIS
FERNANDO GOMES
CARLOS CAMURA
JOAO MAIA
JOSE LINHARES
B. SA
EDSON QUEIROZ
WIGBERTO TARTUCE
SILVERNANI SANTOS
DOLORES NUNES
ODILIO BALBINOTTI
EDISON ANDRINO
MANOEL CASTRO
JOSE EGYDIO
PAULO TITAN
ROLAND LAVIGNE
CORAUCI SOBRINHO
CARLOS AIRTON
OLAVIO ROCHA
FI RMO OE CASTRO
GONZAGA PATRIOTA
UBALDINO JUNIOR
MARCOS MEDRADO
ALBERTO GOLDMAN
ROMEL ANIZIO
ARMANDO COSTA
JOSE BORBA
CELIA MENDES
MAURICIO REQUIAO
ANTONIO JORGE
VILMAR ROCHA
ROBERTO CAMPOS
URSICINO QUEIROZ
AUGUSTINHO FREITAS
SEVERINO CAVALCANTI
THEODORICO FERRA0
RENAN KURTZ
ROGERIO SILVA
MARCIO REINALDO
ENIVALDO RIBEIRO
JOAO MENDES
RICARDO HERACLIO
ALVARO GAUDENCIO NETO
JOSIAS GONZAGA
SILAS BRASILEIRO
VICENTE ARRUDA
OSMANIO PEREIRA
LAIRE ROSADO
AYRES DA CUNHA
VALDOMIRO MEGER
NELSON MEURER
RITA CAMATA
FELIX MENDONA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
JOSE MAURICIO
RODRIGUES PALMA
JOSE JORGE
RICARDO BARROS
MOACYR ANDRADE
SERGIO GUERRA

VADAO GOMES
DILCEU SPERAFICO
RAQUEL CAPIBERIBE
ATILA LINS
FRANCISCO SILVA
CIDINHA CAMPOS
MAGNO BACELAR
CORIOLANO SALES
LUIZ FERNANDO
ALEXANDRE CERANTO
JOSE LUIZ CLEROT
NELSON BORNIER
OSVALDO BIOLCHI
GONZAGA MOTA
LUIZ BRAGA

CESAR BANDEIRA
ANTONIO DO VALLE
DARCISIO PERONDI
AUGUSTO NARDES
LUIS BARBDSA
WOLNEY QUEIROZ
ROBERTO PESSOA
PAULO HESLANDER
UBALDO CORREA
MARCOS LIMA
HERMES PARCIl\NELLO
CARLOS MELLES
ELIAS MURAD
HUGO BIEHL
NESTOR DUARTE
JOFRAN FREJAT
LUCIANO CASTRO
VANESSA FELIPPE
ILDEMAR KUSSLER
ARACELY DE PAULA
SERGIO CARNEIRO'
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
SIMARA ELLERY
MAURI SERGIO
PAULO MOURAO
NILSON GIBSON
NELSON MARQUEZEI,LI
JONIVAL LUCAS
GERMANO RIGOTTO
FRANCISCO DIOGENES
CHICAO BRIGIDO
ANTONIO FEIJAO
VILSON SANTINI
CHICO VIGILANTE
FREIRE JUNIOR
ZILA BEZERRA
YEDA CRUSIUS
WILSON CIGNACHI
JOAO HENRIQUE
JULIO CESAR
VALDIR COLATTO
RONIVON SANTIAGO
NIL~N CERQUEIRA
EDSON EZEQUIEL
WERNER WANDERER
VALDENOR GUEDES
FLAVIO DERZI
ODELllO LEAO
BENEDITO DOMINGOS
EUJACIO SIMOES
ANIVALDO VALE

LEGISLAÇÃO aTADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Titulo m

DA ORGAI'llZAçAo DO ESTADO

................................................. - ..

cAI'hu.om
Dos EsrAllOlS FIiDUADOS

........................................ ,. .
Art. 21. A c1ciçJo do Governador c do Vice-Govc:mador de Eslado, pm JUDdIlo de
quatro 1llOS, teI1izar-te-á novenla dias antes do lérmino do mandalo de ICUS _

IO~, C a posse ocom:ni no dia ... de jar.tiro do aDO IUblcqtlcnle, obIcmIdo. quaDlD
110 mais, o díspocIo 110 art. 77.

Parágrafo rinico. Pcrdeni O mandato O GovcnIador que~r 0UlI0 CUJO
OU f\mçio Da adminisUaçlo pública direta OU indireta, ressalvada a JIOIIC CIII Wtudc
de COIlCW'SO público c obscMdo o dispollo 110 art. 38, I, IV c V.

...................................................................
CopIlulo VII

DA AD/lIIl'flSTIlAçAO p{JBUCA

~101

1JIIpMIçóu CJerM

F'A~c..R- '1'1'>
êüKIS510 Di ,lGURroADi SOClAL i FAKILIA

I - RElATaRIa

:1 ProJeto de Lei tem :::lpr~c(). de -'3.utot"ia do f'oàer

~~~~.. ~:.:~~."J ·d~~r~:;:~~1e =I~; ~~rl~~.')~ i~n;~~.i:~ ~,~~~ f'tt:n.~: i d~q 3~~;~'7~ l';: ~:
=~~vldenc:a 2~~1~:. par~ instltuir. no ambito ~Q Dlstrito Ferle~~l

.~ :onselho .1e F'rev·idencia Social d ...... [Ilstrlto FE"der·:\l • I;PSl'r.
() Conselho de Previ'ie:1~ia 3·)c1.a~ '~':O l):etrl!':;'

?~,::r:,r,lj,l. ~er6 slJherdin.'ldo ao G.:mselho ~acional de =revi-1en":1~

3.:.-:-i'3.1. e r..er'l as mee::mas ,:-ompeten..:ias tios Conselhos ~3t.aduale de
Fr~vt~~r.ci~ ~o:-ial e será o canal pera 4ue a ?opulaçà~~ atrave3
de seus re~resentantes. possa se manifes't03r em relacão ,;,S q\les
~~es da Previdencia Soclal.

A insti:,ulI;:ão des:-:e Conselho Clb.ietivR. e!irnlnar
a "missào d:El. ;'e1 em relaçao ao i)istriT:o Federal. dotando todas ~t3

unidades da ?"ederacão do seu respectivo Cone::elhl) de Previdencib.
30ciai. e ~ r~sult~do de ~mpla dlscu8eào no plenário do Conselho
NaciDnal de ?revldencia Social que decidiu por unanimid~de pi~i

":ear a crlacào do Conselho de Prevldêncl.& do Distrito Federal 
CP5DF.
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~1'3 :arr.pl"Jst';'<io:fo ·7·~nselh<) ~ :;::à ~'revlstil a .:ar
'tJ..cipaçat) "J~ ~~::Jreel':nt';"r.":~s 'i.) }ov~rn.' F..;-der:;\.l' J; ·1e ::.ntegrl!l.r.':.;:'z
ri"", !;..1'"-,~if:'di;1d~ :rg"3.nlzad~ -)b,i~tiv'!r.do Ijar 'lO mesmo lJm :'dt'àter [,"3['
':l'~lP1.1t:..VO nas :p..p.8te'".-lI;!e t:rt/;'vL'"lent::lárt)!J,s.

Abert,) "J :"!'.'lZO reglmenc31 não iC'r""lm ".pr~~e:-.':êl·

-ias ei.l~ndas ~ ;,r-j'l:·/jôl';'.';l.":'.

E: o:' :-e:3t.:.r .. .."

11 . VOTO DA RELATORA

", F·ro·i;:'T'''' j.;; Lel n'd 4.:':'="9'94. 'Jue lr.~ti':·n ;'1

·:·...Jn:-~e lho :ie ?rp.vil'i~n":·ta .~I)ç 1.:1.: do VistI' i to Fl'!'dp-ral ~ Cr'..-·:>F. .:'.:-m
'3.::: mezm"JB :-: --:::eT""r.c:' :"a~ 'J':,~ t:'onsel.níls Esta.;1lJ"llS ..119 F'C"ev :.len::- ~<3.

.:'-J":io!il. t'E-veete-::e ie dln<í11J1,;lr í:r.pl')r~~nc i'" :n, .:i.emccrat ;'':1;\';::\0 .:i.'Zl.
~rt;" .... ::.::t~nc::'a arJr::.nCQ mais '..m ~amtnn(J ':"'.1.t"1 =!UI::- a P(};·u.;.~c~') 10 :':".'l'
·r:..·• .:l ?eoall:'ra: [.'OBSfl. ee maniil!'st~r 1;'lT: rE"l>1.':"=IQ >9S '~:.:.~stóes ,ja Í="r-e
·":.:.!e:1,,:,:.a .~oc:"3il.

F~,:,fC; .::'=' ~X.P(\st,,",. v:,taml)s ;:'P._:a apr,;v"'r.,:':t() 10 ~.[',

:';''':. 'le ~~: n: 4.:;:=::··":"4. -10 ;,:1~!'" ;'~:--:~:·''::l·H.:.

,:;~la 'ta '>..m:'!::S;;l::'., -=:m r:23 jp' ~~;1r:-: :~ :~85.

§ 4' Não será objeto de deliberação a proposta de emenda lendente a abolir·
I - a fonna fedcrallva de EsIado;
li - o voto direto. secreto. universal e penóllieo.
III - a separaçao dos Poderes;
IV - os ducltos e garantias mdlvlduals

§ 5 ' Amatena constante de proposta de emenda rejenada ou ha\ ,da por pre
judIcada 1110 pode ser objeto de nova proposta n. ",csma sesSilo leglSlauva

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfíCIO n'lÁ" 195 Brasilia, 15 de março de 1995

Senhor Secretário-Gerai'

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor José Janene, que "Dá nova redação aos arts, 28, 29 e 32, da
Constituição Federal, eliminando o segundo turno das eleições para os executivos
estaduais, distrital e muniCIpais", contém número sufJeJente de slgnatános constando
a referida proposição de::

173 assinaturas válidas;
003 assinaturas de apOiamento,
006 assinaturas repetidas;
001 assinatura Ilegivel' e ,
003 assmaturas que não confe~m.

AtenCiosamente,

p~U!'éeê,e.. ...z>~

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAàig

I - RELATÓRIO

com ele registrado; b} que será eleito Governador que, registrado por partido
politico, obtiver a maioria dos votos, entre os candidatos em turno único; e c)
os casos de perda de mandato.

O art. 2' da proposição em tela altera a redação dos
incisos 11 e XIl do art. 29, remetendo o dIspositivo que trata de eleições
executivas municipais às regras estipuladas para as eleições dos executivos
estaduais.

Por sua vez, o art. 3° da presente proposta de emenda
constitucional modifica o § 2' do art. 32, substitUIndo a remissão ao atual art.
77 pelo art. 28, §§ I' e 2' ora proposto.

Alega o ilustre autor, em sua justificação, que a eleição
em dois turnos implica em um aumento do custo econômico do processo
eleitoral, resultando na distorção, a favor do poder econômico, do próprio
processo político.

Argumenta, aInda, que no sistema de separação de
poderes, e necessário apenas que o chefe do executivo tenha base politica
suficiente para partIcipar dos processos de negociação com legitimIdade, o
que lhe é concedido com a maioria relativa obtida em turno único.

Por fim, reconhece o nobre autor a importânCIa de um
executivo com feição bem definida, feição esta por vezes prejudicada em
razão da fonnação, no segundo turno, de colígações eleitorais sem identidade
política.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

De acordo com o art. 202 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, cumpre que esta Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pronuncie-se quanlo á admissibilidade da proposta de emenda à
Constituição em análise.

A proposição atende às nonnas constantes do § 4' do art.
60 da Consituição Federal, não havendo nela qualquer tendência para abolição
da fonna federativa do Estado, do voto direto, secreto, wúversal e penódico,
da separação dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais.

Tendo sido apresentada com o !I!!Q!!!!!l de apoiamento
exigido constitucionalmente, e não estando em vigência intervenção federal,

estado de defesa ou estado de sítio, nosso 'loto é no sentido da admissibilidade
da Proposta de Emenda á Constituição n' 22, de 1995.

Sala da Comissão, enit de OJ,~e 1995.

Deputa~~S FILHO
Relator

::ar- PARECER DA CDMISSl{D

A Comiss~o de Constituiç~o e Justiça e de Re
daç~or em reuni~o ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela admissibilidade da Proposta de Emenda constitu~

ç~o n~ 22/95, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Trata-se de proposta de emenda constitucional que
pretende alterar os artigos 28, 29 e 32 da Constituição a fim de eliminar o
segundo turno das eleições para os executivos estaduais. distrital e mwúcipais.

Em seu art. 10 a proposição modifica o art. 28 da
Constituição Federal, suprimindo a parte final do~ tomando inaplicável
às eleições dos executivos estaduais a regra do segundo turno prevista no art.
77.

Ainda no mesmo artigo são criados parágrafos que
detenninam: a) que a eleição do Governador de Estado importará a do Vice

valdenor
Geraldo,

Roberto Magalh~es - Presidente, Nestor
Guedes e Zulaiê Cobra - vice-Presidentes,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada,

Duarte,
Antônio
Cláudio
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Federal;
Justiça.

Dã nova redação ao artigo 14 da Constituição
tendo parecer da Comissão de Constituição e
e de Redação, pela admissibilidade.

!:li 22. Le~ C'omplemen'tar e!Stabelecera ,Jutroe caeo!J
de lnelee~bilidade e oe prazo!! de sua ce!leaç&o. a
fi~ de proteger a orobidade ~dm~n~z~~ativa. a mo
~alldade ~ar3 o~exerc~cla ~~ manda~J' co~a~derada

3 vlda !?regr5!':!llea ao ::!maida<:.o. ~ a normalida.de e
:~g:'::.m:.jade c:a!l eleicO~~ :::;n'tr"3. ? :nil"..l.encia d':l
~Qde~ ~conom~~o QU ~ ~oueo ~~ ~xer~:c~= de iuncáo.
~~rgc ~u ~m;r~10 na actml~lS~~3Ç~C 1ire~~ ou lndi
~p.'":a.

Cajado, Jair Siqueira. Rodrigues Palma, vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, G!lvan Freire, Ivan-
dro Cunha Lima, João Natai, José Luiz Cierot, Luiz Carios
Santos, Udson Bandeira, Oan110 de Castro, Eduardo Mascare
nhas, Régis de Oliveira, Vicente ~rruda, Adylson Motta,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana,
José Genoíno, Marcelo Oéda, Mílton Mendes, Paulo Delgado,

Marconí PeriIlo, Coriolano Sales, Math:us Schmidt, Francisco
Rodrigues, Roland Lavigne, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson,
Jairo Carneiro, Átila Lins, Ciro Nogueira, Elias Abrah~o,

Fernando Diniz, Sandra Sta Alcione Athayde, Magno
Bacelar e Jair Soares.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N9 43, DE 1995, A QUE
SE REFERE O PARECER)

Deputada RITA CAMATA

':1 :;g. :' ~an~'ltt:' ,:,1~"::.·.·: ;o~.:~:-~ ,;;;:er :.:npugnaao ~n'te

a JU~tl~~ ~~e:.~or~i ~? :~~=: ~e Z~s3e~ta ~L~a :cnJ

~acis 1!l :::;'':':ffi'J.;'!:, ':'::~';~''::::!, 'a '3,.:.2.: ;.:m ;-rC'va.e je
abuzc ::':J :=-::':ter -e·:-:r.~m,;.;=. :-:::-::-'!...:;;:\,') :'.1 :raude.

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO

N° 43-A, DE 1995

(Da Si' Rita Camata e Outros)

"" " :::~:~

Art. :2 . .' .o..\rt. :-1 da (':;;;nS',,::.tt.a:ao Fed.eral 1""":1ssa
a ~1~=r3r ==m ~ ze€~:.n:e ~ec3Các:

Az !1ezas ;'03 ':amara ":O!l :"epu:.,adcs '? :10 .:3:enado Fede
r-al. nços ~er!l105 .:lo :'irt.. '50 <la :on.!5'C i tuir;.§~ F~der~l. promul"am a
3elJU~nt.e Emen:J.a :LO te;:,,:o ==net.~,:uc:.=na2.:

j ::.;.. 'j ~l;,e':.3.m~::..tc ~':'el::'r'9.: '7 ~ "'Jt-: .;:i!o i3.-
=u.:a::'·:z ;ar1 :J~=z :"z ~ra~11elroa.

.-\:--:. :~. A .!'~:';!I'!'r."r.:':l ;"~'\':_~!" z'!'!"~ e.~:er,:,~d!L peio
-:';.tr~:l:': ·;nl.·.·~rs:a_ ~ ;.~l':' 0,'::"':: :::'r'~",;': ~ s:ecre-=.c.
~çtt'•.• ~_":.:- :'ã·..1~l ;carr,. ":"JC-:S ~:..::; ':.e::,r.'.c~ ~Il. l.~i.

Es~~ ?r~pc~~~ 1~ E~~n~~ :or.s~l~uclon~l iã
;-:.;:'.'a :'''''~aç:;1'') :;"lt·';t .: Ar~. :.~ ia ->:.nstl':'.l::'·;e.-:: :ede~~l. ,:ransierJ.n:i,:,
t=ar3. :'e1.. ·:c:rr;~'='tr.en'Ca::- ::s :a50~ :i~ :..ne::'e@l::.:.l:.-:ia-ce. :!.moem. '!.caoa
C_"m 3 ~orlg2.-:::rle':1~d.e ,jo al.lS"t:amen'l:':: ele:,'~oral '? do 'Jato. ~ue

paseam 'l ser' ::aculta~l."'o, "?m =':msor:ancia =Oln :!. •...,ntade da maioria
do ele:..,:,cr-3.ClO cr3..::~l~:.::-,=. ?oi~ nae úl<;:.tr.az ~l~iç"::les , total ie
votoe oranC06. nulos e abetençõe3 cheaou ~ ~erça de ~5X do elei
toradc,
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ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

Ar L: I () NFVUi
ANTON I () DO VALI r:.
f1,N I ON] () .JO rI (H! 1 M
CII1CO DA PUINCLsrl
E:.NIO BAceI
OONlAOA MOIA
LUIS BARBOSA
L.UIZ MAINAr{DI
NARlA E.l.VIRA
MAlnSA ~31HI{AI·io

NE.L.SON MLLlRLR
IWI:II:..RTO PAULINO

ASSINATURAS DE APOIAMENTO

ElE.TINHO R(H:A[)O

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM

AL.BE.lHO SILVA
ARNON BE.ZE.RR~\

CIR\) NO[jULII~A

OILSO SPE.RAFICO
LINDUEIW f-AR U'lS
tHL TON BAIANO

LEGISLAÇÃO CITADA, ~EXADAPELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

......................................................................................
TtruLo fi

IV - o domicílio eleitoral na circuNCTII;ão;

V - • filiação partlllán.,

VI - a Idade mlruma de

ai tnnta e ctllCO .nos para Presidente e Vice-Pn:side>lle da Rrpijllica e Senador;

b) tnnta anos 'para Governador e Vice-Govemador de Estado e do Di5lnlo
Federal.

c) \'1nte e um anos para Deputado Federal. Deputado EJUduaJ ou Distrital,
Prefeito. Vice-PrcfellD e Juiz de pu;

di del.ollO 1/101 para Vereador.
§ 4.' SIo inelegiveis OI inallstávCts e OI .nalfabetOl.

§ 5 • SIo inele&lveil pera OI IDCSIIIOI earBOI, no perlodo subseqllcnte, o Presi.
~e di RqJública. OI 0cMmId0res de Estado e do Di.mo FICImI. OI ~{CtIOl e
quem 0I1louvcr IUCCIlIldo ou lUb5tuul4o 1IOI1d11lleleS .nlerlOlellO pleitO

16.* Plra QOllC;Olrt,en•• CIUlrlll CIIJOI. o PrtIldente da R.ap6bhCII. OI Gover·
IIIdores de Estado e do DillrilD Federal e OI PrefellOl devem Rinuncilr 101 respecll'
VOIllllndalos Ilé teis llICICI .Dles do plello

1 , • 5Jo illele&lveil. no lCmlório de jurisdJçJo do tilVl.r, o c:6JVu,e c OI pa
renles con5llngUlllCOl ou afins. até o tel\lndo pu ou por adoçIo. do I>n:sldente da
República. de Governador de Estado ou Temlóno. do OIS1M\O Federal. de Prefeuo ou
de quem OI luIja rubstlluldo dentro dos .IeIS meses antenores 10 pleito. uivo se Já
tilular de mandalo eletivo e candidato' rcclelçAo

§ 11 D O militar alist3vcl é eleglvel.•tendldaS '5 segUIntes condições

I - IIC cont.r menos de dez anos de lervl~. deve" afastar·se da atlvlllade.
11 - IIC conlllr mais de de/anos de ICrviço. ser' agregll40 pell autondadc supe.

rior e. IIC elello. plSSI" lutomatlcamenle. no 110 da dlplomaçlo. plra I IRluvulade

§ 9' Lei complementar ebbcleceri outros casos de inelegibilidade e os pra.
zos de SUl =saçto. a fim de proteger a probidade adnuRlS1rallva. I moralidade para
o exerclcio do IIIIndalo. collSidelllda I VIda pregressa do candIdatO. e I normalidade
e leglumulade das eleições contra I infllléncla do poder econ6mlco OU o abuso do
exerclclo de função, cargo 011 emprego na admmístraÇlo direta ou indireta

§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado anle a Justiça Eleitoral no
prazo de quin/.e dias contados da dJplomaçJo. ínstrulda a açJo com provas de abuso
do poder econômico. corrupç3o 011 fraude

§ 11 A ~o de impugnaçlo de mandato tramitará em segredo de juSlíça,
respondendo o .ulor, na fonna da lei, se temerária ou de mamfesta má-fé

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio notlfj 195

Senhor Secretáno-Geral

Brasíha, 04 de abnl de 1995

Dos DIREITOS POLlnCOS

Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda á
Constituição, da Senhora Rita Camata, que "dá nova redação ao art. 14 da
Constituição Federal". contém número sufiCiente de signatários. constando a referida
proposição de:

176 assinaturas válidas;
006 assinatufas que não conferem;
012 assinaturas repetidas;
001 assinatufa de apoiamento; e
001 assinatura ilegível.

*Art. t 4. A soberama popular será exen:ida pelo sufrágio universal e pelo valo direto
e secreto. com valor igual para todos, e, IIOS termos da leI, mediante:

I - plebiscito;

11 - referendo;

UI - iniciatiVa popular.

§ 1.° O alistllmento eleitoral e o voto 510:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

11 - facullativos para:
a) OS analfabetos;

6) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e mell<K'CS de dezoito 11105.

§ 2.° NJo podem llistllr-.e como eleltorel os esuangeiros e, durante o penado
do servi~ militar obrigatório, os COnscrilol.

§ 3.° SJo condições de elegibilidade, l1li fom.a da lei:
I - a nacionalidade brasileir'l.

11- o pleno eltCrcicio dos direilol políticos;

111 - o a1istllmento eleitoral;

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozar1 Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

:~~nclosamente,

;~/~-
CLA~~fe AGUIRRA

. ./
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p;tjÃ?~e~ .z;.~

CO"ISSRO DE CDMSTITUIÇRO E JUSTIÇA E DE REDAÇRO
-::z:zz:: - PARECER DA CoMIssAO

I - RELATOR10

A nobre O.put.d. RITA CAMATA , • prim.ir••ign.ti •

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Re
daçDo, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente peld admissibilidade da Proposta de Emenda à Constitul
çlo nQ 43/95, nos termos do parecer do Relator.

.buIO do podar Iconamlco, corrupçlo ou frauda.

cult.tivoa p.ro todo. o. br••il.iro••

o .list.monto .l.itor.l • o voto .10 f.-

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhles - Presidente, Nestor Duarte,
Valdenor Guedes e Zulai! Cobra - Vice.Presidentes, AntOnio
Geraldo, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio
Cajado, Jair Siqueira, Rodrigues Palma, Vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivan
dro Cunha Lima, Joio Natal, José Luiz Clerot, Luiz Carlos
Santos, Udson Bandeira, Oani10 de Castro, Eduardo Mascare
nhas, Régis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta,

Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco viana,
José Genoíno, Marcelo Déda, Mílton Mendes, Paulo Delgado,

Marconi Perillo, Coriolano Sales, Matheus schmidt, Francisco
Rodrigues, Roland Lavigne, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson,
Jairo Carneiro, Átila Lins, Ciro Nogueira, Elias AbrahAo,

Fernando oiniz, Sandra star~~AlCione Athayde, Magno
Bacelar e Jair Soares.

",. ,. ::~:~ . '"

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 64, DE 1995

(Do Sr.J-Coimbra e Outros)

d.

lobarania popular .ará Ixercida palo '"Art. 14 ..

ria da pre••nte Propalta, objetivando dar ao art. 14

Con.tituiçlo F.d.r.l •••guint. r.d.çlo:

L.i Compl.m.ntor ••t.b~.c.ri outro~ c~

la' di inelegibilidade I OI prazo I di IUI c ••••çlo,

• rim da prataglr I probidade IdMlndjtrativa, I mo

ralidada para o Ix.releia do ••ndato r considerada •

vida pr.gr•••• do c.ndid.to, •• norm.lid.d•• 1.g1

timid.d. d•••l.iç~•• contra a influlnci. dO pOd.r'

acanO.ice ou o .bulo do .x.releio di runçlo, cargo'

ou .~pr'go nl adminiatraçlo direta ou indireta.

surrágio uniulr••l I pilo vota direto I 'Ier.to,

com valor igual para todol noa termo•.da lli.

3g. O m.nd.to .l.tivo pod.ri •• r impugn.do .nt.

• Ju.tiç. El.itor.l no pr.zo d••••••nt. di•• can

t.do. d. diplom.çlo in.truld•••çlo co. prov•• d.

§ 4g. A .çlo d. impugn.çlo da m.nd.to tr.mit.ri '

Im ••grldo da jUltiça, r ••pondendo a autor, na tOL

•• da l.i, a. t.m.riri. ou d••anifo.t. ~i-f'.·

Alter., revoga e suspende os efeitos de dispositivos d.
Constitui~ão Federal •

Pretende a autora tran.r.rir para a Lai COMplemlQ

tar oa c.aoa de inexigibilidade, be. como torner racult!

tivo. o .li.tom.nto .l.itor.l • o voto.

(~ COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO)

As Mesas cid Cânara dos Depul:ados e do Senado Federal..
nos l:enICS do disposl:o no § 3' do dI'l:. 60 da COIlSl:il:UiÇdo Federal..
praIII1gan a seguinl:e E/llI!rlIia ao 1:"""0 COllsl:it:ueicrtal:

§ 32. Os .lbal:imentoS e ded~s de d<!spe~as da pe5SOol
física. par... efeüo de .,puraç:io da rendol liQUJ.d.l "riootavel pelo r.
Renc1a. cooter30 limit'25 fixddos ~m função da receit.l brotd do
cOCll:nbuinte.

Ar!:. 12. A al.ÍÍled "O" do incisp VI do ,JM:. 150, passa
a vigorar cem .\ seguinte redação:

"Art:. 150••••••••••••••••••••••••••••••
VI - .
c "' .. patrilTÔnio, renda ou· sernços dos par1:idos

;>olíticos inclusive suas funddçÕes. das ~tid.lcles de "r..b.llhadores,
dds insl:1.tUJ.çàes de ..lSsil:ência SOCl.ll. sem fins 1ucr4tivos. iltendidos
os reqw.Sl'tos dr.l lei;"

Ar!:. 22. O 1!lCJ.SO r do § 22 do ·".t. 153, p<1!'sa .;
vigor.tr can .l segu1.n'te reduç~:

"Art. 153 ..
§ 22. - ..
I - será infonnado pelos cril:énos da generollicLlde,

universc1lid.lde. pI"Ogt:essividade-proporc2ondl ~ regressividad~-se1etiv<l.

vari.ível .J .J.liquotü básica. em funç:io direta do v.u.or dc.\ n!nCic1~. inver!ia,
cid sua nal:Urez.l. ben como elos fatores da produção, eXl:ensiva .1
seletivid.lcle :. o.lpropndÇdo de despesas no CUSl:O Oper.l<::1Olld! da empresa.
para efeil:o de apuraç:io do lucro tril:ul:ável pelo I. Rend.1.

§ 12, Ndo serão ,lpropri:i.veis COI!D CUSto operolCiond!,
par,1 efeito de c:l1culo do lLlCro tr100toÍvel pelo I. Renda, .IS deseesas
can prêmio de seguro cootra roubo, .lSsal.ro, .=dente do "raboll.ho, J.IlCendio
inl:empéries ~ outrOS, de forç... m.nor ou caso fon:u1l:o, .cidenres de
'tI'âns1to can v~iculo terrestre. maritlm:>. déreo e. serão incen'tivl~.
~ritu.tcÍri.iwerl't~. 115 OOSpeSclS cem prevenção da ocorrênc~.l desses ~v~n'tcs.

§ 22. As despesas que. direta ou incl1.rel:olI1leIIte,
cc:n:crrerl cem S.J.ldI'l.QS. ~spcci.J.lJoortte .lS cem deprec1.~ de bem d~
produção. ~ p.trticul<.ll'lllenl:e importados sem similolI' nolCionoll, call:er:io
limil:aç:io po.lN su'" .,propr1olÇão CCXlC custO operolCion.l1. .1 fim de ndo
benefici.U' .15 supérflul1S e. ,1$ deS~Sc1S cem pessoll. s~r:x, incentivac1dS
triootari;rrent'" observado o equilíbrio orç.:IIleIltill'lo oem ., limil:açdo
daquel<lS.

11 - VOTO DO RELATOR

Sal. d. Comisslo, .. ' <{d. (L<-.. d. 1995

O[PÓfADO RtGIS·DrõLivE~

RELATOR

No. termos do art. 202, caput, do Regimento IntlL

no, cab••••ta Comi'llo apreciar preliminarmentl]' Pra-'

po.t. qu.nto à au••dmi••ibilidad.. ~

A propoaiçlo .t.ndo à. narm••

gentl', poil o número de Is.inatura. ,

inc. Il a nlo hi pr.t.nalo da .bolir •
/

dI Eatado, o veto direto I ••cr.to, un }".r.al I periédi-

co, nlm a slparaçlo do. Pod.r•• ou o~irlitc. I gara"- ,

ti.. individuli. (Irt. 60, § 4g, inci.o. I • IV).

Ant. o l.pO.tO, voto p.ll .d.l.libilld.d. d. Propo••

t. d. Em.nd. à Conatituiçlo ng 43, d. 1995.
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I - cem ..1 Cont~1:::U1C30 SOC1.l:.. :'~Ü:.i ;:-el<.i. ·~mpresc3..

n.1 b.lse de :3% soo:': :) 5::U 1ucn: :+~~ao. ~:~~~a.a: :'~:~ :. Re~àa: ..,.
.... - _crtl :> .iC~~_:!JOC! .....~ _.. .. 1 ,~lOUt~CJ.O pelo J..

Renda so[)~ :o ~ucro d-::: ~r.tp~st.i aue ·::xplore .ilcoolismc .~ :.iOUC]lSrro:
r:: - =om I rrlCUI:tlç.lO pelO :. :;·~ndt.i Eobre lucro

de hospit;1l5 :
:V-ccm " t:rlbutdcJ.o pelC'J :. 1end.1 ::obre -J lucro de

~resd de prevldcnClo.1 prlv.ld.a.
Art, gç. J dI"t. :59 pdSsa ,J, v~gcr,1!' com 'l seguinte

o Ii~au de <n64t~~64çaD .JaP!dtvt cl1III la .(JIjw.«ea

• nw"ue d~ t~<butM· é ccm a ~n6l4ç.io cheliou « tal: pDn...

que. ne p~<Jlle~~o ClWD. pa.6o/lDU 4 ~e~ perUda. COmo ÚII~cD

.<trrpD~tD. ati IJ 6lU1li.ge~adD 1.P././.F.1511". que é dfJll4gDg-i4

PO~4. n.io ob4uva. p~~ne.lpiD4 6undaJllVlt4.i4 de jU4tü;a 6i4elll.

tai4 e.DIlID. ·c4pac<dade cont~ibuUva.· 12 J. "pe44oal.i.d.ade"

(4/. Nn.io-cW!Ul4tiv~dMf." 1771 e Nb<t~ibu.ta.çiDN IrUI
eü que. na e~po~ta.çio. e.hf.ga a. '<"e~di~ c~ne.o Vf.ZU 

e. "~~upe~e.uUb~Udade". E. qWUltD ~ ~n6l4ç~. ~ ac.r.itD.

a.ti. o6l1CooeD lIlal C41U6l4dD de pl4ftD~ P~Dtr.l4tó~iD4. po-tqur. •

atl14Jll "Dh~ r.,útD.6. C406D d.4. uu.n~ /lo!ti"'c.ial 'do eâb.iobor.)
P-t0P04W. ~. a.ta.oalJtD4lÚUl. .!t lUo6tIIf.tIuul.

Ô. t~ibu.ta.çÃD exutcntr. f.llI I14ÇÕU t~iba.U UI qul. l.lII ÜIl.u:O

.úrlpD4tO. ~cUf. ~obu ÚIIieD "';od.uto. df. CDIt6WIlD cb~i~-tiD
D que. dW D~igtM 4D ~iD "ll1lpO..to únicD. ~n0p0.6tD in~~.

AMJD~ D4 4n.6tiD4. jl1.6ti6ie.tÍ.vr.i4. ~o pr.~6r.U4.IItIltr.

pa.6o/llve~4 d~ atr.ndúttntc: nD e406D dD ql14Jltita.tivD dr. .úrlpD4to4

IJ 4UÓ.. tttnde.náD a. j~a. ~.c...c.al. COlllD. ta.lllbim. UqWUD4

tie.n~co4 de opr.Ul:~onaUdad.r.. _UD pr.to cont~~~iD.

QuantD oi in6l4ç&o. po~ cDoÚlcUtnc.i4. a. ut.úu;io
dIJ4 <tttpo4tN ~ndi;r.tD4. ~ CDndiçf.D ~r.o6I:.ind.~vr.t ~4
a o6Wt extinçÃo de6oÚlitiva. eu que. o6Il406 ~. 06itQ4M
4r. no 4ut~ t~.ibu.~iD: WII g~upc dr.l44. é hipottt.u:D.

POi4 e.IJn4f.ouinc-i4 da "riJtn"nn MA_..nt;Í.t-i4" - Jr.r.c.I..U;a/

~f.nda in6tl1.ci~na.;406 l(~ pDdf.Jr. pÚb!~CD C da P144D4 6f
Gol.i.ca.Jr.upr.ct.i.vdllr.nte. qur. .i.n~tae.iDnam .!ua4 dupua....

Qlldlto g.w.po é 1<.f4l.. 46 C4LlA46 .ln6"-"::J~ - .turbim .t>l.i.butá.
JLi46. filA.4 Dbjf.tivD4 4r.-t~ ·atineido4. CC!II e p~ur.nt~

Dtejctc de ~e6D~0I.llaçi.~ do Si..tfJll4 T~ibu.~t~c Nac.iDnai.

e.0n4~4tr.nte na. uüU.a.çÃo de Imp04to de. lIenaa (li. em 6ac.e

de .W/1.4 e.a.tl1Cte~l4üc/1.4 inatIU c .~ingulate.~ como oIIl.jlDll.

a. oÚlc.idi.ae.i4 4Db~r.· uJlda Úquid4 4 quai. UllbD'.a in4U"'ciente

é ~;tdüpen4lÍvet pau.' juntamente. CCtll a. pe"4oaUdade.

01 "tog~r.44ivid.a.d.r.-p~opc~ciolll1.t. « 4eteav~d.a.d.e-ugu4MVa.

a. e.ornpen64b~Ud.a.d.e no I. Iluda.. ae todo,) N .úrIpD..to4

.iUl4llucentr.4. avw4'l. a. "capa.c.~dade cont~~bUaV4" • buI

CDlllO a úupe~e.utibv~tidade que. CDlII 4qutl44. tD-t1l4llt t .....e

tmp04te. de6l4e.~onó.~io. aLim dD ba.i~o lndice de ~DntgllÇiD •

J"U S T I f I C A T I V A

.iQ patrlrronlO. '1 ~ndJ. ~ .105 S<:!rvlCOS. VJ.rlcul..idos -t suaS fintlll.dades
~SSenClrlls ou os del<.1S d.ccor~ntes;

§ 2º, A Vedtlçào do lnciso :r e do § ..mterlor. n.io
se 'iplícJ. ,10 patrllTÔnio. :t I"!!nda·~ dOS serviços reldCicnados com 'l

explor.iÇâo de ..1tlvld.xles '=:conOOucJ..s regldas ?el<.15 normas <1Pllc.j,veis
,;l empr'!!~nàimc:ntos ;::riv..ldos cu qn que htlJd ccntr.lprest.3Ç~ ou p..iÇaroonto
de preços ..~ tarif..lS pelo usuarlo.. nem exonera c pI"Omltcm:e compr.illor
de obr~gàÇdO de P"l!.:lI' 1J!1POS1:0 rela1:lv",""n1:e "" bem llOOVel.

§ 32, As vedações express<l5 nos l.ncisos II -:: II!
,:ompreendem somente o patri.m3nio. ..i renda e os servlços relaclonados
cem dS fln.llldades essen..... us das entidades nelas menclonadas.

Art. ' , Para se obter o cOfn:role dri <1I'recadação
da I"e":eio::a, :r1but<Írld aar-se-.i preferenclol ds medidas de lnCentlVO
.ID recclhl.Il"ento de :ributos dO invés de a.Plicação de penalldades.

. § tÍn1co. O resul1:o3do de mul1:as. sempre que p...;s~vel.
serd. •.i.plicado cem carater ex'tr.lfis~al: ...., ....

! - c resultado ae multc3. por soneguçelO. dPOS ,:I, subtraçao
dos '=\1Stcs de seu :'..mçumento. será ..ipllCado na ~uç3D da ':Jrgti
'::rl.bUtãI'ld;

r: - o resultoJdo àe multol de :r3ns~'Cc. ,joos .l subtracão
áos :::':S"CCS de seu :'..mçamento. 2erá a.pl~caao na -:l:ll..'lU.naçâo das C3llSãS.
diret:as -a lndiretcl5. que lhe deram origem.

Ar1:. 12 O parágrafo 62 elo arngo ~50. passa a ngorar
cem a segw.nt:e redação:

"QudJ,quer anistia ou remisS&! aue: -envolva mat:éria
tribu!:ária ou prev:Ldenc:L.íria. só poderá ser conccd.ldJ. <:r.través de lel.
canpleneno::ar especifica. ""--de:ral. e5"tdCiua.l ou nurü.cipal."

Art. 13 Ficam suspensos. por um .iI1O, os efeitos
da ãlinea "btl do incisn TtI do art. 150.

Art. 141, Revogan-se o inciso r:r do •.irt, l5l; o inciso
IV do "caput". lnciso LJ. do § 22 ~ o § 32 do .lI't. 153; d alínea "bll

do inclso I do "Caputll e o § 22 d.o art. 155; o lnclso IV do "=aJ:.1Jt"
e o § 3f! do ar!:. 156 e o inciso II do art. 159 dt.i Const!.":UJ.ção Federal.

.~ setores que
de lntereSse
dos lnCenl:l.VOS

c) O impaS1:0 sobre grandes fommas;
II - são,c~5ávei5 no I. Renda. cam impoStO devioo:
tl) ti t:rl.but:açao na fon"te que o seja oper.lcionalmente

"Art. 159, A Unl:;O en!:reaará:
I - dOS órgãos :ompetentes é~ r-::':Jl6eS

estejdln :..lI'en!.es. para 1pllCX;!o '2m lJ1fraes!.r".itur.1
exclusivameno::e cOletlvo. o valor CO~5pondente .i eX"Clnc,~c
fiSCa.15 do :, Renda dr..iS pessoas Juríd.1cJ.S;

:::! - conslderado Q lnc1SO dIlterlO:'. :UdI'entã ':! cruat:rO
por r:'mto do ~:'OdUt~ -:l..i ..2l'~~dC.io C:J :, .:tenda .:: ;::~v~ntos "J..~ qualquer
natureza. s-e.'1ao CreQl-::.roOS lrneal..ltatnen'Ce. aa seguln"':~ ="Jrmd.:

.d ';lIJ'te .~ u.:!l ~r.'tel!'OS -!! ':lI1CO :::X=1JOCIS por '::'!mto.
dO fundo de PU"'::1::::'::1dC..io cas Es'Cac:10S ~ do D~Strl::! F·~'::l-::r.l..!..:

~ Funcio cc ?iI'tlC~~~J;~~s~~~l~~~~~lros ~ ,::.nc: :~c:uros ;xJr =ent:o

!~t :::: ::::::::::::::: ::: :~::::: ::~::.:::: :::::: :::::::
caoo i.nY;lostO devi:t • 99 Ext1nguem-se ou sao r;ompensaveJ.S no 1:. Renda

I - Ext1.nauem-se:
d) O~tO sobre produt:o industrializados:
b) O 1J!1POS1:0 sobre c~rculàÇdo de rner<:adorlas e serviços;

possível;

§ 42. .J :. ;(.endoJ ::Jnter.i lnce:n:1VQ <lO rl,SCO. nas
olt1.Vld~S ?rodU':.lV.lS 'Z:5senC1J.lS. d~ :onna 1 ::~rn,lr r.eClproc.l .1
":rlbut.J.çac. .J.pllC.lnao-s~. 10 ?reJuiz:J :'0 ..mo. :: ~I":Qntudl que seri.J.
devido 5-: ocorress ':'ucro dlJ v.l1or ::tên:::!.'::J. :U. fonna d<l l,.'~l.

Ar!. 3º. : § :2 :0 ,tr:. :53 passo.! ~ vlgor..ll' ':cml
5egulnt;;~ ~,lÇ:âo:

Ar::. :53••.•..••.•••••••..••.•.••..•.. ; .••••.••••.••...•

:oncl:5!s ; ~5 ~~T~~:; ~S!~;~~j~5·~m ?~~~ ;X:~rU~lV~~ l~ti~~ct;~ dO~
l:npost:Z -=:':.umer..tacs nos lrlC:'SDS :. :: >3: ,;. .......

Art. 42. J lnC1.50 : do -Jr'!:. :51. ;:Jd55J. i vlgordr
:om ti seçtull'::C :-eo.1Ç:.3c:

·'Ar':.. :51 .

~ ~~~~~~n~" ~~~~~~,,~E;~~~;i~~;o~~~~~~n.~~l·~~~~$~:~.·~~;:.
-;l lnce.'1t:1VCS ~iSC<ll5 CU~. :1ào ~soi':enco ~ ~~cle.'r....i. ~speciilCO ;Iara
o que foram J.nstJ.':Ulàt !'3nsforntem-s€ tem permanen'Cc.

• A A...""!·59 .'J § ;'2 do drt. '~5 yass,Í, ,i vigorar cem do

segulm:e rea.açao :
llAr'::. ',?5 ............•.....•................
§ 32 A exceção dos impostos à~ ~~ '::'J.'Cam 05 ar'Cs.

153. ':':lC1.50S I ~ r:. -::: , 56. :.nCl.~Q :::. pe.'1htJ.r.i ':'J':r:o -:r,ibu,::o ",::Cldlrá
soore ;)per.:l:oes ~1ê:':1'Jas i. ~nergl..l ~lerrlC.:i. ":'omoust~ve~s l:l.qtllooS
..~ gasosos. :..:brlfic.mtl?t:: .~ .'tUnerr:u.3 ':0 pd.Í.s ,

Ar'::. 69 ': Ar":.~'58 o? ;,-=r-::::s':,ldo do segulnte
lnC150. renW:'.er..i11ae--E'~ ~5 E:ubsequen"':es :

..Ar:.~58 •••.••••.•..•••.••••••...•...•.•.••••••••
:: - :: pro:iu,:::>:...::. ll'rccadacao :'J ~ :.:noos:o 6::: ~nda

,'1tl fonr:c !ioem r~nalm~n'::o ':o2l :'roilsElon..u :~ber..ll .~. dutOnOJro H;' rendlmenro
je ..uugucl. :O-:::l.d.O ;:-~r :,.a~50d i l:nc.:l.

Ar'::, 1q ~. Acres,:,::"p::C-5~ :) 5.-.:;guln,:·:: :!"'Cigo. ..ipÓs o
,iI't,'~8 !"enu.'ner·mCio-s~ C'5 sub5eauen":~s: ..

"..A.r~:-ê~;~~~~~~cj; ?~~~~en~~~os.x~~r~o. na base
de 4% soore seu stl1<lrl:::-. ,.1 tl'CUlo ae loosen,,::.1deorl<J.·~ ~nsdO;

b) com:r:,oulçcio :'!!ltc3. cele seaur.v:i.c. na base de. 1%
no mini.Jro. l!:é 4%, r:o :nâxJ..w. sobre seu' Sa.lârlÕ. :itulo de despesas
"léd.iCo-noSPl:..ill.iI'eS ,~ :w.lbor.ltOrlclls. 'Jbtendo-se :':::5':: ~rccntu.il pela.
divis:io dessU5 aespesas pelo nÚJrerc de meses ~mtinQs:c~m::e5 pdI'J. sua
,:ip:JSentad.orl..:.. ,.1Crescldos '::lOS .:uros .::.~ mora.

§ 1'2, wando o resultado do cá.lcu.L~ :~V~5tC na •.tlinea
"bll for superlor ..:.0 percen'Cu..ll ,41 rnenc10nado. .::- ';XC~5:50 será coberto

b) no :. Renda àa pessoa física.. o :-. Renda pago
~la peSSOd Jur5dic..l respectiva. sobre Q lucro dis'Crlbuido;

c) O 1JI'IPOstO sobre ITOVJ.meIltaçãD findIlcelra:
d) O 1J!1POStO sobre operações fi~ancc~ras:
e) o imp:lstO prechal e ':el'rltorl.ll urbano:
f) C' :unpostO :errl!:orl.ll rural:

. .' q 1 J :unpoStO 30bre :ransnussclo d<3. propried<3de
lmoblll..irl,l "lnter 'J1WS" ~ "CdlJSJ. ITOrtlS";

!1) 'l contribuição SOClal;
il o t"mdO de g.lI\1tltiJ. por temr-o de servlço.
Art. 10 s:>O lllJJ!lCS de ,:ribU1:àÇdo:
r - o i-"-..rim5nio. ,l renda e os serviços públicos:
Ir - templos de qualquer culto;

• . _ ~II - O pdtrim5ni0.t .1 renda e os serviços dos partidos
polltlCOS. .lnC1USlve suas fund..JÇOes • das -:ln'CidLid.es slI1dictlJ.s dos
trabalhdOorns. das lnstltUlções de dSS1,::ênC1J. socldl. 3em fins lUCratlVOS
.1tendidos os requiSltOS da leij •

IV - livros. jornals. periÓdicos '0 o papel des1:lnado
.1 SUd ln'lpressào;

... § lº - A vedação do inciso I. ~ ~xtenslV,:i ,is .UJt:arquldS
•~ fundãeoes SUS1:en'Cií.C1as e ntantldas pelo poder publlCC'. :lO aue se ~fere
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euntc,~ Cà .ind.iUtM. E.6.\4.6 ca.~acte~<.6t-ica.à. a.O~~IlIO~a.dM

e, ~uoiement4d~ po~ out~M a."e~6u~oa.mel1tn ~~gll~6.iCllt.(VM.

pe~m~tem a.boi~~ • 0.6 .i.mpc.6tc.6 .i.l\d.i-teto~ cio todo.6

• Só c J .Rendo., tem 1.034 a.tt.igcl.I,o.icm de cuttc~ ~mpMtO./l,

~"i..c.bulc.6. c. contJl.(bu.(.: ..~eé t:la.-ta.~{.6C~a.,(..~. '~':.~ç~ ~ ~al["6Q...6

públ~ca.~ •
.. V-ide, Ob.6e~Vllçée./l. no Mna.l.

"""'- ~:rr..

n~ve~1.I gove~nlllllenta..i.I.I. em 6ace do.6 de6e.i.tM COIlI1M e .inheuntu

a.M mc.6mOl.l - ta.mbem coment4dol.l 4d-iaJIte - pelo que, o J. Renda.
pa..6-6altá. a. >6e COJ1.&.t.ito,<."l. no ün.:co impo.&to. em tetmoJ.l, UJM. ve..z
que, .6Hi.o maJlt.idol.l, M .lmpMtM do cOmC~c-io ute~.io~ e. out~O.6,

CUJa. 6unção, ext~a.6.il.lc41 ou 6üc41.iz4do~a. el.lpec<6-ica. - entu

01.1 qua..i./l, o p~óp~ ...o 1.P.MI.. 0.<. I.I~. 4dequ4do, po~que compen./olÍ.vel

no J. Renda. - tllmbem n40 pOMo. .6e~ exce~c<.da. em .6CU.6 e6e.itM

~d...o.to~, pelo J•Rendo., ./>enão, de 60~mo. 4emot4, c que oco~u~i.

pela. gene441Üo.çLO da. o.ptico.ção do pHnC.lp-io da. c~iLidadt.

dU.6e./> •.mpOl.lto.6 no 1. Rendo. bem como, IIlaJIt.idM • .6e~4o. to.x4.6.

contHbu.<çêel.l de meihoH4 e, a.lem del.lte.1.I t~ ...btLtol.l, obv.illlllente.,

cont~ ...bu-içõe~ po.~0.6~l.Ic~1.I ta.mbém COm o.pe.~6e.içoo.me.ntol.l

tM<6M e p~e.ço, púbt<cOl.l.

(1 J. Re.nda tMÓ. p~eI.lHv4do.~ua d.icotom<o.

ci<Í.6l.1<co. el1He, teg<me po~ dccla.to.ç':o - a. tHbtLta.ção de.6<11<t<va.

- ~ubd.(.v.{d.ido em Pe~.6oa Jult.i.di.ca e. PeoÓ-6oa. F24.f.Ca. ~, a .(mpo-6to

da.qtLcla., cont<l1uo.~Ít .~endo compeM4do. ne..6ta. i 2 1 I e., ~eg.ime

de 60nte, e,te.. oo~ ,ua vez, dCl.ldob~4do em, túbuta.ção e<cfu.6<va.

- a de6.iJ't,(l..c.va. e, pltOV.(-6DIt<a., compe.J1Mvei naquele. 'tegbne.,

po~ de.ela.ta.ção.

Vuta.Que. e~pe.e ...o.i me.~e.ee. a. CMa.c.te.~<./>t.i.co.

po~ exeelêne<o. do I. Rendo. - a. .u.c.idincia. ./lob~t. UMa. Uqui.da.

- po.ltque, .bÓ o que é Iteal, conc'teto, a 'tenda. c, .e.iqu.tda.
da r.ontItM.to da. .tnr.-tdinc.tQ. "ali va..l.o't.e.m", ~ob1te. o p'lP.ç.c b'luto,

QtLe pode teca.H em ven.da. cOm p\ejuúo pode ~e.~ objeto de

t\<buta.çio ./>ob pena. de, con6-igu\a.ndo <l1jtL./>t<ça. 6<.àCa.l, te~tLUM

em tepe\eu./>.l>ão do ónU.l> OtL. do, objetw06 ext~a6oecu.,~, ~ob~e

te~ceHM. CtL ./>one.ga.ção ou. 6<na.lmente, eVM40 e, em qtLa.lquH

du./>M h.ipóte.l.le', comp~ometel1do todo Oà<l.Ite.mo..
EMo. concepção nio exclui. out\a.~ a.Ue~na.t<:vM

vd.idM de a.'PtL~a.ção da. lenda. OtL do itLc~o, l<Qu<do~ como.

"tuc~o p~UtLm.ido"· e o "luc~o a.\b<t~4do" na. JtL~2d.ica. 1101 J e,
a. tÜbuta.ção com objet<vol.l e<t~a.6.i./>ca.ü,~eja. 110 ImpMto p\e.d.ia.l
e. Te~~.i.to~.ia.t U~baJIo 1391. I.P.T.U - Que 1e~g, p~e./>e~v4do e

compen.l>4do 110 I. R~nda. - também com d.ive~I.>.i6.ic4Ção de o.i<Quota.,

ent~e. teHa. nua e ed.i6.ic4da.. na. cêdtLta. "E" - e, o ImPMto

Te.~Hto~.io.i Ru~a.t \HI. I.T.R .. com a.t2quota. 6úa.• .il1c.ide.nte

àob~e O va.lot da. p~op~.ied4de pMa. Que - tambem compen./olÍ.ve.l

110 I. Renda. - ao l.Ie\ <l1c~eme.nt4dll a. p\odução. le.ja.m m.in.imú4dM

o./> e6eito<> do ./>etL eU.l>to poi./>. ,~"-l1do 6«0 ge~ll. <l1d.i~etQJllCnte.,

te.nda. t,t<buti.ve.l.

OtLt~a. ca~acte.~"'./>uca. ina.ta. e ~.ingulM do

1. Re.nda. é a. <'JlUptA.cu.t.WiLidadt.. a.pe~6e..içoa.da., ne.6te. p~oje.to.

1'.0" vi.~~ me.d.idu:

Gené~.icamente, a.t~a.vél.l do a.p~.imo~a.muto da.
jtL4Uça. 6.i.6ca.t. VI. 6a.to, a. h.ipóte..6e COIlW!l, de te.pe~cUMáo.

veü6.ic4da. 11a. p~.Moa. 6«.ica. em QtLe. o p~06.i.M.iono.i Ubua.l

da. á.~e.a. mêd.i.ca., tt4rLlo~"-~e. o âllLlh de.M"- .impo./lto, pa.lta. o pa.c.~'nt~.

via. ~e.a.jU./>te. do p~~ço da. eOMuita. Ou <nte~vençio c<.~ú.~g.ic.a.

d~c.o~~e., da. -injtL4t.lça. exütente 11e..Me. .impo./>to. pelo 6ll.to de

ni.o conte.mpla.Il, e.m l.IU4 60~lll1ta.çi.o, a. d-i<>t.inç,iio Qua.nto II I1lltMt.za.

do ~end.imellto, de 60-\lln .6elet.lvo-~eg~e./>.6.iva. - Como ad.iaJltt

e.n60c4do - UJIIQ. vez QtLe. ./>e. t~a.t4, de und.i.mento do t~a.ba.llto,

tllnto IlI<U.I.> Que. i~á. '06~e.\. a. .il1c.idénc.i.a. ext~a.6.i.6clll de. out~O.6

t~.ibuto./>. 110t4da.mente. o Impol.>to l.Iob~e Ptoduto./> IndtL4t~.ia.Uz4d0.6

13 J, 1. P.I e o Impo./>to ./>ob~e CÜCtLla.ç"o de Me.~c4do~.iQ..6 e. Se~v.iço.6

\41, 1.C.lI.S embo~o., em l"-ta.çi.O a. e~te.1.I .impo./>to<>. II .6.itwu;áo

l.Ie.jll COIlW!l a. out~Q..6 a.t.iv-id4du Q..6 qtL~.6. l1ia tem cond.içõu

de. ~epe~cutH OtL .\Onego.\, da-< a. p~opo<>ta. de ext<:nt;40 dutu.

MM. também de. jO~1III1 upeC<6.iCIl, ./>e.~a.

a.pe~6e..iço4do c I. Rendll pa.~a. ev<ta.\ a. ~epe~cU.l>úo. lbft:l du

4lte.~a.çõe~ ,CoM<.lte 11a. 6lu.i.b.iUz~ da. 4ÚquotA. ea 'JJIIÇÜ

diA.t.tA do I=Jto. 11M a.t.iv<d4de1 lupé\61.u41.1 pelo QtLe, 1.11. toJtnM&

.inv-iá.vel, o cdcuto a.l1tec<pCldo do "b~ea.k po-int" - como oco~u

c.o'" o I.P.1I1.c.M.s - pa.~a. tta.nl.l~u<~ o """MtO ,~e.ndo QUI..

e.ve.nttLo.i cdcuto "le.lltÓUO. 11. tá. Ob./>tllCUia.dO pela. conco~~éncia..

OtLt~ moda.l.i.d4de., e./>pec< 6tea., que HIL to~naA o I • R~nda.

.i.~upe~cut.lve.l ~e P\OCUI.I4, eom a. 4doç~o de. limUe.1.> pa.ltll a.

a.p~op~<açio de d"-./>pe.~a.~ como Cu./>to ope~ac<ono.i. pa.~ll e.6e.Uo

de. a.'PtL~a.ç4o do eUC\O tHbtLtave.l pelo me../>mO, como 4d.iaJlt~ ./>~

ve.~IL 11211. Il.>to ev<ta. Que a. em):l'UIl, pa.~ll e.v4dú-.6e. do """O.6to

1IloU../> a.Uo, em a.t<v< ;a.do ItLpé\6l:ua.~, a.p~op~ ...e CU.l>tO.6 ta.mbém

~péIl6luo~ embota• .:.omo '" ,a.be., J. eVMLo .~e.ja. pa.\c<o.i.
Já. tU.:-6 {mpo-6t,~ .(,nd,úteto..\, c.omo c: p"tóp'l.{O

nome c o1d<c.a., a. 'l:epp....tc.u...b~QO li p'tÓP'lHl da ,~ua. na.tu·'tezll, c.omo

d"6tn<do em iH \101 J pou. c· <mpol.>to .. pa.go, "-6,,-üvo.mente.,

1140 peto te./>pol1l.1ávei po~ ·~etL tecolh<me.nto 1l1<I.<\, C' cont~<bu-inte

de 6a.to. que. 106~e a. lepe~cu./>./>i.o "a. nota. 6<./>co.l. "ntio. a.
"u!peJ[cu...~.6ãc, ai.iada. à. u1c.:c.dênc.-t11 "ad va.io'tt?mll

- ~ob"te c p1Le.ç.(I

de venda. de be.M e ./>e~v.içol.l C á. cWllUta.t...v-id4de po.i./>, a. "nio

cWllUla.t<v<d4de" con't...tucwl1o.l 171) ""O a.b~aJlge OtLt~O.6 <mpMtM

- de.6e..<.to que c' I. Re.nda. ta.mbém nã.o te.m - <gno~a. a. "ca.pa.c.<da.de.

c.ontlt.(but.iva." •
A 'tepe.'tc.u...b.6a.o, u'lc.fu~.(.ve, {ttvaiida. a.

exhIl6<<>co.l<d4de 11M wdHetO ~ po",,~, umo. <Ilençã.o Cu tedtLçã.o

d..MU <"",O./>to<> , ~ode. "..o te../>tLtta.~ em be.ne.6.lc<0 a.lgtLJII pMIl
a c.olUtlllA.doJl. ~.c.ltlt.t., 6acl. 11 .6U4 a.b.4DJLC«D peta. I.lIIp"t,,44 "40 JtI.Mináa

o p!ltc,o do p'todu.to: i d JtlptJLc.u. .."io IttVl.oU4. E, .t4111bi., o C.440 da

Furtdo dl., GaJt4ntia do TUlp" dI. St1l.u.ic.o, F.G.' .S., u.u.to p",UIU.... Clt_

Jtac..tl.uA.tic4A da" A.nd".ttto.a _ 1'0"" t pago peto 4,uat4Jti,4do, a.t.tIllVU

do 6tu a.C.",i4CA.1Il0 406 p"'Lte04 d04 bt.... t.. AtIl.V.(.Ç04, pllodutizo pOIl. t,_
.ta. ou au.t1t4.6 U,PJtIUtU. la., "" r. Ih.Pld4 _ a.tJt4uu da. c.olllptn.6ac40 do
F.G.r.s, que. pa.6.641t.i.a. 11 ttJL c.4-t4ettJtI.6t.i.c.44 da ContJL.i.bu..i.çao SOc:.'('4!

_ úlci.di.rtco .6obJtt luc. ...o li.qu.ido - t".6t 6i.. f. a.lc4ltcado.

PO.ll ondl. "I. Ut que. a. JLtptILeut.ibU.i.d4dt, t p'tf.

judA.{:.i.a.l "40 apulI:u na a"buo .t«buta...A.o. POJt.tAlltO, co..o nio Jttpt~

cu.tt, " r" Rtnda t dt6lac.iolliJLio {41lt.XO V}, C.OIRO OA útdiJLf..tOA, qlU

PJLOUOC.4," 4 "c.i1t4Itdll t't.(.bu.tiÚ..i4" (a.nexoA V, XX~lA.2J, .t4n.to lia o-t.e~

Iftt.llto da pt4AOa 6iA.c.C4, caIRo ItO oJr.e4l1ul.to público: IIf.A.tt, poJtqUt í
pllf.6f..lt.iuf.t 41l1lf.<:.l1da..tt. mUla4 _ to" t.t.1l1l04 _ IUl4, !'lia .i1t6Lu.« no pllf.eo

de. btllA e. Ae.-l.u.iÇOA adqu.c.JLidoA pe.lo pOdf.Jt pÚ.blico: 1t41lutlf., pOJr.qUl.,

C.OJlO lIio COKA.c.de..'J.a 4 "c.ap4c.t..d ..d& COUllibut.i.U4", 4 pr.AAOa. 6.i4.ica.rnão

.ttlldo COIlfO adqu,(.JC,ilt pJtOdU..c04, Itt.c.viJtdie.a Itt4jU...:ttA d a.laJt.ia.,u que. ,

poJt 4U4 UtZ, uolta 4 ontltU o oJtcalRtn,to du tIRJM:t44.A.

Out,lta c4.tac.ttJt.iA:tica do r. RtJtda, {RUa t j.(,ft9!!.

la4, e. o baixo ~nd.(,ct dt dOl'ttg4cao UJf4 ur.z quc, a tX4AtCft.tr., 4r. d,!

'Ut. 4 du.u <:'llIU"", bf.M dt!út..i.d.u: 4 PJLUtt.iJl,4, t eo".. r.Q'uil'te-t.& de. I.t_
gUllu Il.ipotuu d& <nju4t.i.CA 6.i.404-t ui4tUtU 00 r. hodA ptUOA
6.ê:4.iC& {ll'íd.i~04J, pl.la au"ille.u da 'l.tt.t<4.u.idade .ttgJLI.44.é.u4. O.lt&
eoltug.(,d4. AdtIr4.t.A, tiO eu" dt 4Ui.u.O" COIr viftculo _ 4 ",a.,iOJl..ia t

que. At,lt40 IfItlltoJt4doA, !ta pltojeto _ !t40 440 AOntg4vti,: a 4egullda

C.a.UA4, t Met.U gtJ\f.Il.(,Cd I. dl.eo~"'c., ta.bi., de. iKjU.4.t.Lc.a. 6·hec.t,"t.to
e.xce.A40 de. caltga tlt.i.bu.tilt.i.4 dI. 0u.tltD4 ,(,,,po4t04 • 04 .t.ltd.i.JtttD4 .. u.••
ve.z quI. t4.tt4 "e.", 4.t"'I'Jl.t '40 Ittpt.tcutZVt.t.4. ~4el. 1% C.DftCQJlJttftf.c.& ,

po.u í M4." 'icJ.t dOnt94Jt quI. c.O;U:,OIl"tIJt t, a tllpltt44 401t1.94 dtvi..

tio ao I CMS/ll'J e. nAO ao r. Ruda pOJtqUt, AqutLU, allp.u 4 dt••
d04 _ C.OJl aliquo.ta.. a.ltZA~A."'4A ((, J. COIt~<4.4C4tQJt.i.&4 I ~ I .. ( prtl.



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 3 11963

qv.~. o 1. JZtrtda.~ C.OMO bt.c..i.dt "ob.t~ luc/to .tXqu.",do. alt.. dI. IfttItD1t,í

tvtJttua.L, po.u ~o Oc.oJt.ltt, h4Utlldo lUCJI,D.

Oa~u vauagt" do I •Ruda. t a pou.i.b ...t.i.dade de
plLoduz.(}L ,(,ncr.nt.i.uo.6 6.i... eaü C.OIl C.4lt4C,cUI.'<'.6tica... gr.ltilt.i.c.u, btlttn.c.

c-<.4ndo toda.~ 116 'r.~g.t.õU e. .H.tOJL('.6. c.a.lt.enteh ou nã.o e. que, poJtl..,uo.

pe..tm-<.te. a e~..c.i.nÇ.ã.o de .(.ttce:tlt<'vo~ atu4.c.;5 - <.6ettcàL.&. teduçõu-.:.qul!,

nã.o 0.6 pO.U !Leu", 1:1 ('.} a na I. Re.nda., A eja n06 .l.rtd.iJtl!.t06.
E o ClUlO da. ~lex.l.b{.lü:a.Ç.l1o t641da. aa:'OfJ.ota. do 1.

Renda. det jult:Zdi.ca. ~ c.om 1te.6lexo6 na. ~;Z,H.C.a. 12'1 • de ~oJt"'a a. qut.

a. al,zqu.o.ta. bttla.(,.cet e. lJláxi.ma. (25& I va,1I.ü!. • .t.nveJtll./lmt'.nte PJtopoJt.c.i.onal

aoJ 1atOlt.Ld da I'JJtaduc.ã.o -capLàl e pJWducão_ o4u..Jtw:.daA odtJItPU cU qndi.cõu
o c.onUlM.c.do\ ~(.r:4t, i4Ct 11 'l.I.(l a.b.O\ç4a ptta. t"lp'Ul« t'lJ:(" .:!.i:(,':~~
o pJttÇO do pltoduto: i « Ittpt'tc.u~&cio "ttvt'l6d, E, (4MO("'••' i.,H~ .:~;
FUl'leto etc GcU....ti4 do TtMpo dt Stltu...c.o. F.G.I'.S •• V.c.4tc P"~l'l"~

",aett",Z4t...e44 d04 ..."di·ut04 ~ ,.,0 ...4 t pago ptto 4& u.la \(,cdc. .1 C':.1\':~ ~

do 4tu «c.JLi&c..."'o 40~ pteC;04 dc,) bt"" t 6t"l.VolC:O~. p'lcdUCt:':- ."1,.' •• ~l ~

ta. ou cutJL44 tMPU646. la., "O I, Rt"d4 OI a.t"tauo da c.c", .. ~I't)J;:~· .:!:

F.G. T.S, qc.tl. pauaJt-ia a .tt't catact~ttJ.t.(.c.U da Cr"'ntt"b",,,c:.ic S~'':'(':{

OI .t,,1c,d.t.rtcO 40bJtt lut'to .t."qu.ido - tU! ~i'" t alcl1rtCetd.:'.

POJl, olldt 4e. vt qut 4 Ittpt.'tcutiIH.! ... dact • .: ~:to!.

jud..c.C.i4t "40 Cl1'tn44 "O â.b..c.to t-t.t.but41t...O. Po't(a.ntc. cellte Il.iC '::l>::'o!,l

cutt, o I. Rtltda. c. dt ~tac.i.Ol'ld't.t.O 1111'llxO VI, COMO IH ... "d.i ti!. (",.) , .; .. .:

p/f,OVOC4", 4 "ci.'t4/1fdJl t't ...but4Jtia" f4l1fto, V, XX~lL1J. t.: .. t.: Ih' ~'':';~

"'Utto dd pu'oa ~i4.(.c:.a. C.Oll'lO no O'Lcarrtl'lto públ.(.co: Alutt, 1-'I.·':.~ao! Z
p.'tt5t"t.ivtt 4Jtu.cad41t !ItllO& OI UI tttlPlo,s _ "'lU, ncio tl'lflu ... 'l nc pu.':':

dI. bt.u I. 4t'Lvic.06 ad:qu4ltido4 ptlo pocttlt. públ4CO: 1t4quLtL. pc'tquf:,

co"'o J1ã.o cOIl .. 4dttl1 a. "CI1PI1C.(.dl1ctL C.Ottt'libutiv4 H
, 11 ,aUOI1 ~.ü<'c.:t.,·i.:'

tt.ltdo co ..a 4dqu"'t.i"t p't.odu.ca... ItL"v.(,,:dt.~4 1tc.I1Ju~tt, ~4l4'l.ia,,~ ql.Lt ~

poJt. ';La. vtz. volta. a. onl'l4.t a oJtçaIRtllto da.4 tMpltt64A.

Out'ta. c4't4c.ce"l", .. .c.ic4 da I.Renda.. Ü1.a..ta. e '''/!:1!!
l4'l, I. o baixo .tnd...cl. dI. '0l1t94Ç40 UI'Ul vI.: qut. li I.r..c.'tf.rt(l, H d~

vt a t::l.114 C4U44~, bUI dt~iltid44: 11 P'l'<:lJl't"1L4, i cOl'l4tquinc(.a d<l. a.c..
BU"'4~ It.ipotr. .. t~ dI. "liljU.6t...ç. 5i.6cat r.r.i4tl.lttU no I. R'tl1da. pC.H~a.

f.c:~.ica IIItid.i.c.oJJ, ptta atl..liltc.(,.4 da 4e.ttt.(vida.dt 'tt9'tl.s~ü'a. ~':.t

coir.lt,ig..(.da.. "dL"'4d~ '10 ca.~o dI. .la.tãJ'!.io. COIR I Utcu.~o ... a. "'~(.c':(.: ;:

qut 4tlt40 JtttkOlt4do4, ,,"o p!lojl.to OI nao '40 ~orttgavti.~: a. Hi':u:,iJ

C4"44. I. ma",.. gLlltlt'('C4 t dtcoJttt, ta.lffbitff, dt ...nju6t ...ca. ~ ... .sc.1(,r:eú·

tttU'O dI. taILga .tJtibu.tã:ltia dI. OU.t"t04 .c.mpo~to" ... C~ .(nd.(,'ttt~) -ü,~C

vtl qut Utt4 IIUI 41.Mpltt '40 ottPI.Jtcu.t~vt~", ~a.ct a ca ..eo'ttt"CU •

1'O.c.4 i 1W4,i4 ~ã:e.it 60 .. tg41t qUl c.Olleclt'ttJt t.. a. UI,:''t04 .sOrttga d.:n.
do ao ICMS!l'Z t, l'Iao ao I.Rt.nda pc'tqat, aqutlo. )C.,"I;''tC ~~~ :':I.!
do' • CDM a,(i.quot4' 4ltI66..(,.III44 f'J. c..:rn~.ueatêHaj fi: OI .2.' ,t..':':.)..

qut, o t. Rt ..da. CC IRa illc",dt .sob'tt lue'to tiqu"da, lltu' dI. mi:':,;'~.~

tvtll.tu.at. pOi4 'o oco.\ltl., kavl.ndo lucto.
Outo\. v4"tagul do t . Rl.l1da. I. a P066"b..(.l(.doIdc doi.

pJtOctUZ4Jr,. i.Ju:,I.Jtt.tV04 ~.l6 cai4 CC'" ea.'l4cttJt".. tÚ:46 gtl1i'l(..ca~, bl!.'tei 0(. ..

c"'«lIdo .t.odu .4 ott9.c.Õ .. , I. 6ttOJt.t... C4lLtnt.. 4 ou. I'lao t qut. poU.~60.

·pt,u,..c.tt • tr..ci"C40 dt ,i..ctllt.i.vo~ 4,(c.ur.i6 - .i4t1lCÕt6, 'ttdut:cc!!·.:.4:.l~.

não 04 p04.Ua.",...tja. JtO t. Rtnd«, .11.1'4 ttOJ <ndi,ltl:tOJ.

E c C4.50 da ~lf.x..ib..(.l.iza.ça.o t 6.1 I da al"-i'uc.tJ: d" 1

Rt ..dCl da. jult"dic4 OI C.OM Itt~ltx04 na iX".lc.a (t'l • dI. ;Oo't"'4 4 ~u.t.

a aLZqu.o.c1 ba.",c. I. .uixilPl4 125" va1Lit, ",nVL""IUrltntt p'topo'tc(.cl'lal
ao", ;atoltu da "ltoduçâ.o ..capLtaL t pJtCctução_ 044uuada..s UllIIp"tt a) c: ..~".'Ú.(t/,:~

de. ope.lr.4c.i.onaLi.da.de. pe.to cont/I.A.btú.n.te, e~he.nc,itlt.i.d(lde. dtl at.iv.idtl..

dto, ptcut.i.a.Jl..i.da.de.6 da. Jte.g.(.(lO ou be.tOt, pOIt.tl!. dà. tll'l'plltha. lo, pihO

de. Z5t _ e, ..s.c.lfuL.taltt4ml..l1.te. vaJl.(.~ d.c,./te.tame.rt.te. PJtopoJtc.c.01f.4l !to L!:!

CitO lZqu.i.do. Eltte ,b.c..4te.mtl pe,ILon.tt.(.1Lá. que., dO me6mo teMpO. J"r.ja. in_

CILUl'ut.t..:tda a Jtect..c..ta. tlt.Lbutált..i.a _ lJaJL.(.an.te da Ilcu.Jtva de LAFFER";

POILL,", ma.tl.mã-tica c. não, e.-6ta..tZ.6t-t.c.a - bem COIIO, ~ e.ja aUIle.llta.do

o tu.eILo global da. e.lnplLe,6lt pOILqUe., a. il1.tt..lIlt,i,6ic.ltcão da. plLodu.cão lo

da. p1Lodu.tiviâaâe., ta.nto Jte.duz C.tt4.tO~ - pe.ta Il'e.lholt utit.i.zÃo do

PIL.t.I1.C.Zpi.o da "e.c.onom,ia. de !.Óc.a.!a" ,- COlfll'J. pe.lI.mitc., a. .'ttduçãc do

luclto lL.u.tãll..c.o, "tti de. SHERMANN" • bene.1Zc.i.oh '{ue., .taMbilll 4e. Ir.!
5tetem p04.Ltiu.i.lIamente., na 9 e.ItJlCãD de. c!mpll.egD4, c.o," a JLetomada do

de"envot\.'uu~.nto econõ",.i.co e na e.x.t.(.neã.c da. úl~ta.eãe.

PoJt.ta.nto~ dc.be.nvo!v.tme.nto econôm.c.co e e.~ta.b..i.l..i.dade.

da. JIloe,da.., u:t.i..l..i.za.do () .(.n~tll.u.mental. ade.C{uado. IldO 6ão ,,-ncolllpatZve,i4.

f.!t.te .inc.t.nt..(.vo • .c.nclu..6 iv e. , .ctm ampalto tlll d-i.âpoll.Lt.(.vo

COI16t.i.,ctLc.ional pJLOgJt4Mã.t.c:.Cl'J 180 1 ndo podendo r pOli. outJt.o ltldo. ~ t.Jt

c.tQ.b6,i..~,icado COIl'O .(.1t.tt,Jtve.ncão nc dolttllv.u econôlll,(.cc u qua.l. tll.i.á.!t

lt!. 1'f,1L.c.6.c.ca atualJ!ulte., pe.l.a. ·c.aJtga .tIL.t.bu.tãJt..ta l!.x.ce~6.(.va. -nclU6ive

e. p.IL.i.nc..i.pablltl'ttl!. 1'\0 pILôplli.o 1. Renda, po.c.o!I. ã. Ml.di..da. em qu.e. o lu-

CILO aUJfenta, OI ainda que. decoJt-tt.n:.te de ClUlnt.nto da. IJlI.oducci.o OI a. 4_

lZquota. do impoo6to .ta.mbem aumenttl. c.hega.ndo a 50~ I J 1J.

Pode..~e. obteJt. .todo.'.! e4be~ lte.ltuLtadoJ p06iti..v06 pOIt_

Que, Comll ~e viu, (,.. -ói.&.tema pJtopO-6.t:o -H. Óundallfenta. em otc.ati.dade.-6

~ " incllC!.lIftnto da IJ'Loducão e. da pltodut.(.v,(,dade., que fi Vtlt lf.iquC'..:a

- e, não, e,m a1t.t"-~.(.c,iali.-6mo c.conôr'u.c.c ta.i) c..omo, cCH\gelame.ntc. ~e

Ja. de p'Leco~ ou ~alãJt.(,."J•.'r.t!.-6.tlL.t,.Cão ao c,Iz.édi...to, attaJ ta.xa" de j;
1t006 bobJt.e. a. p'l.odu.caa e c c.on-6umu c., '·U.tJtOb ex.ped..(.e'l.tc.~ plf.otetatõ:
·'t.iO-6 do a't4e.nal ct.t:odox.o.

o I.P.I Já adotou ~..l.-b.tema aJ.!CmeOlade: lI31 c. C.OIPl'

1le.06uttaduJ pa.l.p4VC.t.6 110 contJtole do ptOc.e66o .t.n~ta.c.c.o'lãll.c.o emboJta.

'H!hJ e <.mpa~~o, tJ alc.a.nce da med.c.da ~ eJa. .U.m.r...ta.d.iJ H .."lfJ. c.oflfpaJtat..i ..

V4ftten,tc. ao I. Renda.

Recentemente, a.co.tdo t'L.c.pa.'tt-t.te do ~etolf. automobi.

e2-6,t.tc,·, be.ne.~ic..c:.ou .todo.& O~ e.nvotvi..doJ e.mbolta" 1 cc'm If.c.du;ãc, do I.

P. III .C.,'.t.S Il,re.na~ ~. c~quema rneno!. 60~.c.6t.c.caatl !{ue e~te.

E-6ta medida ê tanto 1l'Ic,-t...) opoJttuna. G~altd" Hl J4bl!.

da ex..c.Jtê~lc.(.a de. ctlpac..t.dade t:.'c(.OJa Ita.,) e.mpll.l!.~a..), em tOJtno de.

-I OllquQ.lI.enta POIt cento; t, de. nttõ·1:.f.C Hl.bccn~umc <.ll.tvUtO e,qu4nt:o aI.'

meJtcado ex.te.ltno, apJteo6 e.nta ampl..a6 1'O,6.'.!i...b.il.idade~ PO,,(,o6, tltl

-6.t..b.temã.rica de incen.tJ.vo, com ClVta.ctl!lt2-ó.t.( caJ ge.l1él'L.(.Ca,6, não
pode ~l!.JL .(,nte.otp'Le.ta.da c.emo "dUll'lp.c..lg" "como o ~ão, aJ iJtncÕf.b

a.tu.a.(.~ (961 - ge.JLando 'l.e.plLe.6cii-t.tl.6 e impi.(.cando em de.6va.toJL.(._

::a.cão da moeda que. e.mbolta ~ eJ a. e. ~ e.(,tc, também e cau64 da. .(..n

íiacão la.ne.x.o XXII:. Como he v~~. ~tul1tmente, me.4mo O I.Rtn~
da êinJuld.o POltCju.c, ti medi.da. ~m que a p'toducãc e a pltodu..t:i.

v.c.dade aumen.tarn c.omo, .també.m. c'l..c.~cc. o luc,'l.O _ t,.' qua.l, /tã.o é
iZc.c.tt p'te.6um.c:.,t ~eJa. c)pecuial.<.vl. :.:oC-'l..que.t<1! .~~u 1'''.c. a.pl.LJtadc

pe.lo F<.~c", a quem c.abe fo' Z:nu~ da p'tova, ,,' ~ue não '·co.'l.'te. no

~LJte.ma p'l.apc4tc qu~, pel ,)tt apclcnal. ~. 51IU,~ ~a14a. a )e~ de

cont.'l...l.OUulte - .l a.e'<:quO'.(l1 da. ju,t.t.á.{,.c.a ..so51Le. a.d.c.c.LOnl1l ;681

poJt.t4n~~. ~~ iatoltt~ da. D~oducio ~ao c.onb(.de'La.do,) "~ conLl'Li.

'1..<'0 ..sen.6u", .c.nju~t"-ea e4(4 ccmpie.men.tada. Dela. P'topoltc.o(.oltait_

dad('. ~em i.ill'l..l..t:a.cão, d06 .(.~ld.c.'teto.~ ~. da. ,t'i..{Duta.çã,,' na iefl.tc

da (UC'LO d<'6t.'L<'bu(.dc 1961. de~ebt<.muial1dL· {nve4t-<.me,:tc~ 11" 6e

to't ptadu.t.c.vCJ. A.dema.c..6, 11D'·6<'4te.l1la p'l..Or.H:~t:~, a. aiZ~u.o.ta. mã1:~

ma ê 25%, con,6t{.tu<.ndo_~e ~4te tet~, POIt ~{, ~m outto (."~ent~

VO, ccmpa'tat.c.ua.mente a~ at{.u~dade~ ~JPtcuiat~ua~, uma. vez q~e

~ <.nu(.~vei a C't,butacia ma,,-~ 9lau~~a dC46a~ at(.v,dadeJ JDD P!
lia de cva..ltã.o dI!. <.J1Ue6t.c.mento~ pa.'la \:/U.t-'l.C'~ pa'('4c,).

E~.!e6 -t.ttc.e.ntivo,) - tetc de 25~ ..:. puo de Jst
pO~6dnt.i taJLdC, jUl1tame.nto com ou.t'ta ~ • .l:ha,ntc. c,,"'ent'ddoJ, c~

vec.(,.almet1t~ a ext.c.J1cãa de ~mp06t:o,) o(.fd.c.lteto~ - ~ )Qp~e~~ão de.

de. .(.~el'1cãl?.~ e teducõeJ ~ ~ltciu.).c.ve aJ.:.gumaJ t1nun~dJ.dc.J conH:.(,

CtLc"ona<.,) (7S1 ííUC. ,)~ bene1.c.c<.am 1)Q.,tC<.c.uia.tc,J - ..:, dJ6..(,.m 1I1l!~

mo p'Lc.ca.'f..t..ame.l1t~, ~llt cempaJI.acã", cem a ~tt(.JJcã." a,,',) .f.Jld.vt.e.to~

• a.o pa.~ ~ a que.. ,-' ) .(,~.tema. p'toPO) tJ ~ e.x te.n J <.vu ,t todO·L

VeJa.-Je u Cd~O da. P~ttob'ta.~, ~ qual goza. de. ~~

)e.ncãc .<uteg-tal do I. Renda. 1161 Gu.a.mdp. Jo.,)tamentl! /)OJL t.ta_

ta.JL_)~ di!. at.(.l,I.(.dadc. mOl'topoi<.:a.da. • qUe pc'tm.c.tc. ,·btc.nclio de. t::
C'lO e~pecu.ta.,t.(,.vc, ao contJt4Jt.(,.e de modeio P't.opUJ C,; _ de.ve,'t..t..a

~ clt t·"f,..{.bu.ta.da. a.ti! c.om maio'l.. 9 'la.v a.m e. •

Ta.ntc Que, c.e-'Ltame.ntc. pu'L.(,.~~~. Hl.a. t'l..(.bu.ta./9.ã.c

plte.c:.eito CO)u tituc(.onal 111 J o_e. deveJt.c.a }c':. automát.(,came.n ..

te api"cado, 'tevogal1.do tt te.(. a.nte.t.c.a't, I.llcompa.tZvet.

Po'l out~o lado, pouco ~~9n-t.\~Cd pata C~6a empJt.!

.)a, to1l oen(:àc jC, rlão o ~, do~ .f.nd,.(,.Jtc.toJ ~ i.!'spec<almente na

I.mpo,ttacão de pet1tóie." b.'tu.to - bem c.emo ~l!. ~o;Jte, -t.nd.c.Jtet4mtn.te

<ot -t.1l5.(uenc.(.(1 de6te.~ .c..mp006to~, 11.0 plte.cc de be~u ~ )e..,v.i..co~ que

adqu.(..'te. e. QUe. ,640 a.l.tlhh.i.mo6 161 • .{,.HCtu,6.c.ve. dev.(,.do a OUtJt06 in_

CUttivo~ & e..toJt.(.a.t.4 IJteg.(..ona.(.,6 •

E• .também, o ca60. embo.'La. a..t.i.vi.da.d.e. não mon.opo_

l.c.zada. - da. em"lte.hd -tu.Jutl • .üe. ...ta do I.R.enda. JuJt.td.ica., a.tJt.avi.6

do lI a ju.hte" {TIl .. e, de. .ta.n.tao6 outlta.4 _ ma6. &uje.i.ta a.o l.C.AtS

• quI.. che.ga, a. J" Ilad val.oJte.m" e., em pJtodu.toll e-6.lte,ttCia..i6. UII4

vez que., n.elll 4 u'pJte COllo6 egLLem, 6a.ce. tI concoJtJtênc...ia. ltepe.Jteut.l-lo,
a.l.i", dainótuinc.La. ..ind.i.Jl.,z,.ta. ded.te no c.ctll.ta d04 plr.OdU.t06 que adqui

·te.m. Jã., no 6.t.o6tc!'ma. pILop06to. ambaó pod.cvr.ão pagaJt () 1. Rt.l'tda. c.om-
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apt.rtcu J5', de6 de qu.e. attme-ntada. a p'todueà.o e ÚtVt.6,t.(.JtltKto6 e'" .. f.

to"- p'loduti.vo C.OIRO • .ta.lrlbim, pode.'ti gOZIlJl de ou.tJlO~ inc.f.nt.ivoil 9t-
llíJt.c.c.CJ c.ntlLt (}) qUQ..(.6 .. que é peeuLia'L a. a",ba~ - J) I nc.tltt.(.vo ao

R.tJ,c.c. cccJt·'tinc,(,Q. comum ne.66a.1 at:.(.v.t.dade.s a.li", da e.t.t.(.neão do.

<.ndilLt..to4.
Da 1712.6"'4 ~olt"'l1, ell'lDoJta poJt ou,t.to mo,t.(.va,ad.i.l1n.tf.

de.talhado, palta ap(vr.~e..i..çoa1t o I. Renda, dtvem 6eJt e.ttillto", O~ .in ..

c.ent.c.V06 ii6c.a,(.1I ~e.,toJt.ia.i.6/JLe.giona.(.J "p'LOPIL-Ldll!tl't.te d.i.t06" UJI'lCl VtZ

que., Hão lLe6otvtl'ldo. c.omo não Jt2.6otvem, O,à pltObl.e.lII46 de. c.a.Jlinc..ia.
u.,toJL.c..a.l cu 1ttgioltl1t. pa.Jtl1 o que iOJLam in.6.titu.(.do6. po.tque 'úffpL.i. ..

c.a na lteaLi.:acã.o de. obJta.& de: in6/Lae.J,t.tu.tuJtI1 de .i.nteJlt6.u. t~cLu... .i..
V41f'1trtte C.OlLti.VO, ~ Õ p4b4.t.ve.i;\ de i!:toecuçã.o, obv.r.alfttntt, ptlo po ...

dt.JI. públ.r.co, ao p4.UO que, o; 4tU4.r.~, v.i.bam btnti'ic.r.4Jt aptlta4 o
.r.nteJtl!.44t. P4J1..t.r.CU..t.4JL, o qu.e. lhe4 cbJ1~e.JLe. C41tatt/f. ptl\ltl:tlttnte. o qu.e.
,"4.r.4 d<'6icu.i..t4 a. ,)olucã.o do pltob.ltma, pela con.tJta.po4.LÇã.o d04 -int,!

Jt.t4.6e4 paJtt.icutt11t Co c.ole.t.r.vo, v.i.4tc que. e.4te. 4ubt.'tai JU.C.UJLJ04 pa ...

'ta. apl.i.ca.cão na.que.le..

E'oJl. e.x.e",pto, no Ct1~O ma..i.4 c2pi.cc, lJ do NoJtde.4te

bJL44.i.le.r.!Lo, lI. bolucao da. ca·'Ltnc.ta. ll:i.dlL.tca. não p4464 ptia4 .ütn 
çõe.~ ,ua4, COlt4.c.4tc!', na. 4pl.i.ca.cão macica dt Ite.CtLJt40~, pt.lo podtJt;'

públi.cc, em ob·'ta de .r.ni-tae.6.vr.utulta de. Ü1ttJl.l!.44c!' coi.ttivc - u"'4 ti
pic<'e, de Plano ~laJt6ha.ll - plte.jud.i.ca.da. ptto ~.i~tt,"a atuat Ulla. vez

que, a e,6:\t mt4mo titulo 6e. te.", atacado, Jte.cu.JUOJ con6.Ldt.'tciut.i.',!
CJr.aveó da. Itenánc.r.a íi4c.111 que, no I. Re.ndl1 e, COn60Jl.,Mt c C.l1JO, Jt!

Jttdu.eão de sol e., cel1.6o/f.lWe C! CItA0, a.tê. .Utncã.o to.tal..

Não ~ e tJtata d~ 5·'Lt1ude. - f) de.J v.(.o gJt044 tilto dt

apl..c.caçãc, mt6mo c.", 4e tJtatando de p'LojetoJ útd.r.v.i.dua.i.4, ã. qual

1140 e.,)tá ÚUlnc., " ~i4tema I1JtOpo4to lptlo meno~, L' plttoju.i..zo ~ apt

na.. de. u"a na.t:u1te~a••• ~ - a..(.nda. que tal C'c.oItJLênc.'<'a nã.o íU64t. ,'tt.4&

dU4l., po.t..b u eJf.Jto ~ de. cottcept:,ãc, L' .(nttltl!.~.H. paJtt<.cull1Jt. ,)I!. Joblt,!

pondCJ ae cote.t.r.vo can.to que, ~e," 6viucão há ,t.'tt.à dc.c.a.da.6.
De. ~4tO, a. ~otueão de.~.(.n.i..c.r.va. pa.ta e~ .. e. p'loblr.ma.

_ a .i.n.U.'Lt..i.ga.ção d~ bac..(..Q..t. h.(.dJtogJtã.~.ic.a~, urt.l.ul.lt~at"'t.rltt. adotadll_

c., com "1.:1.(.~ .'ta.zão no ca~o em .l:l!la. uma. \.'e: l.!ue. ~ ~uí.(.c.<.ett.ce - c.

vi.!l.tCJ L',) P'to'Die.ma.~ do~ ven.to,) a.f..t~el:~ - 'lo .t.'ta.n-bpo~.t.eã.u e.~catol1ada
4obJtt. a Jl.t.g.i.4C ",ontanh04a que ~e.palta o ·'/..c.o são FJf.anc.r.4c.o de

-lle.u a.n.t.(.go l~i.to natultat, (' Il.(.Q Pa'ta..tba e l1~tuen.tt4 (a.nf.x.a

XXXI poJtquc.. c.m I'U!.mota época. e.\u,élcõe4 vulcãn.ica4 a.blli", 04

4tpa.JtOU 4e,ndo qut., a .inteJti4..gação, !t.t.vt.ltàlvet • ..)t.I! pJltjtli..-

40 4.6 h.i.dltetê.tJt.ica.ll ã JU4an.te, 6ace ao de.4co,"pa~Ao tKtJLt. a

tpoca de t4.t.c.age.", no noJtde.iPte. e. a de 4U4 ba4ce.bte. oftdt. • .in_

cl.u4.é.ve, na p.io.'t da6 h.(põte4e.4, tall'l'bim podr.-Jt.t.a .i.nttltlig4J1. _

.,) t. aS. FJtanc.(..,) co com o r Dcant.i.n-b. aliviando a bacia. a,"zôn~

ca _ "40 pedI!. ccexi.ó.t-iJt COIII e.44 e. 4..nc.e.nt.i.vo po.i.~ co,"o Jtthol ...

veJt.i.a o pltoble.ma, o-b poll,t<'c04 de..i.xa,'tiam de Itecebtlt veJtbaA

paJt4 d(...,) c.t.i.bu.t.'t ele.{.tc.'t~.(.'t~mtn.t~._

Tanto qlle~ a~ 5~:?ntc.à de t1.abatho 440 abt!!,

.ta~ pa.'ta ex.ecu.ta.'L oblta~ ~ em, a "l.t.nima 'Lelacã,' com o pltob.le.lfta

c~pec'l.,.r.c.o - a c,a/'tiJ'lc'4..Q. hldlt~cQ.. l!.~tlta.nhQ.mc.n,te. ntgllda peta.~

e(.de..'tanea~ lcc.a..c.~ _ ·te6u.l.tan.io em c.u.~.to,) ad'<'c(..una.(..) , Calnbim

~UI lle.tolLno. A Un...ã.o c.htg4 a. d.üptn.dtll RS : ,tOa b.(,l.hã.o "n.ua!

mente paJta <'~!Jo, ao pa440 que., J. t'tan-6po,).lcão .'lequeJt aptn44

RS 500 It\.(.thõc.~, 1t2.4o{ve,ndo c!'m 6/7 fI'Ie.~t..\.

Mab, O~ e.mpJte,6ã..'/.~0,,) noltde.~t(,no~, ainda. que

u que.iJtam, não podl!lI'f. eCe6 pltàwr..i.o.,), dc..:\v.iat r: s. fJta.nc.i..6CD,

al.(ã.). ne.1I'I o..,) E~tada..) .(..fttc..'le64a.do ~. !J~ a. Un.(ã,o {113}.

COllto. 1,.' Ban.c.o A1und.i.al {inancia C-SJa. .6olucõ.o,

al.c.á!J, ~1 ún.c.c.a, put ·ta~..) rnot.(.V06 - a.té me.:\ltlt.' L' P'logllall'lG. de. In

tegJtaeão Nacional, (' P.l.U (1-1) c. c.'~ 3\ de.' L''tcamento, CCt114ig:

n4do~ na Cun4t"tu.(.Cõ.o 115) paJL4 c.,).:\a 11.1ta.t.(.daác., podt.R\ H ..~ di4

penllo.do,j v.c.lI.tc.' qu.e, a amoJL Cüa.cão dCJ emplté~ t.(.lfW ,) i!'t.(.a. a. tunga

p.'ta:,.. , cobeJtta .c.ud.i.Jtttamen.te, c.om a p'LopJt.c.a 'tecu.pl.!.':.a..ea" c.c(,' _

nü",.(,.ca da 'tCg.(.4C e diJ pa~J. cJ,tc pc,.to at2v.((' aiJ '-''l..camenCo da
UHiãl.'.

Atende.';. l' i.n.Cc.'lt?(4) c. cl.'iet.tl'l.' be.ne.,.i.c.(,.a, ainda

que a fungo p'/.a:o, L' pa·'L·C-lcu.la.'t ma~, ne4.te ca~o, ~1 JtecZpJtoca

não é l.'c.ltdade·i.'/.a po.'tque, não ,)o{uc-l.rJnandu ~. p'toblema paJta l.'

qu.al {L'i l.1t~t(.Cu.i..do, c/ U1cent.(.vo .toltna-,jc, pl!JtlPlallentl!, ~ub.tJtailt

do JlC.CU'/.,)Oll iltd.üpen6ãve.i~ pal'ta ·'ll!6olve_io pela plt.i.o.t.i.:acâo d;

-i..nte'tc..~~e colet.(,.t;o.

Sup-eJtaáD " pJLoblemtt da catenc.-<.a '1ZdJt.r.ca., COMO

11 lc.'f.'La ê de c.x.cetente qual.i.dade., a~ emplt(!,)a,) paA.6aJtão a .(.""~!

(<.1. lia 'tCg'<'40, di4pen4and" ~') atuaü iJlccnt.lsc4. ainda "la.c.~ po!!,

q-ue. (,',) me.6mo::. p.r.uco 'tep'te~entam pa.ta 4,) e,"pJl.e~a,) • C,"bOJt4,MU::

tC' palt4 a Un.i.ãc _.'t.Cla.t.r.vame.ntc ã 'tepe.'LCu~,)àL· dG'~ .(.lftpO~.(C~ .r.nd.i

'tetc','i 111,.' cu~ tt: do~ ptodu.tc',) adquot.(.dc,) p(!,ta~ III(!611fall H!ndo qut,

::(.911(.~ic.at.(......a pa·'tcc.ta dt:.,~ IlIc!:smO!J. ~ c"I1~equ~Itc..ta. drH lItCent4..vo,:,

que ~edu:ttam ~ un.c.VC\~~ C\.tbutivet poi~, ~) e,"pJl(!,~41. não bert!
í.tcll.tda~, ";.C.PC'lCtlCern t!~~c. d(.~e'tl!nc(..ai h'DtC tIJdOL

E~ta ct:.'nclu,)à.t.' ~. I,.·Dv(.a,"e.n1'"~ - com a,) adapt.a.

coe.!! cao.(.veu • c.xten!J.tI.'a ãl dem4.c.~ 'tcg.r.Õfu l!. ~ eto,'tC!.,) caJl.t.n.tt.,).

Ade"""~-6, jlU>tamente em -6eto~ ou ~eg';;o caunte,
~ncentivo n40 pode -6e~ conced~do .(ncond~c~o~"te,

p~~nc~palmI!.nte em ~e(açio 110 luc~o e-6pecuiaUvo. Ou, I1ta1llmellte,

~nexüte uta cond~çio PI1~11 11 concu-6Õ:o do ~ncent~vo. J~, no

p~Op0-6to, como o luc~o pa.~~t~o ievl1 em cOllta pecuUl1~idllde-6

dl1 ~eg<io - vl1le düe~, 11 .w.dia de luc~o da ~egiio, nl1 l1t..:v~dllde

em Que-6tÕ:o • eHe ~eQu~~~to é cOM~de~lldo.

Como con-óeQuénc~11 do 611to de Que O-ó ~lIcellt..:vo-6

atull..t-6, po~ n40 .e-6oive~em o p~oblema. pa.~11 Ql.ULl 60~","

,{n.-4t..itu.ido.6. J'Hl..O ap'te.6entam c.ornpen~aç4c Dltçamentctl'l,{a Como

o 0~11 p,oP0-6to, at.itÚl, I1té aumentl1 11 .ecúta. t.~but"'~11 - teve
como ~e-6uUado e-6ta 'tt.J.a.çÕ:o in-6lU>tentlÍvei, e-6tl1ndo 11 uigi~

u.gente te.60~muil1ç.io: clldl1 <ncent..:vo conced~do a dete~m~nlldl1

teg<~o ou ;eto • • ou I1t<v<dade cm PI1<t<:cu{/l., • ge~ou 11 nece4-6idade

de cOHe;pondente .ea.Ju,;te da. ca.ga tHbut<i~<a pMa 04 delll/lÚ>
~eto't.e-~ e 'te. 9<.õe. ~ que., POJf. ,~W1 vez, pa...5~a't.am a 'teiv.ind.icâ.-lo

e, quando .,ão (' con~egu<.am, evalÍ-tcun-bt? pa'ta atlv.(dad~-6 i~e.)ttM

- tU e.~pecu.fa.t.(.va..6 úlC.fu,~'('Ve. po1tque, e~t(U, t14l..0 ap'te~enta.m

't.(.OÓC06 PO(<ó, e.mplte-6ta.-6e ao gOVfJf.!l0 v.t.-6to que e.-6te., em 6ace,

JlU>tamenU, deMo. Quedl1 dl1 ~ece<ta, P'LMOU a ~ecoHe. ao mr,~clldo

6<nl1nCeHO , eievando <w t<UM de jU~O-6 e at~o.<ndo CL; I1plico.çõu

d/U emp.e4<L.1, um c<.cuio v<c~0-60 1991,eievo.ndo 11 cl1~ga t~~but<i~il1.

Ou, 0..; emp~e-óM 6azem o.pi~co.çio em cut..w

o.t<v~dllde4 owdutiv<L<l, <-óellt<L<l . expoHaçiio c No~de-6te, po~

exempio . o Que também p.eJud<cl1 o o~ço.mento.

Ent;'o, 0.0 contúbu<nte '\!.llII1IIe-ócente, o. ca~gl1

t~ibutô.~<a to.nOU-4e <n-6Upo.Úvei - em to~no de Z6,4' do PIS,

-óegulldo " I.S.G.E - e<ce~-6<vl1 1'11<11 pa<-6 em de-6envoiv<m<tllto

e, 1'<0', com mO. di-6t~<buiçio, po~ e-6-6a teduçlÍo do unive~-6o

t~<but<ivei - .e-6uUo.ndo em Mnegaçiio Que, po~ -6lUt vez, .ea.l~mentl1

o p~OcU-60, out~o c;,~cuio v~cio-óo 1100 I •

E, como c gove.'l.nc, I!mbo't.a te.c.onhecendo a.

~.itua.ç.~o, mio 'revogou C'!! .inc.ent.ivo.-4, à. m..ingua. de. a.l.tellnat-iVa.6,

p~e6e~<ndo a ,~oiuçlÍo ,'tmpiüta de I1pen<L6 o.umenta.. a pellll.lúiade

po. ,;ollegaçlÍo • pO<-6 o. nultl1 •eievou- 4e fJ<L"11 300\ \!.!lI l1iguM

C/UM IZO) • I1g.avcu--óe c <mp0..6-óe.·

Em decoHêncil1, a aaQuotl1 do I.C .M.S 'tO~1I0U

.~c o.U<-6-6<m1l 16 J, con6~-6cató~~11 17 J l1iém de CWllJ.lII.«vo po..que.,

o. nn~o·c"",,(ativ~dllde" con-6tUuc~ona.l 1771 nu' I1b~l1IIgl: out"O-6

<JllpMtO./o do.ndo """,gem li Mnegl1çio duen6.I!II.dD., ","a

-óob~ev~vêllcia d<L<l emp~e-6<L6 - pO~Que "em ~em,:>te a .ept~cfl4.6éo

ê pOM~vel e, a~ndtt QU<1I1do o é, 6~ca nt<rM 6ác.a loneg/llt que

cOllco.~e~ o Que 6ez ,;U<L<l a.l<Quow -6e~\!.!lI cOMta.IItl!.mf,nte

~211.jlU>ta.d<L<l pl1~a maú, hajl1 vi-óto Que o r.C.M.S COllltçou COJII

11\ e, hoje., e-óto. em 17118\ o Que n.io -6e jU-6a6~ca, p~inc~palmf,lIte

pO~Que ,;(Ut inc~dênc~11 é "Ild va.lo~emn. O meu:-6 g~ave é Que 11

-óonegabil<dade do r.C.It.S/I.P.I conto.m~na o r. Rendl1 PO~-6 11

~ollego.çlÍo ocone, tendo em VHta. """'4 I1Quele~ Que, e-6te, cuja
<ncidénc<a é eventual e meno••
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da p~op~<edadc.

inteu~~a~ a uma

~pe~ io~ ao ,eaL

o mumo ocoHe com o r.r.s.r UM/. l1a ai<enaçio

imoba<o.~<a pOt~. pelo r. Renda. pode atê

dM pCl~te.~. declct~at a t~aMaçio po~ vctio~

E~Uma-<e 111 O, em US$ 80 bilhóe.. a ~onegl1Çllo

OC(.j bene~.(.:(a l1oerta.~. .1eªUM:L~ .lC,(,v(dadeJ ~Henc.(.a.(.6 - l!.

)€.'" a.rJ'tC?)~nta.'!. C.C'J'ldtÇCe.) - ~. l!.)r:"!c(a.~ntc.. oO'tque nã.o adota.

1. ~JOHC":'..:' Hm.~J':t.':J.

~uQê 't" fuc .!l.~~ H·a..~.

I.l<.i'lda., ~ -tl1jUHol ...·1(.ltaml"I{~ ~,;''tt!dt: • ·:t:''l:que ':c.Ha.i<.':.:t-c 'T!a.{.~.

tt1C.iu..H\'~ -:: ':.C';Bumtd0': ::tmant.: :'~ ::.lt.t.1 ~t:.ltaa. ';Ct ~ che. ~ubt'La.{

'te.c.u't~o~ !{w: ~LU(~:<1'H.J. ,;,1 J.~~t.~{';lt.: ,~c .:~!>e.,tccll. T;lIJ1bém é.
0IJU~.(a. l)c'Uf.l.~. '::-010 ~~ '.'IU, i.l. ,:t.J.~~": ...ldti! .,'.:na. ;:<.ma. }.1. ca.ga.

.::. p'l.og'te ~ ~H' ld.:z..:Ie 110 :. R'?'tW..l ,1 ~~1.1.t tem .t ~ <'Ila.i.{da.de. .:i.l,

<.tldt'l.e.ta.metlt.:., ~,:{buta.': ,: ~tltJ~'t;'{u ...·, ~t.;!m "';..1. ~-.b't~!".;o~<.çi.o· :.cm

giDbal.
EMa ~ituaçio ~uHean~ta - ca~ga t~tbutó.~<a

e penal.idadc 'ccn6ücatóHM pata "egun~ - ~Ó pode~ti ·~e~ ~upe~ada.

a pCl,tü, obv<ctmente. dc tl1tc<aUva do pode~ públ.icc. c"",<nhando

no ~entido inve~~o da ~ituaçio atual.. ,eduzindo a ca'ga t~<but4~<a

nom<ncti c. .~iIllUUaneCllftc.nte com a teduçic da penattdade. iMtitU<~

<nCllnt<vu ao pClgamento do tmpo~to, pefu em<~~~o de nota 6<~ca(

195 I. ao <nvi~ da ~eduçio da multa pMte~io~mc.nte ti autullÇio

I '041 que i automática.

·';"tqu...:. .'Jt.''t .,: tlZ.mptc.

,~utlçi~ :e ~te ~ tHbuto,~

Só /1.64tm ..~e. eVaM4 M 6ltequentu ant~t<M

que, 'ob~e ·'eum injlJAw ~/t com C cont~<bu<nte pontU<tl,

COll!P~ometem a aHecadaç.to po<~, c' ~e~p~o, ~emp~e tem contado

com e~~ po~~<baidadc, ~a p~otelct., a quitC1Çio do dib..:to.

E4ta i a IÍU<ma ant~t<a, nece~4ti~ta pMa ,e~ cce~ente com a

a6<ltmativa de que cMga t·tibuto.ltia penat<dade c-I>tio

exce~-I><vctmente attM.

VaI te. 4iao elevada - a ut<f.üaç.to deMe

in4tauto - a .lvel COMUtuc<oncti 166J. com <ci complemeM:4JI..

Po~tallto, ~eduzindo a ClÚquota b<Í4ica de

incidência do I. Renda, pMa 251 e iMtitu<ndo, ao invi4 de

adic<onai~ de4utilllUtado~u, incentivo que po~a uduz<1t e~a

<ttlquota ati a J51 e, extinguindo 04 i"'PMto~ indúeto~. pode

-I>e Clbol.ilt o. incentivo~ atuai-l>, tanto M ~eto~<aú/~egionai./>

p~oplt.iamente dit04 COmo ~ i4ençóU e lteduçóe4 em geltcti, mantid<t4

apeI1M ctigWlllU> illlUn<dadu cOMtitueionaü 115J ClQueie./>,

<ncllJA<ve. po~que a poUtica de invut..:ment04 pelo goveltno,

40luciona o pltoblema - vi./>to que Itep~uentam 501 do r. Renda,

quando nio, a i4enç40 totcti o que, -I>endo ~enlÍncia 6i4ccti, ./>em

~etoltno, i 6atolt in6lctcion<Ílt<0.

rC1lllblÍm n40 6icaltá compltomc.tido o oltçamento

da Uniio uma vez que, o univelt-l>c t~<butó.vel ~elt"

ccn4ideltavelmente ctmpt<ado, inco~po~ando õ. atividade ptodutiva

- tltibutlÍvet - novo~ <nve4timentM e a economia <n60Itmal. Ademai4,

a <lonegllÇio 4elt4 m<nim<zada e. 6<naimente. a Iteceita t~ibut4~-ia

tambim <le~4 <l1c~ementada como cCMequência do incent-ivo 6i<lc/tt

e4pecl6<co õ. p~oduç40 e ti p~odutiv<dade - com ~e6tex04 na pe-l>-I>oa

6l-l>ica, pefu -I>eletiv<dade ne4ta - e, o incentivo ao ~i4CO,

adiante detathado.

Ve 6ato, out~o apc.~6e-içoamc.nto ~ub<ltanc-i/tt

no r. Re.nda. can,6.(.-6te. em tO'lná.-la ~e.ee.t.(.vo, tanto na. ap'top'liaçio

de de-l>pe4M a útuto de ClJAto ope~aeional p/t~a e6eito de apu~açio

do luc~c HibutlÍvc.t dM emp~e.M (21 1 - com p~e.cedente na

.ee.g.i.ob.f.açio, emboJta. de. noltma ú1c..tpie..,le c, .1a. pe-6oboa. 6l.6.(.ca,
tefut<v~nte a abat<mento~ c deduçóe~, que já. 60~ctm ma.r:~

.'c6i~ticad04 e cujo 'eto~no tctmblÍm 6e p~opóe, com

ape~6eiçoctmento.', adiante det<tthadc' - pa~a. bene6<ciat de~pe~M

com pe-l>-I>oat como, tamblÍm ~e ptopóe, to~nti-to ~etetivo na de6iniç40

dM atlquotM de tncidência'ob~e o tuc~c cu tenda tlquido~.

Itupect<vamente na emp~e~a e na pe-l>~oa 6l-l>ica, em 6unçio do

tipo da atividade e do ttpO do ~endimento.

Atualmente, me-l>mo 110 I. Renda. a <etetividade

na <ncidêncta ~ob~e c tuc~o dM emp~e~a.~ nio é a ideal - embo~a

a tnepetcutib<f.idade (22 J, que nic e«~te nM .tndúetM. cv.ite

maA.o'te.~ di-bto'tÇ-ge.6 - pOltquc. 11ã.C c·b.6(urva. H<6temá.t.(c.a c.ee.1t e. 11 tr.

c. Tc.'l.'tltJ'I.<..1.t Uo;hall':' :3Q). L?'.T.ü. r.t.:x.{.~t~ .t ~xt"'J.~.u~a.l{..:i,!

de. ma.~, .'tpe.t!a.~ .t 1uta.t.i.da.d~ J~ .i.:rmentll"1.. .i. 'tr.CClta..

,.''ta., .:cmQ ," 1. ;'~'.n.::,1 014":: !Jode. ~e.'t ~ttOlto

- vtoÓtc ~ua...-~ ..:.atac.te.'I.{,~t<.c.a.~ !X"Ht{Va.~.- há. ~~c.e.~~I.-' de jU6ttÇa.

e, c.amo dl:' um ~.íbH' b':.C'c':l'I.dc {.:tt<.,I~' "S;.;.mmum .w.~. ~unrna tlljÚ-'!..(.Cl".

t' <.mt:la~to I.fld<.'tCtt.'. me.~mG' ~ú.:ttldc ,1lÍo~~~eet<.vo

é plJ.eJud.i.c{a.l: {, ,'J'l.ÓPHl' I.C.,~I.S. 'li.C~ ~t!ietlL-'C' (I,m /llgwH C;1..-~D~,

tamb~m ê ÚljU.~tO f}C''tque ~ af.tame.l1tc 'te.g'te·~H\."C lsl.

Po't 1,.'l.l.tlf.O i.a.dc, ,UtO ~~t.OtVe.'ltol .1 comr:::e.n~a.ç.lito

do LP.!. I.C ..I,!.S 11l:' 1. R\!.tlaa. \:0.((' ,:;ue ~ g'tavcHdade. ,:e.~~c.~

lHbuta.!J. CCmC' j~ l.'<'/l, Itll.O ,:oi.bú:ac ' l'.(CU'. .,)'te.Jud-<.c.:l

con,~umtdc't. A.e~m je. d <.~ <.c.uida.de.·~ ':'rJe't;lC wna..u. Po't out'w tadc,

a. t~eJ1ç..i'D dc~ me.~mc~ • ..:::eocndel1do d.::r. t~t ..1~ c1e.'tla. ~ -:la. p'tocu':.a.,

"ode. ~e'l. a.b.~o't1J{da. I'Jcc:.a. c.mr.J'lc.~a. c.. wía. !~etC' c!.'r1~fJ.mtdo't.

Já, tiO I. Re.l1da. .:ia. lJe~·~aa. }u't~dic.a.. ..l

~eeettv<.áade L'errai<.:aaata. .1 ~e"l: :r.datada. t7b,/:{aato'ttamettte '941,

~ob'te. .~e.'t ju~t.a.. ( e6tc.tel1te rJo'tque. p':.ev.(.l'le. a. c:cc't"têl1c<'a., cc'tta.ndo

() mal pe.ta. 'ta.·c: pO{.'!J I?v<.ta. ~fJ.1! I!.mo'te. ~Cl~ t:'ote.m pc''t attv{dade.,~

~upê.1t6eUon10cl,.va..~ ou, pe.lo me.no~, que. .1.~~umam J. t'ttbu.tcu;.Ã.o.

dO útvé~ ~~ t'tal1~~e.'tt-i:a. ~w CC'I1!Ju.m{d~·':. ~ V{~t.:' que c l. Re.nda..

óle.-:{vee, i ('ttl!petCul{vei !~2 I! 251 - ·1.:omo. cambém. ptodu;:t'tá.

't.e.~ultadc,~ PCHt<'VC6 na Ecot1em(a uC'U, .:\.'<.ta'<.á.. qu.e. tJ..{.·~ emo\e.~~.

~ubt'tatam (.jHumC'~ b~l,.c.c~ de. .1t{l.:<.dade.~ ':Be.I1C{a.I,.~. a.i~m de

'I.e.mota. '7t<W.. ~e.a.tm2.l1te 'te.du,;:t ':. :totc>~ da. uu-<.tÍo cem

a.tel1dl,.nte.nto íW-6t:utata. 't r)'[c\.'cca.dc.~ ~c't ..: '(e.mr.)i.~. tJC'·'t a.ic.cc{t ~mo

e taba.g t.!Jmo •

Já., o·LP.LU ~e~a. compen~ado na L Renda.

po~que noto p~ovoca e.'~e' te6ldtado~ ~ega.two~.

AllÍm da. ,~i.eUv<dad~ pena.lüadolta, have~4

a belli6ica, pMa C1l ativ<dade~ eMenc.iai~, como ,e VÚ', com

~eduçio da. ctilquota até (5%, em 6unç4o <nveHa do~ 6ato~e-l>

da ptoduç«o li031.

Quanto ao Mpecto da ing~u~o de tecu~~o./>

pM/t p~ov.imento imedia.to do caixa do te./>ou~o, a 4uó./>tituiç40

do r.p.I/I.C.M.S peto L Renda., na.o a.p~e~ellta maio~e./> di6icutdade.t>

em 6ac.e do ~t., tema de bMe~ coHente~ em vigolt, ne~te úUÚltO

181/, a qua.l obHga M emp~e6C1l a.o tecotlâmellto men~cti e

a.i!tedpado vaie d<ze~, '20 p~ópúo ano da. obtellçi.o do tendil7l".nto,

O ano-Ó4./>e, tal qU<tl <tquete./> .tmpO./>tM, ctilÍm de ~U<t "igéncia

na ~oa 6~./>-ic/t I"caJtlli tei.o" e "men~o" I 1U 1 e.

~illcipa.tmellte, a utellça.o na 6elite .,ob~e ~elldimellto dr.

CIM4la.~iado 1161, embo~a. o tim-ite de i-l>ellçlÍo dute ug~,

nÚJ deva. -I>e~ exa.t<zmute p~opo~cioll/tt ao da dec.fu~/tç40 /tnU<tl,

po~ quutio opeucioll<tf.. 1ol1U. c.ome ob./> eJtVd d "cdpdc.i.ddde
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contiúbu.ü.Vlt" e e. .iNtepeJlcutZve.t, não tein MnegtU:iio, o qu.e não !!
~01lJLe 110 .i.nd.iJr.eto.po'tt4Jtto, 1.P.I/LC.M.S, tambim ~ob ute

a4pec.to, podem -6e't extinto-6.

Também li .imp'tll.-6cindlvel e-6t1t med.ida. P""II.
que a. -6eietiv.ida.de, na a.p'top't<.t1çio de dMpe-6a.-6 no Cu-6to dM
emp'tua.6 - que ltUmentlt a. 'tenda. t't-lbut<Ível do t'ta.ba.lha.do't, Como

-611. ve't.t a.dia.nte - nio -6eja. a.penM 1I0mtna.l, O que nio bene6ie<D.'t.ia.

'tend-lmentc do t'ta.ba.lho, leja. 6<-6-lCO ou tntelectu.a.i. C, obvta.mll.nte,

e~ten6tVO <Í 60nte compen6<Ível.

Ou., -611. o 1I.4'0>t<;0 i «tu., a. a.úquotlt dr.vll.>t<.t1

.&« ati lIIt.lIo>t, ug>tr.M.tVlt, .6Ob>tr. a. """,c.r.la. a.d.tc..ioMl. dr. uJfda

- c.<*l -61/. p.topÓe - 6II.gWIdo 11. Ui. da. F~ da. "p.todu.ti.v.idl1l1r.

dr.c.>tll.4c.t.JIte", c.olUt.qut.ltte da. 'tUÜ911. do rwLt.1I.>t.ia.l, p.tiJlc.lp.i.o
1I.d0tad.~, --i.Itc1.u..6i.vr., Il/t dep.tr.c.-i.oJ;io <tc.ele.>tII.dII. de 1IllÍqu.iJlu 11.

r.qu.ipuot.ltto.6•

p.og'te66<6, t~g'te4u.i6
til nf! te.ncol1t1l:c. PM 12.

'tig'tr.M.t' lu't tevenu."

ta. em 6ó'tmuia. ma.tem<Íttca.Veja.mo-6 o que dt: c~te último I"L '.impót
.Iu.'t ta. 'tevenu.", Pa'tt-6-1913-61.1. 3311.401:

"V' a.tlleuu. lOHque cet a~au.mellt 1111. aeut
pa.6 êt<e <nvoqué - et da.1l6 aiud.ieuu pa'M .1011 a.r:ÍpiiclI.t-lon -6ÚIl..it
di6.ic.ae - to. théo'tte de ta. c!""'-Ctté peut en p<end'te iJz. pl.a.c.e.
Lu a.nC..(,e.M pattióa.M d~ II (rtrf!ot pltoglte.-6oÓ.tn -ó'appu.ya..<.ent .in.ique-"
6U't ta. theo'tte de i' egwte du 6a.c'tt6.ic.e, 11.11 6a.t-6ent <1PPfl
à. de6C0ll6ide<attOn6 'teta.tivll.6 à. ta. dépeM"- ou à. ta. cOIl6Ol111l11t.ion.
011 tellta.it dc~ mont'te't. que le 6tte.'t.i6.icll. occa.Monni
pa.< la p't.ivattoll 'tMIJita.nt du p'televement .tl'UII .tmpõt de 100
dolta.'t~ 6u't U.II .evenu. dI'. 1.000 doUa.., "-6t u ..ent.ieUe.ment
d.i66e<ent du óac't.<.6.{ce qu' ellt'ta.tne le ve't-6l1.m11.nt de 10.000
dolta.u 6U.'t UII 'tevellU de. 100.000. On 611. 60nd<1{t 6U't. ce que,
dan.-6 l.e plte.m.te't C.lU, 011 o~'te. UI'! It€!.tlt.etnc.heme.nt .6U!f. i~ tU!.c..~Jlt..

daM le .lecond, 011 ~e p't-lye !'.ind.ivtCUJ. que de ce'tta.tM objll.t.6
de fu~e. La dt66tcu.ite de decouv'tt't da.n.~ cet a.tou.ml/.nt une ba.tD.nce

p<ict-6e, ttent .t l' impo-6-6tb.tlité de me6u'te't -le monta.nt e~<tc.t
du -6a.c'tto.ice tndtvtduel, de 6tU:olI <Í 'tea.i.tZe't une ége:U.ti 6.i6c.lI.le
1Il4therwLt.tqu.1I.. Lu ma.l:hema.tiquu 1111. nou6 Mllt tCt d' CUJ.cun -6ecou't6,
p<1'tce que ia. cOlldtttor. p'tll.mt.t'te mime IICU-6 ma.nque: lepouvo~'t
de juge. a.vec e~a.ct<tu.de lM 'tappo'tt~ mathema.t.<.que du u.üUte-6
ma'tatlla.iM. Le6 'tappo'tU> p-6yc.holog.iqu.eó de cette upece ne
peuiiellt Ü'tc 'tamclli6 à. de-6 ôo'tmule'3 ou.a.ntitltt.iVII.-I etll.tu. La
thco'tte du ~a.c tt6<ce i.aa.l ou de ta.' COll6lllllMttOll nr. c.alldu.-it
dallC pa4 à. Wl ~ ditewi d'hr.:>Ôt p.tog.r.M.t'."

""U e6.t cla< :11., e" e66ef,. que -6.i l'.tmpÓt
elt pe'tÇ1.L pa.'t voie de cedulu et ut anete a· ia. -;au'tc.e, a
devtellt o~e.qu.c tma06~tb!e ae pta.ce~ de.l ~ di'iJlú .6U>t lr..6
d.ive~ .60JllllU dr. 'tII.venu. toto1.".

" ••• c.omp'te.)'\d i' hrrpót
et déo'te-66t6. EII atatio"~, toute60t-l.
l' e.DOÕUe. mode.'tne.,· d.' exe,np.ee :f' -tmpôt
(g\<66u--6el

'2ua.ntc à. c..~t:l!. útv.ma. ':.c.~t'í..tçic - na. cx..l,~te"c.c.a.

d~ ·tc.na.14 GC ma{.~ dó:. uma. cédl.lUt - adctau--6c, na pO:Cjc.tc p.'l.OOO-6tc,

.: mid.ia. pOllde ta.aa C que lIic c6e ~e<:c ma.tOto :ii6iculda.de~

cpc. tac.{.aJIa..{..~ pela u.t-ti.i.:a.ç.ic de tabe.f:a.-.!l r:',:át.(.c.a.~.

Znc:iu..6.tve. é. uma.. nCirM. gené·'t<ca. ...... c.cntençeÍo
d~ at,{v.i.da.dc~ e..!lPc.culat-iVQ..6 c, c.~t~mu.tc, à.4 p'tcdut.iva.4, WftI1

modaitda.de c"~a.j<.~ca.l.

A',ena.l po'tQuc o r, Renda do Q.;ótU.a..uado ,-ia é p<16_
.;.ivet de ,;0IlC9"'a.o dcve eltc ;o~'tll.'t _ pell.guntlt-de _ COlllo OCOMII. ho_
fc., todo (} pc.~o d.J. ,{Jtudêl'1e..ta , a.tJu1véJ da' p.'tOg~~.iv.ida.dc nãc..Jue
uva IlOS! , Po.w c E.;tado n.a.o pode 611./l. a.é.t.i.co. -

Ao contJt<tlLi.c como, 1'011. v~ ..ccUd<16 deU:e 011.0 j eto
~ auala,'u.ae:· teta ,~ua ·'tel1aa. ,ulC!lcmentada.. C 1.Renlll:, pd64amia a. .6e_
i.etivo e c.em.; lido é~ol1eg.1ve.i., pe.~,'tã a. e.u:.tnçào aa~ ..(Jt.:ii,u..t0.6,40
ne.9a.ve.c~, 't<!.fllt(!'~~'('\J04 Q.. -<.J1..(ia.e.wn.âJu'.o,6,. -

J. Renda, llllO havll.'tci u6lcxo-6 "ega.üvo~ "O o'tÇ4lllll.nto da un.ii:o

UJlI<l vez que, o~ >tend-úftelltD-6 upeculllt.ivo~, pa.6Mltio 11 p4ga't

..u-6, po'tque te't40 pua llIII.no't, c.hego.ndo 'tl1pidlUllente ao tr.to

11., o teto atUltl, ~1I.Ità. II.lte'ttrdo p4<a 5DI (331. E, .61/.1!1 u~.i~tincia.

po't p4>ttll. do.. t-ituta.Jte-6 de~de-6 'tVld-úftentD-6, po'que oút.idD-6

.611.m /ll/Uo't u60>tço.

TOJlto que, ati ;966, 60.i /tU":" 134), M<tlg'ttrdo

11. .incx-i~tinc.ill. de WIIII. 'ó'tmulll ún.iCll, C.OIllO 11. p'tOpMt<1 1351,

- pou o "cedw't" l.6I!let.tvoJ 11. o "c.omptll.lllll.llt<1't" 1p'tog'tU-l.ivo 1,

1I.'tlIJlI cll.lc.u.la.dM -611.p4'tlUÚV!!Cnte c, dfPOU, .60ff1<ldD-6 - pelt"'-it<.t1

que a pltoglte4.6.iv.ida.de 1VWta.6-6e 0-6 e'e-itM cxt'ta6.t.6ca.t-6 da.
-6elet.tv-idtrde.

pMa. a.

no l.P.J 11.

a. manute.nç,io

lI.ivel de

Como

dete tmilla.çio de He ~ pe606 - como ta.mbém inexüte

I.C.M.S e out'.O·1 • a.dotOu.-6e o mll.n06 óubjettvo que é

do a.tua.l IItvei de <1't'teca.daçio, cOIIJuga.do com

'te.~.l-6tênc.,(,a. p'!.e6um.tda., do c.ontlt.lbu.tnte. à .(.nr....ldê-nc..ux..

Po'tta.nto, p'topóe--6e -lub-lta.nc.ta.i a.lte'ta.ç;o

na. 6ô'tmuto. de a.pu'ta.çÜ:o do J. Renda. da. pe-6Ma. !<6tCa. - da.l a.
neceMtda.dc de Emenda. COIl-6tituciolla.l 130 I po'tque, a.tua.tmellte,

e-6te dipioma. nio contempta. a. 6eletivtda.de nem a. 'teg'te6úv.tda.de

110 l.Renda. - cuja. a.llquota. COlltiIlUD.'t<Í a. va.'t-i.a.t pa.'ta. mai6 131.J

e., de. 6oltma. 'lac.<ona.l, mate.má.t.{c.a., 0.0 útvé.6 da. p'toglte.66.ivida.de

a.tua.l. 6i<a.da a.lea.tô'ti<tmll.llte • lIe-6te cMO, de 6",ma. di'tetamente

p>topo'tc{onal - 171/1..6, _tJ.uro.ltane.a.mente.. {'lá vaJt.c.a."1. pa.ta. meno.6

132! em 6unç"o da. lIa.tu·'teza. C da. gtalldeza. deMe telldimellto e,

ne.6te eMO, -U1VVt6amel1te ptOpolf.c.(.ona.l bel1e6.tc''('aJ1dc, com pe..6D-6

ma.tO'te6 C dtveHt6ica.do~ teg<có6tVa.mClltc, em 6unç"'· da. g'ta.ndeza.

de.6.6e 'te.nd.Lmel1to, o do tJtabaiho c., pe.na.l.Lzando, com me.n.ote.-6,

06 e..6pecuiat.lVO-6.

o r. Renda. p'tog'teM.ivo a.tua.l 1261,

p'tillc-lpa..tmente qUll.lldo oco't'te't um "~a.lto" de 6a.ú.a. po't pequeno

tte.'ti-6c.(Jllo de tendirnento, que pa.6-6e- de 15' pa.'ta. 25' 1271, i
ext'telllMK!.ll te tlljU-6tO, a.o pa.6-60 que, lia. 6Ó'tllUta. p'tOpO-6ta. 1211 ,

-611. obtulÍ a.ti dicimo-6 da. ta.~a.. É óbv.io que· e~·la. 6a.lha. ope'tac.iolla.l

- co'túgtve(, me.mo 110 libtema. a.tu.a.l - ·111. a.piica., a.t.wLlmente,

a. qu.a.lque't t.<po de tenda. ma4, no .la.là.'t.io, a. tnJU-6t<ça. i
potencla.lt:a.da. PO\qul!. pode IH cOlllequêllcla. de l'O'ta.l e<t'tM.

Volt4Jtdo à. -6elet.iv.idtrde, deve--6e tte.'te-6c.lI.Iltlt't

que, tndependentemente de ·~Ult tne6icó.c.ia. lle-6-6e.l> tmpo-6to-6,. 6<1~

-611. lIece-6-6lÍ'tia. no r. Renda. pe-6-6oa. 62-6.ica. - a.lim da. ju't2d.ic.lt

- po'tque nio i jU-6to coloca.\ em uma. va.la. CO!lW1l, \end.imll.nto

obtido com e-660'tço - 62-6.ico ou tntelectu.a.i - e 0-6 o't.ig.intrdo-6

da. upecutD.çi:o como oc.~'t'te a.t.wLlmente, ntte.e a. p'tog'te-6-6.tv.tdttde

ni:o-óeiettva. do r. Renda..

STUART .\llLL, com .ua. 6a.m06a. "Teo'tta. do
Sa.c'ti61ctc" c, SELlGMAN. düputa.'ta.m a. p't.tma.úa. de a.p'te-lenta.'t

o 6ütema. túbutã.\io tdea.l. qua.nto <Í equUa.de 6üca.l. O p'ttmll..t'to,

de6elldelldo a. p'tog'te66tvtda.de C, e.lte, a. p'topo'tctDl1a.t<dade ma.6,

amb06. ""0 collúde'ta.ndo e66a va.'tt<Ívef 6unda.mll.nta.l que li a
deteüv.idl1l1e. 'teg'tr.M.tva, pO.6to que a.coptttda. l!JIl ,óuou.l<t ÚMc..a.,

COlll a. p'tog>tr.M.tv.td.a.de-p'topo>tc..toMl.. AÜü, <1 d.i6.{~lda.de

ellcont<ada po't e.te ÍLUimo. como -le ve't.t, a.d.i<1llte, 60.i ellqua.d't<Í-

N40 -6e'tci p'tejud.icll.do o o'tÇ4lllll.nto dll. Unâo

tIvobim po'tque, lt P'top';<.t1 a'tltll.ca.d~io do r. Renda. ..ob.e -64là.1t.io~

-61/.'tci, I/.I!I te.'t1ll0-6, .inc.ltll.llIII.nta.da po'tqUIl., a.o llIII.o6IIIo tll.lllpo I/.I!I que

-6l1.'tlÍ 'teduz-ida 11. a.l-iquota pd'ta 31, .6e'tlÍ. Iteduz.ido o p.i-60 - uc.lu.ida

a 'onte - <1WIIII.nt<1ndo o W1.ive't~o t • .<bu.tlÍ.vel - lI.lirn do que, a

dUll.llvotv.iMento . ec.onôm.ico, p'topo'tc.iontrdo pelo.. và.'t.iM Upo.

de .inc.lI.nUvo-6, ou p'tevütOd, <IWIlII.nt<1't40 a .enda do a4.{)ltl1l't~~

e, c.on-6equlI.ntCl!ll!nte, a 'tec.e.tta tlt.ibut.tt.ill..
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Quando -6~ ~wuz.iu o t~to d~ 501 pd~a 251

- hoj~, 35t - o motivo o.l~gado ~oi o. p~og~~-6-6ividad~ indúeta
dM abati""!ntM ~ d~duçó~-6 1931 1'0<-6 tomVMl po~ bM~, .(imit~-6

~ÜO-6 ~, n40, ~~centuo.<-6 da ~enda b~uta, de-6pe-6M que, extinttLl,
"co~n-6G.vam" o. uduçáo. Tuta--6e de -6i.."li6ica.çio g~ob-6ei~a,

po<-6 a dIlplicidiult. tIL ptolJ'\UAi.vi.diule a qu~ dlÍ eMejo - -6e

já nio bMta-6-6e o. aMv.ncia do. óeleUvidade ~~g~eM{Va nU-6e

~-6quema. - pode -6M ~vitada com ape~6eiçoa.mento no -6i-6tem de

a.bat{rrtentO-6/d~duçóu pa~a atende~ ao p~inc<pio con-6titucionai

da "~-6-6oaiida.de" do i""Mto 1741 bD.-6tando que 0-6 ~e-6~ctivo-6

limitu dU-6M de-6~-6M torrtem po~ bue, ~~centuaü da ~~nda

b~uta. ,Quanto 0.0 teto, pode e deve -6e~ eievado pa~a 501 inciu~ive

po~que. -6e extinguúáo out~O-6 impo-6toó.

uém di-6-6o, have~á compeMa.biiidade dO-6 out~0-6

i.."O-6tob - /{ue do~em mntid06 - no 1. Rendo.. NM ELUU, jlÍ

60i d~ 901, -6Ó tendo óido ~eduz{do, 1'01que ",lO é beletivo.

TOCÚLv.ur., O teto de SOl i o i.de.al po~que ut~la o. P'todu~,

pMa que o cu-6to do ,(mp04to, UIbo~a pt~ctlltualmente 4tja o

_0;114 oUnda alta, o luc~o Mnal ,4tjo. 4-igll-iMcaUvo. Aillda

mai4 po~que, o. allquota da ~16ico. 4~~á P'topo~c-ional â do. ju~1dica,

apu~ado. uta em ~Ullçâo da p~oduçÃo 164).

t p~e~e~lvtl teto IlllUO~ e apt~~e-içoMJentM

110 1. RenCÚL 4C -illvÚ de 4e "M~" 1I0vM .(mpMtO./> - "-impO-6to

bom i. -ímpMto velho (apM~e-içoadol" - a-inda que M novo./> tenham

aúquota d.ún-inuta, como o l"P04to 40b~e g~/UIdu ~o~tunM (31),

que a~ugenta o co.pital e.l(te~no pe.la. -injU-6Uça : 4e já pagou

o 1. RenCÚL - e, 4e ~o, o. culpa i do F.i4co - nio deve p49M

mai4 nada. E, o. c.ompe.M4b-iUda.de nute cMO ni.o i uc.omenda.da.

pOll.que nio tem 6.im ut1l.0.6.i4cal ou 6.i4caUzadoll. uptc..ial.

A "poduca. de II.UUltad04", 4e i que é vÁUCÚL,

tem a.puc.a.Çio plena. nu.te C.MO: deve-4e UUUZM a. II.-iqueza.

pMa. gt-l:M luc.lI.o, .(mpMtO e tmP'tego, 4C -invú de hO./>UUZM
VIlp-l:uÁ1I.-io, rAp;i.~~ ..'capU:ati.vci!'IVlI1l!;~ ,;Cy,Q '. ~(", .IfUll'\' pcll'Üt lUio

4M ,upec.uldt:.i.vo, </) ,íimP04to não 'POde ./leI[ e.xcu!JÃ.'VO:!JÚf';riJr.o afta 'e
dol.aJr. biU.ko:' 1 A upMUçic UneM da. II.-iqueza -tevelou-4e

-invÃ.ável, da.1 a. dell.lI.oca.d4 do lI.eg« c.olll.tnÃ.4ta.

Voltando li 4eleUv-idade da. pt440a. ~16-ic.a.,

ela a.pll.uenta out~a. vantagem poÃ.4 ev-ita que o. 4eleUv-idade

CÚL4 dupe.-6M 110 cu-6to ope.II.a.c-ional dM VIlp~UM 13& I - out~o

aptll.~e-i~o~nto, oll.a. p-\:Opo4to, 110 1. Renda. - tellha. g~a.nde pa~te

de 4tU-6 .64lutMu e~e-it04 el(tu~~, c.0/'P-I:omet-ido./>, P'tolllOvtlldo

WII aumento de 44lá.t-io4 aptnM nom1.nal - c.omo 4e ve1l.á - poÃ.4

o. p-\:ogll.uMvi.dade do 1. RtIICÚL quMe o a.b40-l:ve.

f1t ~a.to, P'topÓe-4t que algwnM dupt4M

opt1l.a.c-ion4Ã.4 dM elllpltU44 - Ã.IIc.lu4.ive. M que. c.onc.OMI!II d.itttarutt

C.0lIl 4alá1I.-i04 - 6,iqul!II 4U.jr..itM a. UM.i.taç.ÓU, pMo. e.~r..ito d4

4P'tOp-\:~ eOlllo cu-6to optll.a.c-iollal pMo.' o cÁ1J1u,lo do lucll.o

«-ibutável pelo I. RtllCÚL - ao paMo que, dupt4M eOlll pt44oal,

4ejam 'tll.-ibutM.iamente Ã.IIc.eIlUva.CÚL4, #uurIuIú4ItdD li SiaüM

Tot.i.flutá.Wl.

COttl t~e.-ito, a.lgWllll4 dupt4M dM tIIlpll.U44

-6Õ.O - a pd~tú de detettminado pdta.ma.~, ~culiM a cada uma
- ~~6eita.mente dÜ~Mávei-6. l o CMO de dupe-6D.-6 com e"ca~go.b

6ina.ncei~0-6, p~opa.ga.nda e dep~ecia.ção de bem de p~oduçio.

Adema{-6, t- 'W!I meco.nümo que. pO-6-6iba.ito.~á

ele.vação da. unda do aMD.lo.~iado, 4tII e'úto4 colAtu4Ú,

á'WioMtio4. Muito pelo cont~,Mio, 1'0<-6 .be.~40 ap~ove.itadD.-6

ngo~dUltM" ui-6tentu nl!h-6M dU~bM dM emp~e-6M. po~que

ÚO et4-6 que. di~.icuttam o ~eo.jU-6te ./la.la.~ial, ~ta conco~~ênc<a..

o iMt~umental técn.ico ~o. be atingü e.4-6e

~.im cOM.i-6te. em induz.i.~, tltibutlÍ~ia.ment~, D.-6 e.."u-6M que

a~co.m com e..l-6a4 de-6~M.-6, o.t~avéb do inótituto do. .6tLa ap~op~iaçllo

como CU-6to o~~a.ciona.l ~a que, l.imita.ndo a.l!JW"'1-6 dew, M
e.."uo6M beja.m co~l.idM o. melholt belec.ioná-t4-6 e, po!t out~o

tado e -6.imuttanea.rrtente, incentiva.ndo M dU~-6M com ~Moo.l,

u,mune.ttem melha~ o t~a.ba.iho, numa. a.uti.ntica .inve~~o de valo!te4-6

que., i!ti con~e~i~, a.o Si-6tema nibutlÍ~.io, '011.« COI\O~

"'-4ta.

E-6to.t<ót<ca do M<nüté~io do Ho.bo.lho Ite.veta.

que, no CUbto dM e.."lte-6M, a paHic.ipaçÃo dM de-6~-6M COm
~bboal. nio utt~apM-6G. 161 -6endo, o tte.óta.nte. o.b-6owido COm

ma.téltia p~<m, ó~cundá~io., impobtoó e, e-6~c{o.imente., enco.ltgo-6

~ino.nc~i~ob, p~opaga.nda e deó~-6D.b de dep~ecio.çãa de bem de
p~oduç';:o.

No eie.nco da.-! debpe6M com Co.laclel<ót{CM

de -6Upe~~iuidade, M ma.ib úgn{6ico.tú'M -6Õ.O, jUbta.mente, eótM
t~eb ';UimM.

lóbo ocoHe ,po~que M e..,,~e-6M M tem podido
ap~op~iM -6em Um'(taçpÃo no 1. Re.nda 140) - vo.ie dize~, á-6
CU-6tM do Füco - valendo--6e da ~~do.ç.lo gené~ica da leg.ióla.çáo
vigente, óem p~e.ci~o u~c~6.ico. qua.ndo diz: "SIlo ope~aciono.ü

M dU~-6M...I\e.c~w à atividade do. e.mp~e..la">'141).

Po~ out~o ia.do, o. p1tÓp~.io. gene~al.ido.de debbe
tuto l~ga.l indico., po~ exclu-6ão, o. pO-6úbitidade de exióti~em

debpe-6D.-6 não o.p~opliave<-6 - M -6Upilt61uM - o..(nda que deco~~o.

do CO-6twne, coo.çio ú~eóiótivel. como é o CMO da p~eb~o ue~cido.

peloó ba.nco,~ e, aindo. que incent<vo.do.~, <ndúeta.mente, peio
p~óp~io govHlIO, quo.ndo pago. taXM de jM06 exoltbUo.nteb _
além do incentivo "pMbivo" que i o. p~ópltio. pe~mi-6báo de,

ap1top~io.ção Uimito.do. - po~que o. emple-6D., obv.ia.mente, n.lo é
obügado. o. ~unc.iona~ com ca.pital de teltc~':~oó. To.nto é co.b~vel,

em tue, o. eÚ-6téncio. de l.imUe que, Ob óa.iál.i.oó - m.:v.I, apenu
e-6teó - contém Umitaçáo <ndividuo.i 141, além do limite de

Itetúa.do. p~ó-la.bo~e (1131 , embolta a 6inalido.de ptincipal de

a.mbM bejo., ev{tM 6~a.ude.

Quo.nto 0.0 cMtume, nem óemp~e be~ve de

pd~ámet~o. CMO cont!tá~io, óe~iam o.pltop~{áve<b, pOIt uemplo,

deó~-6M com motei. de uecutivo de emp~e..la, be eó-6G. ~oMe

o. p~o.xe mM, o pode~ pÚbUco tem que bMeM -6UM açóe.6, nO
ptinelpio da mo!to.lida.de 11141. Como tambim é imolta.i, ju~o ~~o.i

de 251 0.0 D.nO. Nem o o~e~ecimento à t~<buto.ç.lo, pela. paHe

cont~á~{a 1701, n~m o. ~Oltço. ma.io~, vo.Udo.m a. o.p~op~iaçio, neMe

CMO poltqu~ n.lo óe t!to.ta. de CMO 60~tuito mM, del{be~a.da vontade
do emplte6ált,to, oU,me.6mo,ne.gl.{9~t1C{a..
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"sio d-ile-it04 do tlaba.lha.dOl:

- PILoaçÚ. OI 6~e dA. tJJI.tDfIrJJ;iD, lia. 6011lVl

Ma4, o p-iOl i que, a. dep'tec-iaç<Íc de bem de

ploduçáo, além de náo 1.>061U UmitaçD:o alguma. 1431, aintÚl conta.

COftl vá.\-i04 .incentivol.> 6-i~ {64J.

Todav.ta, lt4 cMC ma.t4 gla.ve pCú>, dUpUd

CD1ll depuc.iaçio de bem de ploduç40 04 -'lcbôl.>H bldUl.ltl.i.aú

- COIICOllem <UtP.t4lrlf.lta ccm a ..40 de cbla., ;!,,~pec.i.a.lüa.da Cu

IlÃo, po-il.> a ucw-i. E, CDtll valOlU e.fevadol.> pOlque, ~ó CD1ll

alta tecltowg.la. 4e cOlll.legue ,MÚl4titu-il e PUCdl.laMelltr.

o elCllleltto luuna.lto.

Ade"",ü, a eiemento humanc também I.>e dugMta

com o plU~a·'l de' tempo' ma..~, nãC' é, .igualmp.tlt(', ccmtcmpla.dc.l cem

"dep,eci/1ç4o aceie~ada" já que. o Fundo de GalanUa de Tempo

de Se~v~co, F.G. r.S, nada ~eptellenta pc~que, lepelcutindo no

pleça de beM e 6e~V<çc~, é pago tndHetame :te p~to pIÓPI<O

emptcgado o que. não ocoHe. com a iim<taçâ" da "p~opHação,

que ê ú~epe~cuúvet.

Me·~ma em ~e tlatandc de at<l'td"dc em que,

o be.m de. p'lcduçlÍG', .fle.ja. de ~ua. P'L~p'tÚl natu~c:a. ceme,

tlan~po~tc c, patUcuia~mentc, a aelec, prtc ,'uUa dOI.> "a(olo

env~i,'<deI - o e(.ement~ humano ne ca..~c, a tHpufuçÃo,

paU<cufutmcnte o pt(otc - deve .~e t até ma'. ~ l'aic'l<:adc' p~lque

depende deia, a pte.le~vação da ae lon""e, haja l'<,~tC leecnte ~

"c<dente6 aé~ec~, cuja CetuM comp'N'ada 1'0' pc~<c<" técn<ca

é 11 exce4~Ú'" dependénc<a do pilote autemá.t<co, Ilcilwt a<nda,

a a.funHagem, com ptlctagem manuai demcl1 ~tIOU. de ""'" vez po~

todlLll, a 6upe,wúdade do {lOmem I.>obtc a ""'qutna, potque 06

plog"'J!llL~ de computado, ,,0.0 con4egu<lam ptel'et todM M

a.itelnat<IIM, ~e4tandC' ~ecollC' à <mplov<.laçâo humana.

OuH~ ca.~o de etutom"çã~ etco~ú'" acone

110 ,~i.6tema. bancá't{c PC'{t" 'lá bllncC' muituIIlC{C"'lll, C('Im 6'<li..at.
110 pa.{·~, que Já d{.~pc':~a <nte.iJtarncllte a. ~unçã(l de "ca..u.a",

(J1ctu,~{ve pa'tll dcpó~{tc~1 c ~CITl 'tca.P"'lvl?{tamcntc· <ntc'lnC'.

VeHa 6o,ma. lIem ~<que~ pode- ~e atega~

cO"'f'ell~açâc' <lIdHcta no "tçamclltc' pub{<u peic aumentú d" und"

- c do <mpo~t~ dc'~ b,,"cC'~ 191) pc,quc, o e.ceBC' de ~eu~

fuC\o~ - pele ,ece6<mcllte de jU~C~ e~cell<t'C,1 - é uc(uido

de t't.f.butaçáe, cC'm o. al:l':C'!J':.ia.çó.c· da de~<''f.ec{açãe de~~c ~ ea,c:xa,~

etu t~má.t<cc'~.

PC'ltantc, c que ~(' p':cr:'ce., a i.i.m.f.taçác'
de.~~a.~ de~pc:,~a.~: nat'9wna~, pode- ~f taHça'1 mar de. ptt':.â.mC!U'6

objet{vc'~ d{.~p('n.(""cü, cerre' C c co.,:,(- dc~ jU':C'!1 H!a.{~, t·{~tc.'

que~e hata. dc dU~'('l,tH't' C('/;;t,tuc<C'Mf Inl mltigMd(' nã~

J!egulamentadc.·, Ilá.c' <,",'~·L"':to. - {l'jct.J·~\.'c (lC':.CíUC, CC'mc.' a. Lei de

U6U':..{t (7qj n~c é olCC'mo)t<tlt~f CC'Pi fi l('.(' Mate'''!, pc''t e~ta
ab~(·H.'{da. e, aquela, tambtl" ~.(x.a a ta.XJ de 12: aC' alU' c, aotda,

com p,ccedcll!C >l,' pt"p<ta tCgOLlçó,' rbPcc<6<ca \411. Quando

não I.>e di4punha de pa.lãmet~O~ abjetivo~ - Cu.o d" plopaganda.

e da. deplee~l1ção de bem de p~nduçã:o - {~aM6el-iu-~e a atl-ibu<çio

da tegui<tmentação ao ExeC!l~<vo, pata pel.>quil.>l1 1lVli4 I1pulada.

"'li.. di4l.l0, el.>44 li"ul1çio i melhol que M

bal u!il:l14 al6a.ndegá.lia4 tladiciona..l4 - imp04t04 da .iJopoltaçD:O

e dc,walo~úl1çio da. moeda - pOlque, I1que14, não 4t Cl1ll1CtelÚll

come "dwnp'<ng", na.o fJÃo Jlepl!Jtcu-ftV(?{ ~ e nem .in6.cae.ioná1(.t4.6,
nA~ ~c ent~anda n~ mé~.i.tc' da vai idade rc~n",.,<ea deMa pot't<ca.

Val ~e PIOPC·'. " p.INb<çã\,· da apwp~,iaçÃo

dCMe~ impo~tOl.l e a d<6e~enUação dc~ ,(ndice~ de deptedaçÃo,

atém da tim<tl1çÃo comum "o~ ,,.oduto~ nac<onao.

!lic ~e t,ata de CO(OC/H ent~avo a~ p~cglell40

tecnc.fóg-ico OIM, 60~ça~ a I.>eteç~o deMM del.>pe411~ - como já.

I.>e 6az com I.lalitÜC4 - p,-iolüal1do c t~abal..hc hu"",no que,

e4t-úrul4do, também p~oduz-ilá. M meihole~ má.qu<na~ e equ-ipament04

nl14 emple~M do ~amo, atém de a.~ "",nip"ia~ e con6e~va', nlLll

emple~1LIl CCMum-ido~a.~.

A6,inat, 4e o inteleHe da e"plel.la COn4Ltm-idoll1

é cio g~l1nde - I.>eja pala obte~ fuc~o maic~, I.>eja paM en6~ental

concoHêllc-ia - potque .incent<vo ? Pode 6azé-to M I.>ua.l CU4tM.

de~pe~dlc~c le.w.Ua

que pOM<b<i{ta~<am

pelguntll.-.Ile - a. exi4tincia.

de elCpleMa. dÚP04iç40

no mél<tO, JI.> encalgol.> 6-inaneeúol.>

leaú - poltanto. conUnUl1Iá. ~endo

mOlletál,ia Icu, o equ<va.iente dl1

M.o I1b06cwtamellte del.>nece~li.o~.

1140 pucüa de tanta 1.>06üUcaçêc.

fnt~l1ndo

121 anua,il.>
cOHeç40

'Í11 moeda I
plopaganda,

Ccmc deccHénc<a, eMe

em ~ubttaç4c detecut~c~ dM emp~e.~M,

me.fho~ ~emunetaçAo do t·tabathadot.

, a paltú de
aplopl,iadl1 11

de06l1alolüação

p, .&w1 vez,

Como i p044ivel -

de tama.nha. anomalia, ao anepio

COll4t-ituc-ional \451, qLtdlldo diz:

"'iem da etu./oénc<a de i-im<tação, contúbu<

pa~a " acoHénc<a de~~M de~pe~a.~, outtOl.> 6"tole~: no ca.~c'

dOI.> enca~gn ~-inanceHo~, a pIH~ão exelcida peic' podet ecc'lIom<co

do~ banco~; 110 cMO dM de~pe~M com plopagalld" , pnque iL·~

emp.le~a.~ p~e~e~em plomOl'cl ~cu~ ptOdutN; " pagat o <mp:~tc,

cMO da <lIdú~t~,i" 6umageHa. com p~opaganda 6abuio~" lia TV.

f, a p~épI<a TV, pOt cutto iado, pala el'<tal que CMe tuCIO

6abuiOl.>c ~eja H~butado. dütt<bu< bHnde~ 6"ntá.~t<ca~. CMa.~,

IIÚCUiN; quanto aol.> benl.> dc ptodução pOlque, ccnI.>Utu<ndo

I.>e em <nlle~t<mento c, não, cm dc~pel.la COHentc - como 01.> ~aiát<ol.>

- galantem 6,inanc,iamento. aiém de "nio 6azelem .te<II<nd-icaçio

tlabaihúta" •

da.le-i." •

e que i. também, a. p'tCOeupa.ç40 de gldlldu hDllleft4 poÍbUC04 14611

ElCplpiCd-4e. pe14 I1tuação de ~ tobboie4" que,

l.lLtbupt-iciamente, conl.>eguem ift4elil plojet04 apalentClllente

dUpletenc-io404, contando com a. complacência do ElCeeut-ivo,

que não dIlctl.i.4a. a. quutÃo CD1ll vil.lã.o de cOlljUl\to.

Mcú4 -incI.tllel, ainda., i o que ceolu COI!

bem de ploduçio .tmPOltadO, uma vez que ·~e Ullltnela. ..i.o de obll1

a.uen~gella. e~ta., 4.tm, a. pe40 de OUIO· e, cOllcolundo. ta.mbim
o ploduto, COlll o I.>W141: ndC-iollal - pOl.>to inelCi4t-i1 Iutliçõel.>

lia. lIPIOPI.la.çÃo 6a.ce a. e44U ineentiv04, .~obu tOI:Ila.1: inóqua.

tOtÚl uma. poatica. clllftbial - e, pOI .lua. vez, N .lmpMt04' da.

lUtpL·'tttU;'~ú L~nt H.ou ap'l.opu.aaa,,) ultcgt4tmeutt - a.<.e". ac c.~.(g,("'t

dUlJalolú<lÇlÍo da. "oeda..

...,illdl1 há. outll1 ,impUcaçãc pOI que, UM

toluá.ncil1, i um e4tlnulo 110 plOCe41.>0 ill6lacionM-io uma vez

que, M empUl.lM, ·tePMo6I1m el.>l.>u CUl.>t04 aol.> pleçOI.> dM ben4

e 06uv-iÇOI.>. f, com ma.t4 laz40,lIo CMO doI.> ellcalgol.> 6-in"-"ce-il04

polque I1WlK!lItalá. a cOlleção 'IIIOnetlÍI.ta aplopl.i.á.vel.

Jul04 e PIOpaganda COllcollem, pOltanto, ccm

~-i04, aillda que -ind-iletdmellte.
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E, po~ out.? lado. i.ncenUva-~e dUpe~M

com pe6~oal (49). ':ncfuú,do O p~ó-lo.bNe (J J3). 60b~evalotuando

a.. ccntab<imente.

Como ni.o há tepe~c:u'H"O negat':va no otça.mento

da Un':"o - po~que a compen6a.ção ~etá mui.to ap~oHma.da e con6ta

expte66a.mente do ptoJeto 1501 - n"o have~á objeçõu da pa~te

do Execut':vo.

Também n40 6e p~e ~mc maio~ te~<,~téncia PO,t

patte da.. emp,te6M que atcam com O'~ de~pe6M potque. o que

~e p.:L.I~a a ex<gú da~ me~, é mell:ot .leteç';o - podedo galtat

o ~upét6fuo, obviamente, .w ~UM cU6ta~ - pot eumpio. te6etvando

pata o "tobõ". tate6M iMalubtu, ~ÚgMM e tot<neúa.l.

/.4uUo ~to cont~átio. não ~e ptevÉte6útÉncia

potque, M6im ptocedendo, POdMão M empteú~ atendet methot

M teivindicaçõe~ ,lalo.úaÜ. evUando gteve~. E. I'O~~

~~t4Rt~ - IlIt.lho~lUIdo O pod~~ aquúU.ivo da gWld~ _

COlUWllidO~1l - O ~Udo dL ou.t~ll Ulp-\Ull - ~uul.tll UI .,.,;:o~

luc.~o gtobld. '1Ie~ II utllllltlda do duuvolv.illlt.llto uoltMlco.

lJe~ me~mo num contexto ma.<~ abtangentt ~e

v<~lumbu, tepetCu~Mo negaava na Econom':a. Ao \evé~, Como

eMina SHERMAIJIJ, já te6et':do. o inc.emento da p~oduçáo e dl1

ptoduav':dade - con~equente do aumento do COMumo, inct~':ve

pNque é notó~':o O .lUbcOMlJ.IftO - ~~m.:te uduz<\ O luc\o unUát.io

e, o c~to. ute, ~ta ptoduç,;o em ~i.ti.e.

E, até da pa~te de emp.e6M que, ,atu.a.tment~.

~e bene6':c':am du6a. ~{tu.a.ção - banco~, empte6M de p'opagandl1.

e lIIUU':nac':onaü ptodutO~M de máqu<nM. e equ':pa.meftto~ • 11

.ui~tinc':l1 não ~uá rna.f.~ ~ign':6«aava potque. ~lo I!HP.n0.6

~ ptópti.u dU~6M com ~MOal. ~eti.o ~obUvalo~iza.du

tti.butu.iamente e. a6':nal. ttabalham com excCMO de: lucto,

decoHente do incenavo eU emp~e6M adquiuntu de ~e~ p~oduto~.

Em 611ce de4~u -inceftaVO~ além do~

~eto~i.a.i~/ug-iona':~. que u podem ':~entM - empU6M COlll luc.o

e6eavo 6abulo~0, apte~enta.m dectMl1Ção com p.ejuúo contába.

1J40 vem aO CMO ~e "compenM" M atw al~quow

po~que Mo co':~ ab~ofutamente d":6eunte~. ni.o podendo ~et

combat-ida. uma. en6 r .m":dade, com temÉd-io que mata. o pa.c":ente.

Como 6e vÉ. O S":~tema Tt':but4~":o ,~e, po~

um lado, tem ~':do ':Mt~umento de ':nju~tiçl1 6-i~cal e ~oc-il1l

e. de guve~ di4totçõU no dom'n":o econêm':co, po~ out\O lado

demoMt~a, ./>UM <l.:m':ta.dM po,u':b<lUadu de .':n6lu-i~ na Econom':a.

de 6o.ma po~.:ava como. in~fu-i, até. no ~eto. de /l.c.:dente~

do tt~o. ptoduçáo agto~cuá..-ia e me./olllo nl1 u6ua !'tnlll

- o que é altamente Mluta... quando é notét-io. o ugot4Joento

dM altunati.vM do at~eftal ottodoxo.

t o CMO do congeiamento de pUço~ de beM

e ~uvi.ço~. ~eja. o d-i~eto ou o -ind":teto - vi.a. conget/1mento'

de Mlá.~":o~ - po.que. atuando ~obu e6e.it0.6 e. n40. eau.4I1-6

- que Mo M t.-ibutá• .iM • u./>Ulta. em ág":o ou. deMbMtec-illlt.ntc.

Ou. a.inda., a med":da. puc-ip-ita.da. de "abutuu"

t1D metcado utuno.

ve 6ato. no comé~c-io utet-iot, a ..l-itu.l1Ç40

aptuuta.-~e da ~egu-inte 6o,ma.: concedendo -i~nção do~ -illlpO~tO..l

.ind':utOb na upottaçiio 1761. a p.oduçiio d-i.t.ig.iu-u pata u

te "ttOIt, o qu.e. gtltou. e.4c.ah"tZ inttJlftA, ele.vAndo o pJltea d;

be". e .et.~cob ~"te~".l!e"tl e que tal!bil! ,04te a 4"'lui"
eia do ClUlltl'lto do, i.po'to~. P4.lf.4 c.Ollp!.I'l'4~. JtO O,,"CCII,,"to

4a U".iÃo, fitado. e lIun.icZpio., I ·üe.çiio u&etUa.
O.... a .do~üaciio ua&.icül do ud, el! U

laçiio ao dolu e '" funçiio 401 .;:o.po.to. d. ",poILtaçÃo. DU.:
teudo .ta6.ic.c..looute ptodlto. utu"se.itOb. pua &OILÇU •
b.ü. de PUCOb .c.ntuul!ute, ut.c.l!ul.nd" .ti • .c."pott.ciio
de .eZculob pot e"pula. ".c.io..ü, ulg...do o. ~e4uUo• .i.!!
cuav"l eu4UZe401 e 4.c.....c.1 Ã uoott.ciio. pujud.ic. tuto
o c.orc,u.i.do.lf. Itcc.i.olfcl. c.qlllq 4'CC4.tC4 4' e..p-tt444 H4C..io"C.i., t

u4uz u,pUgob l.uu)(XII I.PaZ UIL .i"dÜpe"b4Vel a .doçiio de
lI"did.., ou.'Cld.". pa.lf.t.t.euLCl.tllll'ltt « ,ub.. t.t.tu.c.r;ão do, 4tU.i.~ .(.!!
CUUVOI '~4Ce.c.. COI! euactetXIUe.u de pet"an&ne.ia, po~ ou 
ho., de catetet guiIL.ico 1."eILo XII. 'ot ouho bdo, nlde 1

d.ilnta ltve"teIL b.ue":'.. • l4,,"desÃ\.iu, v.ia .i"po.to. d• .;:o••
pnt.çiio (1 .1l!potteçÃo e 1. P.l v.c.nculedo iiquelt. 1051, PO.c.I,
, ..ndo c.o",.c.ae..\cd4' "dullpi"'". gr....... 'tf.p.\e.,iLic, .tntr..ltllacio".i.'
4e.. ,",,'ClltClnf.4IJ1t"tt. i pt",.it.c.dCl 4 .4p...oplt.i.4cio C.OIlO cu,to Opt.

ILaci.ona( da, e.llp... t4a4. tAnto "44L4 ""P06t04 COlfO. li 4po\q"...'III.

çiio da dtpuc <açiio de bu. 4. ptoduçiio .i"pottad•.

E pU&uZcel Ua"Su.i.lol e adotu Znd.icu d.i
5t...e.nc.iAd06 dI. de.p...C.C.c.AÇ40. e.M ...etacio 40 'illi1.4... llacionaL í
qu!.. po... JuCl vr:. l1io ttILã .tttc"nt.iv06 t ttIL4 li",.i.tA(õt' J. 6c.ct
" d~'iguald4dt de. conu.itce.. UI "'C.l4tio 40 iJlpolttAdc I att QUe.
H~ obttnl14 .igualdade. Iltlc,tiv4. alilft dA Ifttdid4 gentlt.ic.a dI. in.

c.tnt"",o 4 p.\oducão (""e.~c XII que in;luill.â fla ,'u.duccic de pile.

CO dc.s p'todutc.1 H4C.c.OM4.c..a t~P(..ttã"'fi.&.

E, CCM!' 4 de~L'4l('"Li:acãc do dolalt p~eJud.(.c4 c

balAflC" de J.·4g4I1':eflto~. ~ flCL'.!"L':'· telr. ).'agO' jUltD6 e~t'la:.tC'~ ~t'ti~

co'!, pt2ltD atozai'Z btllt: .. t.(.II"~,:t~·J cj.t-ta,lB,f",tC-6, cclpe<:uiat",,,c4 e
M4n.ttlt f..' I!Qa.c:l"b"io M44, Jt.:\C'~ 4lto~, t4",biltl pJl:tjudic.411'1 a ttC

flolfti4 nacioRal, ali.. de p4'4"'tnto eM .ai.. -

V. 6ato, lO H tuta d. u,pILua ducap<tal4:a_
da. c ).(a ·"eCOIl te!. ao Iltllcadc i ü14nee i"lo, onde.. paga lH.!4.& ta ..."

~acf ã COltcoJt .... inc:i4. po\ovcc4da pele guvt.llno e!. I 1ttp46.!4.'I.4 t.&.4e

~"U6 406 p1ttÇO~ doa btlt6 t ~tJt\.'.(c('~. inclu6ive. 0.& adQu,(llido.&

ptto J.
'
odell. pübt.c:c.o, ., cl2aM.da "c.i1l.4nd4 OJlC4lftC!It.(4Jtia".

POIL outte lade, lO .. tuta d. ellp"", que
Itãc p"tci64 de. capital de g.i,\c. p,eic.Jle. e,"p"c!~t.,1t de' 9"v~o\ftO.

'10 If't'lcad" i<lJ1anetbr.(I pu,,' cbtut Itlcilt"", \CMUUtJlacÃo c. H!.1ft

'l.c.Sc.c· c, em c.'·J1~cQu.êllc~a, it1\'c~t.(.\ã lI;c'a'~ na Atú,'"dadc ~·'lC'dut.t\.'a

4U' ••tlMll_i • '4.4tlCio " "t. -h'( ti, SHEI"A"~·. .U.t~'i
• ,4IC' 4, ...., , ..,4vico... '.4. U." ........ 4:'tlltcio~. • R.

tJ.4.j,.D .'''''D oton. Cf. , e.~it.t ..(,.. .. C' up.culdivCl. ~'>.t- .•

'C'4:i h: , •••u, c••", ff.UU., r U~
.u•• # "11'''''11 ,." jlllCtJ' ••"' ..., UI' ..... ",., jl. c.I..ti... •
."..i'. 'li' ""j. •... 'icit· '''c,"ltl:ti'ti'. 4.ui. Mil. ,ábul. I...,.
lO VJlU.

T.... i'. ju'tr • • i i'cv, .... • lt•• , •.u I "e....
",....cl, 4. ""'••C' ,.,ut.". u,ici.'.e: ..t. IIut. fUi i'1 i •.
,t.llteci, ti. ,t...o !t.t ' .....ue .1. ", ..i •• v"u...t''I.i.....,(t I

e''''''.O ,."illll,," CI."t,,.,,.t.~I. 1:0•• ,ul,t.iv"II.i'.'C,IIIf.f.l».
'" J. lellll. ti. , ,Z'41:1 ...d., lU' ti,. li' ",,"4.(.1....(0.

,."ã ,44,,"ll.i CI. "UtI ele"• .,•• 1 o\' ....cui"·c ,uc cui
.t....i ......tc•• 4. hlle,%ei' i'. t ••••lta. ,el. , ·••U: i".(:
_"lIe 110 t. 1""11•••, iftvt. til 1:O.. 'i'c." ,oü,."c.. ,c lil."
,,""II"cl. e c•••••., e. .ut_... t",ucllti..ci.,. E .d......ti 'UI •
...ev i" ,,ü.teu lIe ""u..ti"" '".el''' I r, 5J ,tú. 4,,'.tcut.
t.u v,Ulei. ,cl.. e.".t4:.t6u",..tc. ,c dc,.lIt 'u. "•.cu·u.
z, Ilt_""6CIl co•• ,...... jUIL' atto ti. "u,."c., ,.....
tI.('e 'II',l e ullo 'i","ccio\' " • i',.tl. ji uti c~u",.(.

v t .. • lt. ,.'tt .(.. li; ...,. i'i'iculi'."... ati_... i'l...,.".(..
UUldt II ILI !

"'" ••t .... L.tI.. • " ....to\UI"""tO '««6I1t""if , ••
li'. ua' "'I.'I'ti"'. l.'llÚ't e. "i...i., ,e.(.lte,.

r • 4UI .C,UI CI. 11"'''''6 C•••&'."''''. ,•.
ja e'Jlt.u e.L41I1tc li. t ~.t.,..IIL&'. , ..u. i'e ,.,,,.
.,....tecla t ••t t.lI....'ti.lIl...... ,.l. l4.C...aLÜ.~1. tio J •

leJl~& 4Me• • ~•.Ut • • • ~."JI.i.ci•• e'.~ cu"t~. ~c ,/li.l.. ti" "!........
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Poit t~tlllptO. auatto f bane.c. i utÚ'lul!ldo

pOJlqut utr ... ão (JPÓt Jl.u.t~.ti"e.i.a UlI'llI UH qut., " ~t9U."L(l. " I'lt,!

A4.1tC.t t. " b4l'!.cl'I t ap.or.cpl't-ia o -! tg~'to C-elll" cu~Lo t'N uC.(.(i"dl. o
que. At PJllOpót i. qut g o§f.Jdllt dp'top't.iado6. c,,'" .lnct".t.tvo 1Il46, CO"

p.ttUtnC40. u.ja de a.66alto. Jt.oubo. aC>f.dt.ntt6 de' lltl1bdllto pJl.t..

vencã" dI. .l.fttv"peJt...iu utt, dudl! que. C! ptant.f.c At 64Ca ebu-t

v4ndo c lOflUlIlutO flg.'t.(ccl4. -

Hd Itt6l,,-;(c ati fi" l!tânA.uo: II'ultl: poli. uta~

C.iondll'ento '('I'ldevúic. dl!.I'C!'tta Ael! arlú.adtt na l!'lclr.:'t-i.a da 6"Lo~

.t4 de ên.ibuJJ e IIlH'l~. "4':.4 AubAt.ituiJt () t!l.an&p(":~.· i.ndiu.i.du.

<l.
O Me.61f1" ccctfle cc'" 46 det.pUa.6 C:C'll'I ac.<.dt.ntu

de ,t1tt:lb.:.lftc t pc'tdaA ag'tZcclaJ. fla1." a "li.dell,4nc.:" r.l.gatü·a

do paZ~ i?" ac.'(dente de tl/.4bttlhc e a .(."C'bAe·'tvãl'lc-t~ de ZOn~411lUl

:to 4gllZccla, plant411dC' C;1li, eM ZO"4.6 Auje.i.t46. PC-tlll4I1f..:

.ttlllutt, a gta.:a.06 1 deU.d'l.dctCt.c.zando o caH ~o1(.tuit"

• NiUlJ!h. ti C.f ·iUd'tt.l92. j Ulptel,i i1J'r..o~ de iZi tllL., ~dl.t4nd" tlpVt4&
Aua "U!SrdlVl'll!.nta.cá,:- pl!la Câ..Mtvut. r: p.'l.e~e-'Úvet ~ ,u,bo.5 ~.! c.ttpitt:Li6 C.01ll

.Ülctl\ti.\'O~ ttibutã.'I.,iJ)b \d"e~O Xl )A1VO oobcd.a.ctiU a.b.'U1pttlb, t..:''II'l(' G.t. UlUlo dI.

jWtOA c Aã".

tevando 7x petda do me~cado exte~no. Pot onde ~e conctu< que,

« ~aU4ção da Economia é tão g~ave que. ~ectama medUru a<nda
maü oM4dIL~. Va2 ~e p~op~', M I. Renda, atém do~ .incent<vo~

já comentad06, o Incent<vo ao Rüco, que é a mate~~alúação

do p~<nc2p<o da ~ec<p~oic<dMe, na .i~ell tübutlÍ~<a. Tem a
6{naUdade. de compleme.nta, 06 incent<vM já. p~OpOJ.>tM ;oo~que,

o~ me6lll0~, 611talmente eeva.,.io .i .inten~i6<co.çio do~ invcl.>t<.mentol.>
nlL~ at<v<dade~ p~odut<va.~, havendo maü chance de ge~a~ ptejUüo.
Po't e,~06e "nc.e.l1t-ivo.. a. e.mp·'ter~i1. que a.p'te.-!letlta..'t pteju..{,zo, ~~Jtá.

~eI.>6Mc<da peta. ·te6t<tuição, de pe~centual cujo valo~ apu~ado

não ~MuUe ~upe~<o~ 0.0 que po.gou de impo~to no ano <med<atamentc

antet<o~, ~e 60~ o cruo.
Se~.i ob.6e~vada, .também, a natu~eza da at.ivUade

- a .w.a. el.>l.>enc<aUdade, em 6unção do <nte~M6e econôm-ico e

I.>oc<al - IM-&, nunca, pÚv.(j~égio d, qualque, upéc<e.

É ouHo p~<nc1pio de juJ.,Uça 6<1.>ca1, na ma..il.>

alta Q.Cepção do te~mo pO~Que, ·~e quando fuc~at.tva a emp~el>D.,

« coteUv<dade po.U<c<po. do I.>eu ·~uceMo, «t~avé~ do <mpMto,

ut40 a tQ.c.(p~oc« <le .impõe, p06tO que nio I.>e t~ata de taxo.,
tQ.t~<bu<çio de I.>e~v<çol.> p~el.>tadoJ.> pelo pcde~ pÚbUco.

É a a.tMênc.ia de ~ec.ip,oc<dade nO ~eta.c<onamento

ent~e p4/[tel.> o que, tem to~nado out~M .in~t<tutoJ.>, meta utop<a,

crua da po.~tlc<po.ção do emp~egado apenM no tucw da emp~eJ.>a

(53), I.>em ,eguta.mentação del.>de a Conl.>t.itu.ição de 1946 \ 116).

A<nda. IlllÚI.> po~que, /lão ~a'o, a C/UJ.l.>a do p~ejuúo ê de /latu~eza

t~<butá~.ia - 01.> menc.ionado~ enca~gol.> 6.inanceúo.~ e 01.> .impOl.>tOI.>
.i/ldúetol.> embut.idol.> /l01.> CU<lto.~ do./> p~odutol.>.

T4Ilto 1I,aH é /leCeHtÍüll e~ ga~antia po~que,

«pt.ic4Ildo /lO ",ucado 6.i/lanceüo ou na POUpa.nÇll, a empteM 1140

co~~c '.iJ.>Co algum c que, .~e conót.itui, po~ exctu.6<Ío, em

due~t.1mv.lo oi a.pt<c.ação 1tlU> <lt<vúíade~ p~odut<VM.

Há, /la iegüta.ção b~M.ile.i~a, p~ecede/lte

que, a.inda I>Ob o Mpecto ju~2dico (541, tambêm leg.it.ima o

.i/lJ.>t<wto , que é « compen.~ação de p~ejuizo em evelttual tuc~o

6utu~0 1114J.>, po, ouHo lado, I.>e/ldo t~m<do, é <ne6icaz WM vez

que, I.>em ul.>e eJ.>t~lllllo ma.io~ - a 'ec.ip~oc.ida.de - a emp~el.>a

d.i6.ic.ilmente I.>e 'eabU.ita~tÍ, po.~a pol.>óib.ilUM el.><Id compe/lMção.
NM EE.UU. a. ~eht.itu.ição toma po~ brue atê

a decÚJIaçio de peMoll 62./>.ica e. não ./>e t~ata de e~cel.>l.>o de

~ecolh.imento lIlI1J.>, bruta que, o contt.ibu.inte, comp~ove ~enda

l2qu.ida /legat.iv«.

TlIlllbém J.lob o en60que cconôm~co, o .inJ.lt.ituto

é váUdo WM vez que, ut.illllta. .i/lvcl.>t.imento nru at.iv.idadel.>

p-tOC:V.t.ivM, 6ace a ~epo.~t.ição taJIlbêm do ptejuizo e, a.inda,

po~que pe,,,,Ue que, o emp~eMüo, I.>e Mt.iJ.>6aça com tuc~o me.1I0~,

quando O ,.ucado lhe 60~ 611vo~ável.

Se o p~ejuüo decoHu de 6~aude, a l.><tUllção
6.(l.>c«l /lio é d.i6uente da h.ipótel.>e de tuc~o poü, el.>te, pode

te~ J.I.ido J.>ubel.>t.imado na decta.~ação: da2, em ambOI.> 01.> cruOI.> ,
o po.pel da F.iJ.>calüação; ~e o p~ejuüo deco~u~ de .i/lcompetênc~a

do emp~eM~<o, ele é o 1lllÚ0~ p~ejud.icado, po~que o p~ejuizo,

é "",.io, que a ~ellt<wição pelo que, I.>e p~e6WllQ., não have~

.intUUl.>e nellta h<!,ótel.>e.

E, como e6te .iMt.ituto atinge 6U4 6.inal.idade

ape/lru Com a pOJ.>úbU.idade de v<~ a I.>e~ acionado - po~que é

gtVtant.ia em potenc.ial, po.~a U<l0 excepc.ional - n40 ~el.>uUa em
~epe~cU<l-l<Ío negat.iva no o~çamento pÚbt.ico. Il.>to, no m2n.imo

po~que, .indüetamente, inc~ementa a Receita t'<butÍtúa, peto

aumento da p~odução e da p~odutividade.

Out~o ape~6e{çollJ!'ento l.><gni6ica(~vo no 1.

Renda ê a CompenMb.itidade, começando com a I.>ua gene~a.iúaç.io

do ~egime de 60ntc, no ~eg<me po~ decta.~ação.

COt1-6{.6te. em t01tJ1Cl't aquele. -'teg.<.me, -6e.mp'te

que ope~aci.ona.imente pOMi.vel, compen~ável ne~te. vale daet,

aqueta. túbutaç<Ío óe~a apenaJ.> p,ov<I.>ÓHa. meta antecipo.ção
de-6ta., come Já. C'co't'LC em Vá'l.iO ~ CIUI06 PO{6, lU 6{l1ai{dade-6

do 1te.g-lme de 60nte -6ão a.,~ de d<Ó{cu.etak a .6onegaçãc e ·~e 'tV{'t

p4/[a p~o'·<J!IQ.ntc .imcd<ato de tecuH06 ao caaa do Tel>Outo e,

ni.o, C0I1-6t-itut't-·3e e.m .i.nc.tdênc{a deÓ.intttVd, "te-lle'lva.da ao -'teg.ime.

po~ decfa~ação po~que, JÓ e6te, avalia dev.idamente a "capo.cidade

contübut~va" •
É o crua do I. Renda 6Ob~e 60~teio que, me./>lllo

quando o teto do 1. Renda chegava a SOl, po.gava apenru 301,

ptopo~c{onalmente (531, ao pMl.>O que, até ~e/ld.imento do t~abalho

pode~ ia at.ingú aquele teto da tabefa p~og~el.>úva, não .impoHando

que el.>6el.> 501 co~~el.>pondlllll a 331, p~Opotc.iona.lmente \1171.

Com "",il.> ~azão, na 6ó~muta. p~opollta 1211 poil.> , OI.> SOl, já. 1.>40

ptopotc{ona~I.>, I.>em qualque~ "~edução automtÍt<ca".
Em cO/l~equência, a t~.ibutação e~ctw..<va na

60/lte 6.ica~.i ~eJ.>tt.ing.ida aol.> cru06 em que, a 'compe/lMção I.>eja,

ope~ac.ionalmente, impoJI.><vel como, lia ~emel.><Id ao e~te~.io~.

E.~6a. lIlllpt<aÇ~O da 'cdmpe/lMbUidade dent~o do p~óp~.io 1. Re/lda
é ind.il.>peMÃvel poü I.>e p~etende e6tendê-fa aol.> dema.il.> t~.ibutol.>,

vate düe~, taJIlbém e~tel.> I.>M.io compenl.>ad06 /lO I, Renda - al.iá.6,
há. p~ecedente /la teg.il.>façi~ 157 J - naquelM h.ipôtel.>u em que

a' ext.inção n~o 6eja aconl.>elhá.vet, devido a ~ 6unçóel.>, o'.
ut~a6.il.>cal ou de 6ücalüaçá:o, cujo e6eito .imed<ato /li.o pOl.>l.>a
I.>e~ I.>ubl.>t<tu.ido, com e6.(c<Íc.i«, peto 1. Renda, I.>cni.o ~em;tame/lte,

peta. compenl.>abU.idade.

Como o 1. Renda é o ú/lico leg~t.imo - po~que

é o ~n.ico que aval<a dev.idamente a "capa.c.idade cont~.ibut.iva",

todOJ.> 01.> demaü, qL.e n~o ve/lham a I.>e, e~t.intol.>, devem I.>M,
no me./>lllO COmpeMalÍOJ.>, a.inda que - e p~.i/lc.ipa.lmente - u6UUe

em ~el.>t.itv..iç~o.

Ni.o é l.>u6.(c.ie/lte, po.~a ate/lde~ à. jU<lt.iça

6.il.>cal, a I.><mplel.> ap~op~ia.çio como CUl.>to ope~Q.C.io"al; /la jv.~~d.ica.,

ou a deduç~o como del.>pe6a.; na 62l.>ica. Po~ out~o lado, como

a ap~op~iaç~o ê .indev<da, noll .indi~etol.> - po.il.> o cO/lt~.ibu.inte

"de 6ato", o cOMum.ido~, n~o é a emp~e6a., 1lIQ.~a. tel.>ponMvel

pelo ~ecoth.ime/lto 11011 - eMa ap~op~.iaç~o, po~ I.>.i, demo/ll.>tu
que, é llIQ.~a a.comodaçá:o, um me.io te~mo t.1.m.ido, 6em juJ.,t.i6~cat<va

ju~~d.ica, poü a' med.ida adequada é a compenMçio no .. .impoJ.>to

dev-ido".
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Adema<ó, a. compenóação é. necu./llÍ~<a. pau
evUat d<ótotçõu na. pot.<tica utta6<-~cal, 6eja. 60btepM<çãc
de gtavl1llle-6. óeja cont~ad<çõeó 6üca.ü. CMO t~p<co de
~CbUPN<Ç40 e cont~ad<ção ó<nult4nea. i 1.P. r.u. cuja.
~letú:<da.de é. <nd<ópeMâ.v~l. Todav<a, oi. Renda. Ic.é.dula. "E",
a.luguell tmobé... deve ói.-lo 6en~o, a p~ogteóó<v<dade üolada
anula. 06 e6eU0-6 ut~a.6üca<ó daquele. Po~ out~o lado, n'to
havendo coropeMaç~. hÁ 60bupoó<çíic da ext~0.6üca.lidade de
a.roboó.

A<nda., a. compenóab<lidade ape~ 6e<çoa a.
6<-6c.alüaçíio po~que, 6Ó que.. ~ecolhe o p~OV<60HO cujo
ucolh<mtnto, óendo <med<a.to, no p~óp~<o ato da obtenção do
tend<mento, é. maü d<6<ca de ~e~ .lonegado, inclu.~ive evUando
que o cont~<buintr. o con6u.1!Ill - pode co,!!pen~-lo no de6<n<t<vo.
c ~eg<me po~ declaução do I. Renda.

Po~ out~o lado, como a cc:rtpenMÇÃo UI!Ill

JIlf.d<da. dr. jUótiça 6<-6c.al - po~que. óÓ o I. Renda no ~eg<me

po~ dr.cla.itaçio. COIllO óe düóe, ava.lio. a "capa.r.<da.de cOllt~<bu.tiva"

• co~~obo~a. pa..ta. C~<M um clima de equ<dade 6<-6Cal - 40 <nvé.ó
do wlle-óe quu pude~ - r.. em cOMequincú, um upúd<~ 4
..onega.çio •

~ 6ato. r.m gtande pa~te, 4 óonegação deco~u

d4 r.a.~ga. t~<bu.tá~ú uceM<va e <njuóta. Como na h<ótó~ú do
"ovo e d4 f/4l<lIh4. qUI!Jll na..6ceu ~<meúo", o mtlho~ i o podu
público tOllWJ,\ a. <1I<cút<va, a pa~t<~ do 6ato con6u.mado - o
uce06-6o de r.a.~ga t~<bu.t4~<4 • e. tanto ~r.duz<~ o <ropoóto,
~<lIc<pa.lmtllte pela. compen-64çÃo no I • Ruda e, dO-6l1~ melho~

Cl pellczl<da.de. 4tuczlmente uceM<V4 e con6úc4tó~Ú.

Noó EE. UU, o chczmado IIItpMto de Cúcula.çio.
Cl ~<go~. nada. lIIll<ó i que o I. Rend4 de 60nte compen./llÍllel pO<ó
tu a. __ CMClCtU.(ót<C4 deóte, urna. vez que i coropr.n-6a.do

no I. Relida po~ decla.itczçÃo. No B~Ma. não i. aplicállel 4
COlllptIl-6l1çÃO de óeuó cOHupondenteó • r.p.I e r.c./I.s - po~qu,

i <1I-6UMc<tIItt pa~a· a:t<lIg<~ o objetivo ut~a6<ócal uma. lIez

que. 4 -6f.let<lI<dade duteó {ropoóiM, não <1I<6<ndo a. ocO~~i.nC<4

- c &uma.nte nÃo de<x4 o v.t:c<o 4pena..6 devido a eMeó <ropoótoó
- a.r.a.ba. O ~ejud<ca.ndo ma<ó, -6U6t~a<ndo M ~ecu~óoó pa~a adquúú
O U-6f.IIC<al. E há out~a..6 <mpUcczçõeó já u6u<da..6.

A manutenção de alguM <mpoót06 com
r.Ma.r.te~lótica..6 6<ócalilado~M ou ut~a6üca<6 - lSOF em ope~o.çõu

que néo 4<l IIIOv<lIlC?ntaçõf.l. 6<no.nceúM e, r.polo/.F., lIeótCl<l - ~e

jU-6ti6<C4 po~que, o o.pu6e<çoa.mentc da 6<ócalüo.ção eót4 <Me~<do

lIe<Atr. contexto de jU-6t<ÇCl 6<<Aco.l, ~endo C4u.-6a e e6e<to aa me~mc

tupo. embo~4 M out~/U. med<dM de jUótiça Móca..f. cont~ibu.llJll

pa·t4 uduzú a <Aonegaçíio. A<nda m/l<<A po~que, e<A<Aeó <mpcHCl,
u tÃo compen-6a.d0-6 no I. Renda.

Também <Ae tança~ti mão de out~4 medUa e~pec<6<ca

de 4pe~6e<çoaroento da. 6<ócalilação, que i o incentivo 4 emüúo
de nota 6ücczl, coe~entemente com O objeüvo ma<o~ do p~ojeto

de p~<o~ila~ med<dM pOóU<VM, 0.0 <nvi.~ dM pun<tivM. Conóüte
ti. concede~ ~eduçíio 110 1. Relld4 • 6Ü<C4 e ju~.(d<ca - ob<Ae~va.do

ttto - a quem a.p~e<Aenta~. quando tequ<~<tado, nota M-6c.al de
4qU«A<çãO de me~cado~<M 191J po~que, a mult4 de 3001 pat4
uttó CMOó, lob~eo con-6Um<do~, PUó04 6.l-6<ca e com ~<nu(tánea

pell4 de p~<úo. Como i. o meómo que utaü4~ canh40 pa~4' mata.t
60~"<ga, 4C4ba. não ~elldo aplicada., de-6mo~alilando O Füco.

Tanto ma<<A quando <Ae -6I1be, dM d<6.i.culdade-l opoót4<l pelo
coroe~C<4Ktr. 4 quem pede nota. 6<óca.l. pa.l, o incentivo.

Voltando ti compellóação, i. ~e6e~.(vel e-lÓa.
compen-64çíio 60~lII4l â. <n60~mal, de6end<da. po~ a.lgunl Mn4nC<ótM,
quando telltam jU-6ü6.i.co.~ a nw.lüpUc<dade de <mp0-6toó, alegando

que o u~o de uM i. compen-6a.do pelo ace~to de out~M ló<c 14legação
g~atu<ta po~que, ·le tal enconho de contM 6Móe teal, eta
melho~ eob~M 4pena..6 um <mpMto. a<nda que <njMta - o r. P•M. F,
pOt uemplo - e de<x4~ M conh<bu<nteó ~e ace~ta~em•••

Veja.moó alguM CCU>M de compeMação 60~mal

que o~a óe p~opõe: o ImpOóto óob~e OpetaçõeJ.> F<nanceüM 1711,
r .S.OoF óe~á mant<do pa~a ope~açjje~ que níio óejam M dem
mov.i.mentação bancát.i.a. - po~que e6ta 6unção cont<nua.~á óendo
uuc.i.d4 pelo r .P.Io/.F le que, deúMá de óe~ p~ovüó~<oJ

e, a.mbM, compeMadoó no r. Renda, 6.(:ó<c4 ou ju~ld<ca, con60~1!K!.

o Co.6O.

EmbMa nenhum deleó tenha a. 6unção e<t~a6<ócal

que 6e a~eg04 - a. de cont~ola~ a. taxa de ju~o poü. eóta, é.
~epM-6I1da. á out~a. pa~te, tanto que e6tá 4lú-66.i.ma - todav.i.a,
no Mpecto de 6ücalilczção. -6íio e6icienteó, deMe que 6eja.m
60~nec<doó â. Rece<ta Fede~al, M ~e6pecUv06 da.doJ.>. O I.P.M.F,
COm ma<4 ~a.zíio, deve 6H compen-6a.do no I. Rend4 po~que chega
4 <nc<dü ati. c<nco vezeJ.> na. :<po~ tação •

P4 me-6ma 60~ma., o Impoóto P~edial e Te~~ito~{al

U~ba.no 1391, I.P.T.U, le~á. compen.lado e,a a.llquota da cé.dula
~eópecUva. do I. Renda - "E" - aluguel, 6e~á. d<vHli6<ca.da.,
uma pa~a tH~a. nua. out~a., pa~a. ed<6 icada. - meno~, COmo aquei<?
- pa~a evaM que, a óeleUv<dade daquele, leja ablcwida pela.
p~og~eó4<v<da.de não-óeleUva., deóte o

Ta.mb~ lmpo~to TeH<.toúai Ru~ai 1721,
I.T.R. p~<nc<pall!K!.nte óe 60~ adotada a ptogtellH'tdade nat
t~<butaç~o da p~op~<edade ~u~al, deve óe~ compen-6a.do.

Mim deMe6, 4 Contübu<ção Socia.l (73/,

<nctU-6<ve po~que tem ba..6e de cálculo <di.ntica. â. do I. Renda,
o F.G.T.S, que. pa..6-611~á. a tu 4 l!K!.~ma bMe de cálculo daquela
e, a. Cont~<bu<ção de Melho~<a., quando ~egulamenta.da..

Pe todo o Upoóto ~e-6Ulta. <ndub<ta.vell!K!.nte
que. o p~oceMo <n6lac.i.omiüo oHg<.na-olt, p~.i.o~<taúamente.

no S<ótema H<butá~<o : a Uduçíio dM ta<a..l de ju~oó - 6a.tot

<;t6tczr.<oná.~<0 - depende do <nc~emento do. Rece<to. t~,i6u.~ü

o que. óe cOMegu,i~á co", 04 a.pe0\6e<çoa.mentO<A 00\4 p~OPO<Ato.. 110

I. Rendl1 - e que -!40, 11 t~<but.açáo 6lu<vel no. ju~.td<r.a.. UI

6unçcio d04 6a.to~u d4 ~oduç40. a. tltVczç40 do teto dl1 peuoa.
6<4<Ca. po.~11 501 ~11 I1Ungú po\,inc.i.palmente. ~end<mento4

UpeCUla.UII04. 4 ut<nçcio d04 <ncenUV04 6oÍ..6r./1.i.6

4ttoo\W4/~eg<ona<4 -e out~04 que. nio ~e<Aolvendo o p~06luro.

pa..ta. o quat 60~a.m Co\<o.d04. -K ·toO\llIVLam pe~lIIllIlelltu. 0llU4Ildo
o ~~çamento; -11 uduçcio da to.xI1 blÍ-!,ico. do ·l. Relida. ju~.td,ir.a.

o qut <0\4 ampliM o un.<ve.o\<AO to\lbutá.vel. a.to\a<ndo 40 ~eto.t
P'todut.<vo. tanto nOll04 <nve4toÚflVltO<A como. a econo",ü '<n60~1fI4l.

bl!Jll COI!lO pela. o\eduç40 - votuntMü e eótwlada. - d4 <Aonegczç40.
e a. ut.<nç40 dO<A ~04t04 <nd<~et04. que p~oduzl!Jll 11 "c,i-to.lrdo.
to\,ioutMü" po~qut. emboo\l1 a.umentl!Jll a. Rtce<to.. também 4UMtltta.ll

11 ~pua púbUCI1.

F<nczlmentt. a. to\<bu.taç40 pelo r • Rend4 do
luco\o dM empUóM pÚ6UCM o que. pelo menO<A. m<n<múl1 o e6t<to
cia..6 olWL6 czltM tao\'<6a..6 - wna. vez que. ~e ~eduz.<o\4 o "de.6<ca
oO\ÇCllIltIItM.<o da Unw poo\que. i. .a.t<c4I1el 6<lUU..

lUIttc..<pa.do.me.nte, tM'<6a..6 adequadM.

E. cOtnO gunde. pa~te do p~o6le- <n6tczr.<onM.<o
ó<tUI1-4e ma<ó upec.(:6<r.a.mente. no O~Ça.melltO público. COlllO ót

v<U. ll40 pode0 <11 de<J(M de. óe.o\ cOM~de~a.da. nute COlltuto.



11972 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

Cl quUt40 p~~v.id~llc.iá.t.{Q. WlW1 V~z qu~, vuttO~OA UCUUO.

O~Çetmelltá~.io~ tim ~<do a.tOCCldM pCl~Cl ~OcoH~~ Cl Puv.iducú

~, MlldCl maú, po-tque ~e t-tClÇou PCl~a.t~lo~ elltu Cl quutão

H.ibutá~.iCl c UM cOllt~<bu<ç~ pCl~Cl6<~ca.t 110 que d<z tuPt<to

à. 6ullçã:o ext~Cl6.i~al do 1. R~dCl, pMCl ev<tCl~ ~,ufll.idadu.

- d~co~ullte~ d~ a.tcool.iNno e tabClgümc qu~ Cl'~ÚlII ~to.

de hO~p.ita.l<ZClÇ~ pelCl Puvidillc<Cl 1961 lIIlUI que. .ü
<MU6.ic.ielltu. Ademaü, o cá.lculo dCl CClltHbu.içã:o Soem to.

po~ bMe, COlOO ~e v<u, e~quema Cl"~O".imadO ClO do l. RelldCl 1731.~' o
aumento AClhVúCll. pOlI. rneCUdelA br..ibutll:UtlA, llWIIent/lm Cl 1l.t.c.f..U4
_ /Ião .i1l~lClÚOIÚÍ/Úo. - da. 1'1l.t.v.ide.Ilc..iCl. _

A 6<to~06.iCl que l~ PUCOIl<ZCl ~ utaçao &

e~ quutã:o, tem mu<to Cl VU c.om Cl p~opo~tCl t-t.ibut<Í.tú pau.
COllú~te., em d.iv.idú e. 6lex.ib<UZCl~ pCl~tt. dCl a.tlquotCl du.a

cOllt~.ibu<çio Cl Ula.l<VCl M dupe~ rrtid.ico-ho.p<tCllCltu •

pMCl mirl.imüCl~ Cl 6-tClUde, compl~llK!lltClrldo com out~o

'~e.i'l6UleIl~rwT~QQI<ZClÇã:O' WIlCl ClUU~ tIurlbÚt ~adic&l

_ po~to que o ~oalleúo tem levado Cl puvidtltcill à. ,diltcia

_ que i Cl Clt~ibuiçã:o de~~e Ôlt~ ope~Clciollal. .úI'o"""'U.

ao p\óp~io ~egutCldo.

Ve 6CltO, Cl 6ücal<ZClÇio ~ulÍ Ilpet6üçoadCl

de he~ 60~1IlM: Cl p~imei~Cl, cOMüte em 6ltx.(biUZCl~ Cl 4aquot4

de cOllt~ibuiçã:o, lia pCl~cetCl que. dq. u~pe<to M de~pe~ IltÍd<co

ho~p<tCltClte.~ vi~to que., atua.lme.llte, Cl I1llquotCl. ~udo 6ilCl.

te.m motivCldo o pClc":ellte Cl ClCe..:tClt. ~em IIICthoU~ pe~quL64.6,

d":ClgIlÓ~tico pCltCl ualúat illte~vellçõu c":~ú~g":CM de~lleceó~t":u

e CCl\2~<IIlM, CMO úp<co dCl cezatiClIlCl - em ~d4Çã:O à. qual

o pMó Ude~Cl com 2Ild":ce' llegCltivo e M opuaçõu

clÍtd.(o-v~uta~e~ neceMá-t":M apenM uma UI cada d~z, .egultdo

M "-~tClt2~ticM.

OuttCl med":dCl comple.mentCl~ "- que dá colt4equtllciCl

à. ClIlt"-tiot cOMüt"-. em Clttibuú ClO ptóp~":o ~egu~Cldo - em tu..o~.

comc ~"- v,,-~tÍ - o Õll~ int"-gtal d,,- dup~ com ":ntuvuçóu

Citú~g<CM e "-"Clme~ tClbo~CltOtia<~, dCl ~"-guillte 60tma: o cu~to

total de d,,-~pe~M médico-ho~p..:ta.lMe~ do ~e.gu~Cldo - ob~uvado

püo OpetClC<Ollal de. l\ lum po~ cento I e teto de 4\ lad.(dltte

cOl!K'.lltCldo I, Clmboó .("c":d,,-"tu ~ob~e. o ualo~ do 4eu MltÍ~.(o -

~etã:c tClt,,-Cld04 pelo Ilúme.~o de me.~eó que. tutat pClU ~

apOócntCldotiCl t59 J, valot monet4t<ClI!Iellte co~t<g<do. O que

UU~ClPM6at "-~4e. t"-to, óe~tÍ cobetto, lia ~egu":nte ~equillc<Cl:

pt":"'" <to , peta COlltt~bu~çi.o Soc~a.f 1731 "-, eventuat d":!e~e.nçCl,

pot Cld":c<ollCll de 1"um pot cento I 110 1. Relida da empUM que

explc~c Cllcool<~mo e. taba.gümo 111 g I, be... como petCl t~ibuta.çio

notma.l de 25% do 1. R,,-nda. Mbte luc\o de h04P..:ta.Ü, em 6ace

da. ~p~eM.1o dCl i4enç4o de~~Cl a.tú·<dCld,,- (621. "Soc<Cll" , lia

pt,,-vidiillC<a., deve. !e.t a.penM c exeeHO Ilio -lupottlÍvel pelo

~nte~eóla.do.

Ve~pe~a.' cujo \a.te<o p~CdU"Cl te~Ua.do <n!"-t<o-\

a. 1; nao ~et40 con~<deta.dM poi4 cottem pot conta. de~~e petcentu41

!~ltC.

POttClllto, qua.ndo 1140 houvet de.!peóa. médico

hOWitCltClt, o legMa.do tettÍ, a. eMe t1.tulo, -lempte, contHbu<ç40

men la.l de a.penM 1% que, .lOmadCl à. pa.He <l1va.ütÍuel de 4%, leia.tiua

<i a.po~enta.do~<a.lpenó40, tota.láa.t<i 5%.

Som~l1t~ com eMa. 61e«b<láa.ção de Itl<quota.

~ettÍ pOM<vel 6úca.láa.t de~pe~a. miid<co-hNpUllla.~,

dueent~a.fÜCl~do a. 6ücCllüo.ção o. n<vel indiuidua.l, vüto que

~~gu~a.do pM~o.tá a. te~ ":ntete.l~e dúeto no M~unto 0.0 pMóo

que, a.gota, tem <rlte~e~óe conh<iüo, e idéntico a.o do mO.d<co

poü, embota. pa.gue a contt<bu<Ç40 com vClloteó alto~ 1!lM, é

-inva.Il.iá.vel.
E~óa. ptou<dinc<a. n40 co<be, obviClmertte, outtoó

tiPN de !~Cltlde como, a. ~e.tençao do ~ecoth<l!K'.nto da. pCltte do

~egutCldo - e. o. 4ua. - pela. empteóa bem como, a.pó~ o ~ecolh<mento.

o~ vtÍtio~ a.~t<!<C<N que a. úna.n<gaç40 6étt<l dN e4pecia.fi4tM

p\oduz 1IlM, pelo meno~, C<~cuMcteve a. 6ücCllüo.çao t~Cldic~onCll

o. eó4M moda.l~da.de~ que n40 üo pM~<vei~ de um conttole ma.<ó

~.implu - Cl du.c.utAa.Uz~ /l Itiv~l ÚltÜv.úluJLl - como M

dupe~.

Outta. medido. de Clpet6eiçoa.me.nto dCl 6<.4cCllüa.çÃo

cOMi~te, em compen4a.~, nO r. RendCl da. emp~e4a., Cl Cont~ibu<çã:o

SociCll e.~e.t<vame.nte tecolhidCl poi~, o. compeMa.çio, como 4e

viu, tem uta. ca.~a.cte~2~tica.e. no mii~ito. é J~ti6.(ctÍvel po~que

nio .le ttClta.. como no CMO da. pCl~ceta do emptega.do, de tClltCl.

Q.tlClIlto ~ p~ev<diinc<a. ptivCldCl, .lÓ pode tet

nCltuteZo. ~upleme.ntCl~ e opeionCll, !ClCe a. p044<b<tidClde de 6CllinciCl

dCl empte.4Cl p~iva.dCl, e~pec<a.lme.nte. qtut~to à. a.p04ertta.dotia. It

pen4a.o.

RelClt<vClmCnte ClO Mpecto opeta.dona.f, M

de~pe4M cujo tClte<o te~Ue em petcentual óupet<o~ Cl 1\ 

e dté 4% - óe"ão ClnotCldM - o pe"anttutl - na. ca,lteúCl de t~aba.tho

pCltCl ~e~em "et<dM, <nc~<ve po" totiM M empte~M po~ onde

pM4a." PO<.4, como hoje de~col1ta., neceM<l\iClmCnte, pe~centuCll

!<.xo, n40 i delllM<a.do a.tHbu<", tÍ empte4a., o õnu~ ope~ClCiona.l

de ptocedet d eMe deóeonto 61ex1.vel, mo~mente ut<lüClIldo N

mode~noó ~ew~~o~ da. In!o~mtÍt<ca. e tendo e.. v<4ta., ~eu <nte~e4~e

peta cornpen~o.ç.1o no 1. Renda., dCl Cont"<buiç4C Socia.f.

Out~o iMt<tutO <n6lClc<ontÍtio cOHelClto é

Cl conttibuiçao pMCl!i~ca.l do Fundo de Go.~ClIlt<Cl po~ Tempo de

Se.1Lviço, F.G.T .S., v.t.t.to qu~, te.ndo na.tu'te.:a. idintica. à. dO-6

impNt04 indúet04 - lepetwt2vei4 d conc~o ~ob"e a

cOlltHbuiçã:o ptev<denc<Mia. lhe é extenúva e, ma..(~ impoHClIlte,

1140 inibe Cl dÜpeMo. po~ ju~ta. c~. pelo cont~lÍtio, Cl <ncent<ua

uma vez que, o emptega.do, -le ~ente a.ttCl<do pot ma..(~ e4M ..úo.ge..

e Clté Cl p~ovoca.. ReCllme.nte, ta.l ~<ped<ent<t nã:o pMM de i~o
•

po~que, ptu.liollCldo pelCl <n!laç~o - com o. qual O F.G. r.S cotClbo~a.

- p~omove me.ioó de ~et dúpen6a.do.

O que ~e p\op~e, ~ que o F.C{.T.S tome. .4

c0tl60~ma.çio dCl COllttibuiÇ.1O Socia.l - ,nc<dinc<Cl 40b~e o luMO

t~ibu~vtl dCl4 tJIIpU~ - e, ent~o, de 60tma. td~~t<ca. à.que.lCl.

JlAUt 4 ~u cOOlPtn~uel no 1. RendCl, po~que como ClQuelCl,

"«0 4e tuta de tClXCl.

R~co~d"--4e que, ne4te p~ojeto, P~OpÕt-4~.

~. W!I ptOC~MO ....ndúeto - ""'-<l, eMctente, po~que rl40

upe~e.ute - de vCllo~üaçã:o do t~ClbCllho Itw!wlo. Clt~Clv~~ dCl

pt":o~iz~ delA de4pe~ com ~~t04. tJII ~"-~o Cl algltJllCl.ó

out~ClA.

000000

110 que diz u~peito ~ ~epCl"ti~o dCl t"-CtitCl

pkbli~. o~ d~OI4t~ ntVei4 gove~n4JllC1lta.ü - E4tado~, Vi~ttito

ftduCll, TU~itÕ~t04 e. NIJ.Il.(C<P.(M - no m~n~o. nio ~06u~Ão

pujuizo a.tgum dom 4 Ultt6icClÇ~~ ~e.lClt..:VCl dCl t~ibutaÇ~O: .
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l1f. 6ato, a ~ece.ita t~-ibutáúa do~ 1IOt4lll0.6

.6U~' Pf.lo lMno.6, -id~nt-ica à atUl1l, po~que, o Pf.~centuat d0.6
Fundo.6 de PMt-iC-ipa~O de E~tad0.6 e /.fun-ic~p-io~ IUI, F.P.E

e F.P.ll, podua .6U uaju.6tado, de 60~ma a comPf.n.6/1~ a ut-inç"-o
de atgull.6 de .6eu~ t~-ibuto.6.

Ademaü - e p~-inc-ipatmente - a ·\ece-ita. do
I. Renda, como .6e "-iu, .6uá ~~t/1llc-iatmente -incumentada. e,

tl>4e.6 FUIldo.6, .6e b/1.6ea\Ão nU~e -impo~to.

Além do~ aPf.~6e-içotlJllento.6 p~Op0.6tO.6, pa~a

IllA!"tnta~ A uce-ita do I. Renda, lemb~e-.6e que üto ttlJllb~m ocoHe~~

I1Utolllllt-icamente, po~que 0.6 -impo.6to~ -ind-i~eto.6, de-ix/1lldo de

u-i.6t-i~, obv~ntt de-iXl1~~o de ~u ap~op~-iadO.6 como CU.6to
oPf.~4C-ionat, pata e6e-ito de cálculo do tuc~o t~-ibuta.vel dl1.6

~U.&cL6 1631,Pf.lo I. Ruda.

Sob out~o ~gulo, embou haja, em te~m0.6,

queda da uce.ita du.6I1.6 un-idade.6 - j~ c-itado - po~que, I.
RudA, -inc-id-indo ~obu tucto tlqu-ido, aHecada mtno.6 que 0.6

-ind-iuto.6 - Iulja v-i.6to que a a~ucadAçáo do I.C.ll.S qU4.6e equ-ivate
li do I.Ruda 1IIll-i.6 o 1.1'.1 • todav-ia, como, po~ U.6e 6ato, ca.ú4

• -in'tação, .6UI1.6 de.6Pf..&cL6 .6et40 c~-im-idl1.6, O que também ocoHe~4

.1:0lIl a Un~o ..
Fo~a -luO, a céduta ·V" do I. Renda da Pf..6~oa

6~.6-ic.a. • und-imento de Ubetal e autônomo - e a céduta "E",
- und-imfllto de atuguel - P/1.6.6I1t40 pa~a o /.fuIl-iC<p-io, a p~-ime-ita

UI .&ub-6t-itu-içÃo .0 ImpO.6to .6obu se~v-iç0.6 190 J, que .6etá ut-into
t, a ugunda po~que, o I.p.r.U, embota. lIt/1/lt-ido, .6et4 COmPf.Mado

nO I. RendA, 64Ce .6UI1 6U1lç40 uttaF6W, uquelllll -idént-ico

4 ~etuçÃo na 60nte de und.úllento de .6W.& .6e~v-idotu 11l91.
Qw1nto li patte opetac-ional da. Repatt-içÃo

da uce-ita, uta .6e 6atá de dUJU 60~1lI/1.6 dút-int/1.6:
ElO ~-ime-ito tugM, a tltulo p~ov-i.!Ót-io, no

~Ópt-io ato de ucotlt.úllento do I. Renda à ude b/1llcà~-ia,

cud-itl1lldo o pe~centuat ~e.6pect-ivo a cada uma de.6.611.6 un-idade.6,
uquellll1 -idint-ico ao atuat, no que d-iz tUPf.-ito à d-i.6t~-ibu-içÃo

do I.C.ll.S pata o /.fun-ic~p-io.

, NumI1 .6tgunda ~~, em eI1ta.te~ deMn-iUvo,

.6etá 6e-ita a compo.6-içã:o globa..t, no âmb.ito do~ ~e6e~-idO.6 Fundo~

de PMt-ic-ipa.çã:o, F.P.E e F.p.ll, cujo e~qutlR/1 6etá lIt/1/lt-ido,

em .6UI1.6 l-inhl1.6 geta-l.6.
É o que .6e ob.6etva. no V-ite-ito Compatado, em

pa-i.6e~ 1III1-i~ de.6envotv-ido.6.
No que diz te.6pe-ito à chllJllada ~e60~1II/1 6<.6cal

• a tea.tt-ibu-içã:o de encMgO.6 M, d-ivuM.& un-idadu, tt!.lllll ventaado
apó.6 a. COMt.itu-iÇ40 v-igente - n40 ~e ent~a. no mi~-ito, 6a.c.e

ao.6 objet-ivM l-im-itado.6 de.6te ptojeto.
Q.UI1Ilto à Fúcalüa.ção, havetá -integtaçã:o

da e.6tadUl1l e da mun-ic-ipat com a 'edual IOe, apÓ.6 uc-ictagem

upec~6-ica, a e.)tadual podetá ~e concent~at na Pf.4.60a. jut(d-ica,

1IIll-i~ d-iutamente no conttole dt t1Rú~ão de nota M.6Cd - onde

ACUmuta "know how" - e, a IIllll-iC-ipat, na pt4<\oa 6l~-ic.a., 1IIll-i~

d-iut/1mente nl1.6 cédutl1.6 "V" e "E" - que ~tão a pe~tencU

/10 llUIl-iclp-io ,como .6e v-iu - vúto que p~tIR cadl1.6t~o belO

-in60tmado du~ at-iv-idade~, 6a.c.e ao 1.5.5 e /10 I.p.r.U.,

~upect-ivtlJlltnte•

o O O O O
o Anuo XXVII.

Embo~a 0-6 l1.6Pf.ctO.6 p~-inc-ipa-i.6 dA un-iMca.çéo

t~-ibutoÍ~-ia ptoPO.6ta ~ejtlJll, a jU-6t-iÇA 6-i.6cal e o de.6f1lvolv~nto

econôm-ico e -6oc-iat, n@ pode deüA~ dt u~ con.6-idell~o, UIR

4Übp\oduto -impottl1llte de~.6/1 un-i6-icaçÃo patc-iat e que i o de

natuuza opetac-ionat - tio te<v-ind-icado peta -in-ic-iat-iva p~-ivadA

- a uduçã:o do qUl1llt-itat-ivo de <mpO.6to~ po-i~, ~Ó o I. Renda

atual comp~eende ,. 034 att.igo~ e há mid-ia de do-i~ .at0.6 leg/l-i~

ed-itado~, po~ d-ia - como, também, é ~tM pata a Adm-in.i~t~a.ção

H-ibutoÍt-ia, teduúndo a cMga de ttabatlto de ~e~ Agentu,

o que tlte.6 petm.itúá ma.-iot e~pec-iaU~açéo.

Em conctu.6ã:o, como ~e v-iu, 4pft6t-icoa~ .(mpO-6to

-ind-iuto equ-ivale ext-ingu.i-lo.
se pOMu.i tI1Ilto~ de6eU0.6, COlllO 4Obuv-ive' No

C/1.60 do I.P.I potque - alega-.M! • evUM-ia que, con.&um.idot
uttl1llge.ito, /10 adqu-it-i~ p~oduto em tUtUó~-io na.c-ional, 6-ic/14.6f

-i.6ento o que, i. -itt-i~óüo, p~-inc-ipalmtnte qUl1lldo .6/1 ~e que

ptodutO.6 UpoHadM ~ão -i~ento~.

No Cl1.60 do I.C.ll.S. po~qut alega-.6e

poUt-ictlJlltnte é melho~ t~I1II~6et-it a culpa peta alta do c~to

de v-ida - na qual 0.6 -ind.iteto.6 tim pe~o conúdu4vel - ao
comuc.i/1llte e, a.inda, po~que te~otve a p~ovüão de c/l-ixa do

'Tuouto, de 60tma .ime.d-iata.
J tt/1ll.66etênc.ia de culpa ttouxe, ao longo

do tempo, e6e.ito cont~ap~oducente po~que, hoje, toda alta de

c~to de v.ida. é at~.ibu.ida, <ndüct.im-inadtlJlltnte, ao govnno

_ Que não 6üca.l.(za o come~c-iante - e, QUI1IltO à v/1Ilta.gem de

c/l-ixa, é ~upe~ada pela ~etençio na 60nte do I.. Renda' de

~\.iado como, ttlJllbém, peta . adoção, em v-igot, do ~.i~telll/1

de bI1.6u cotUnte~ - o pagll1lltnto do I. Renda IIItn-6<tlMente e

no P\ÓP\.io 11110 da ~oduçÃc do tend-imento - upec.iatmente ll/1

pt4<\oa jutld-ica. Com a un-iMcaçãOhavet4 lIIll-io~ t~lUI~pa~inc-ia

Outta alegaçÃo 6ata.e-i0.6a é a de que, eventual
~onegaçÃo do I. Renda deüa~-ia o H.6CO a dt.6Cobetto. Ota, como
não i. p04.6-ivel a compen-6/1Ç40 no I. RtlIda, do.6 -iIRpo-6t04 -indúet0.6,

como .M! V-lu, o -inocente paga dul1.6 vtu~.

AdelllllÜ, COlllO 6-icou. dUlOn.6l~ado li 44C-iedade,

a ./Iontga.ç4o do I. Renda decot~e de do-i.6 'ato~u: em ~-ime-i~o

tuga~, o UCU.60 de eI1tga t~-ibut4~-ia do./l ~0.6t04 -ind-iuto~

Rio eOapeR./IAVti./l no I. ReRd4. A~, po~ ./Ie~ t~ibutivet, i o.
aitido e./l./le ~endiaento e, p.~4 nio ~t./lult.~ tM di't~enC4 p!
t~iaoni,,-l, '0~j••4e ~endiaento ou ./Iup~iaento de e4ix. Id04.
cio, 4lien4cio de ben4 40b~evato~~z.d4, etcl ou out40./l, 4eM
o~igeM nio COMp~OV4d4, 4endo que, A coap40v4cio pode .'u.
lent44 o cApit4l exte~no. P04tanto, 4 C4U./l4 04igin4L, ne./lte
C440, nio i o I. Renda Ma./l, o eXCe4-60 dO-6 indi~eto./l, COMO
dtaoR./It~4do. Ea ./Iegundo tuga~, A./I iRju4tic4./1 6i4C4i./l do p~~

p~io I. RendA t4i./l coa0, a aU./linc.-ia da ./Ittttividade ~eg~e./l.

4iva, na 6Z./Iica e na ju~Zdica. O~, toda./l e./lta4 4noMalia4
e./ltio ./lendo co~~igida4, inctU-l>ive COM A 4docio da COMpeft-6a_
bitidadt do l.r.F., no I. Renda.

lla4, nio adi4nt,,- pp~46eicoa~ o 1. Renda.,
a4ntendo 0-6 ind~eto./l: o que ./Iisni'ica 4dota~ 4 va~iante da
"Cu~va de LAfFER" (anexo XII, ~eduzindo o I. Rend4 pa~a 15t
./It 4 eap~e4a continulI4 -6ujeita AO IPI/ICllS que pode p~odu

z~ .ti p~eju~zo ou, ./Ie ~epe~cutlvei./l, o que 4di4nt4 i pe!
./104 6Z4iC4, a ./Ittetiv-idade do I. Rtnda ~t4ptct-ivo, ./Ie o co~

./Iuaid04 pa9a e./l-6t-6 ind~et041 AdtMai-6, ./IÕ a uRi6icACio pode
pt~~ A PAVRONIZACÃO VA pOL1rlCA ECONOllICA. Haja vi./lto
que, t4./1e ae./lMO 4e-6uttado po./litive obtido no ./Iet04 4utoao.
bilZ./ltico nio pode ./Ie~ exttndido 40./1 deMai4 ./Ieto~e./l, 'ace
40 pode~ de VETO de UM único E4t4do da 6ede~acão, no ãMb~to

do CONFAZ, quanto i ~tducio da aLlquotA do I.C.ll.S.
Po~tanto, 40 pll./l'O que 0./1 indi~tt04 4p~e

./IentaM dt&eito-6 in-6anâvti4, o I. Rtnda exibt ./Iua-6 Quatida.
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dL~ inata~ L Aingula~~~ • incidLncia Aob~L ~Lnda llquida,
i~~Lpe~cutibilidade, pe~~oalidadL, p~og~~~AividadL p~OpO~.

cional L ~LlLtividade ~Lg~L~~iva, baixo lnd~cL d~ Aonega.
ção, univL~~alidadL L, COMO con~LtuLncia ~ co~olã~io de to
daA, a cOMpenAabilidade no 7. Renda, do~ t~~butoA ~~ManeA·

cent~~, ca~acte~l~tica~ que, Aendo objeto de vã~ioA apc~.

6eiçoamento~, no p~ojeto, o c~edeRciam COMO o elemento ca·
talizado~, tanto na ~impli6icacão ope~acional, to~nando.o,

COM 46 ~~~~alV4~ apontada6, D ü"~eo iMpo4to CD~O, p~inci

palMente, O catalizado~ da jUAt~Ç4 6iAcal e o p~OMDtO~ dD
de4~nvolvim~"to econômico e 40ciale

•• Adema~~, D lndice de dep~eciaçãD deve incidi~, ADb~e D
Vt1lD~ D~i9inii~~D dD be.m t, nãD, D CMlti9~dD mDnetaltia••ente.

UM bLM que du~e apenaA I (uMI anO, Aendo, polttanto, a ~~
ciaçi~ de 1001, meAmo aplicando eAAe lndice AOb~e o valo~

o~iginã~io, o beM Ae ~xtingue integ~almente na contabilida
d~. O~a, COMO teM incidido A.b~e o vaio~ co~~igido (124),
_ ~ COM inc~ntivOA _ ~eAulta ~m ~Mp~~Aa~ com 6abuloAo luc~o

e6etivo, decla~.ndo p~ejulzo contábil: eAAa í a única ~.záo

da qu~da da R~c~ita dD r. R~nda, n4D, Dut~aA, COMO qU~~~M

algunA (an~xD XXVII).
Na 9~AtãD SKE55ER PEREIRA, nO MiniAtí~iD d.

Faz~nda, l~vantaM~ntD ~6~tuado Ch~gDu a cDncluAaD qu~ ••~

~ecadaçãD do I.Renda daA ~Mp~eAaA, nOA últ~mDA lO anDA caiu
5001, pD~ eAAe MDtivD.

LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARILU GUlHARAES
MARIO NEGROMONTE
MARQUINHO CHEDID
MAURI SERGIO
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAIl
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MICHEL TEMER
MOISES LIPIlIK
MIlRILO PINHEIRO
MUSSA D!MES
NEDSON MICHELETI
NELSON MEURER
IlELSON TRAD
NESTOR DUARTE
NOEL DE OLIVEIRA
OSCAR GOLDOIlI
OSMAIlIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAULO BAUER
PAULO CORDEIRO
PAULO DE VELASCO
PAULO HESLAKDER
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITAIl
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORRIA
PHlLEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS

RAUL BEL!II
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSOX
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
RODRIGUES PALIL\
ROGERIO SILVA
ROMMEL FUJO

'RONIVON SANTIAGO
.RUBENS COSAC

ISALOIlAO CRUZ
SAULO QUEIROZ
SE8ASTIAO IlADElRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIIlO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SIIlAO SESSIM
SIIlARA ELLERY
TALVAllE ALBUQUERQUI
TELMO ItIRST

)TETE BEZERRA
THEODORlCO FERRACO
UBALDIIlO JUNIOR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGIR
VAIlESSA FELIPPE
VILIlAR ROCIlA
VILSON SANTINI
WERIIER IIAIlDERIR
WIGBERTO TARTUCE
WILSOIl CIGIlACHI
IIILSON CUNIlA
WOLllEY QUEIROZ
ZAlRE REZENDE
ZILA BEZERRA

I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

-1.2 • An. 145, § 1e, "Sempre que possível. 05 impostos teria carater pessoaL,"

Brasília, 02 de maio da 1995.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçIo de Atas

.1.3 - An 145. § I"" e seria graduado. segundo a capacidade econêmica do

contribuinte. "

ANEXO I

• 1.1 - Art. 7" 'Slo direitD' do. trabalhadore•..

XI • panicipaçio nos lucros ou resultados,.

Senhor s.cretliri0-G8ral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Pl'DPOIta de Emende li
Constituiçio, do Senhor José Coimbra, que "altera, revoga e suspende Da efeiloe de
diapositivos da Conslitulçio Federal", cont6m nünero sufICiente de aignatjriol,
constando araf~ propoalçio de: --==-

192 assinaturas vilidas;
009 auinalural que nIo conferem;
058 auinaluras repetidaS; e
012 auinaturas i1egfveis.

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Palve
Seaetário-Gerll da Mesa
NESTA

Oficio n.,J/(}195

FERNANDO DINIZ
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES

GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUlDO
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR IroSSLER
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JERONlMO REIS
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO MENDES
JOAO RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE· BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE LINHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE TELES
LAlRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA

LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0

ABELARDO LUPION
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO llALHMANN
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO COSTA
ARY KARA
ATlLA LINS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA
CHlCAO BRIGlDO
CHICO VIGILANTE
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANlLO DE CASTRO
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFlCO
DOMINGOS DUTRA
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
ELIAS KURAD
ELISEU MOURA
EMERSON OLAVO PIRES
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
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14· Art 153 "Compete a União. Instítuír imposto sobre

IV· Propnedade Temlorial Rural;"

• 15 - An. 150. inc. IV "Sem prejulzo de outras garantias ao contnbumte, e vedado à

Uníio.>

IV - Utilizar!.!lhu.!..Q, com etelto de~t"

1 6 • Art 153 "Compete a Umão. Instituir Impostos sobre

VII • grandes fortunas, nos lermos da Lei Complementar"

I I 7· Art J53. §)II "O Imposto prevISto no inCISO IV (!fI)

I • Sera~. em função da es~enc~ilbda.de do produto ..

18· Art 155. § 2° "O Imposto prevlslO no inCISO J. ahnea "b" ti C:-'1 S) atendera. ao

seguinte'

r•Será nia-·cumulatlvo

.1.9 _ Art. ISS, § 2". "O imposto previsto no inCISO 1, letra "b" (lC.M.S) atenderá ao

scauinte:
111 • Poderi. ser seletivo.

, 1.\0 • Art. iss, § 2": "O imposto previsto no inciso 1. letra "b" (1 C.M.S ) atenderá ao

seguinte:

x·~:

a) sobre operações que destinem ao extenor. produtos industrializados.

excluídos os semi-faturados defimdos em Lei Complementar."

• LlI _Art. 155. § 3' "O Imposto previsto no mciso IV CID)

11 _ Sera não~umulattvo. compensando-se o que for devido em cada operaçlo. com

o montante cobrado nas anteriores."

, 1.1;2 -; An 159 A União entregara

I :. Do produto da arrecadação ;ao Imposto 500re a Renda e pro.....entos de qualquer

natureza e sobre Produtos Industrializados

c) três por cento. aos programa~ de timmclamento do setor produtl.....o das regiões

:-.lone. Nordeste e Centro-Oeste. atraves de suas institUições financeiras de carater regional .,

• 1.13 - An 192. &}O "As taxas de JUros reaiS. nelas mclUldas comIssões. e qualquer outras

remunerações direta ou indiretamente referidas a concessão de creduo. não poderão ser

superiores a I::oó

I 14 - An 155 "Compete aos Estados e ao Dlstrtto Federal institUir

I - impostos sobre

b) Operações relativas a clrculaçào de mercadOrias e sobre prestação de serviços de

transporte Interestadual e intermUnicipal e de comumcação .. (ICMS)

_\ 15 _ Art 173. l:;; :0 ""\'s empresas pubhcas e 35 SOCiedades de economia mIsta nào

poderão gozar de prl\illeUtos fiscaiS não extenSIVos ao setor pnvado ..

• 1.16 - An. 174 "Como agente normativo e regulador da atiVidade econômica o Estado

exercerà. na forma da leI. as funções de tiscahzação. Incenttvo e . sendo esta. detenmnante

para o setor publíco e indicativa para o setor privado"

, 1.17 - An 150- "Sem preJulzo de ourras garantias ao contribulRte e vedado a União. aos

Estados. ao Distnto Federal e aos Mumclpios

VI - insUluir Imposto sobre

a) patrimônio. renda ou serviços. uns dos outros;

bllemplos de qualquer culto:

C) "omissís".

d) livros. Jornais. penodicos e o papel desunado a sua Impressào "

1.18 - An 153 "Compete a Uniào. mstltuir Impostos sobre

111 • Renda e provemos de qualquer natureza I Imposto de Rendi) OI

• 1 19 - An 7D "Sào direitos dos trabalhadores urbanos e rurais

XXVII - Proteção. em face da automação na forma da Lei

• 1 20 - C F '46 - An 157 oi.\, legislação trabalhista e a da prevldencia social. obedecerão aos

segumtes precenos. alem de outros

IV - Panlclpação oongatona e direta dos trabalhadores nos .Iucros da empresa. nos

lermos e na forma que a lei determinar'

121 - An 156 "Compete aos Mumclplos. institUir unpostos sobre

I . Propnedade Predial e Termonal Vrbana lIPTU)"

I Z2 - Art 153 ''Compete a Uni ia. instituir Imposto sobre

V - Operações de credito. câmbio e seguro. ou relau'Ç.·as a titulas ou \ alores

mobiliarias IISOF).·'

• 1.23 - An. 153. § 2- "O imposto previsto no InC 111 (Imposto Renda)

1 - sera informado pelos cntenos da generalidade. da unlversahdade e da

progressividade. na forma da lei" (Ponanta. nio contempla a seletívidade)

1.24 .. An. 156: "Compete aos Municlpios. institUir Impostos sobre

IV - serviço. de qualquer nalureza, não compreendidos no an ISS. I, b (J C MS.),

dofinido em lei complementar (1.5.5.)."

1.25 .. Art. 156' "Compete aos Municipios. institUir Impostos sobre

11 .. transmisslo "inter vivus" (SI5A) a qualquer titulo. por ato oneroso. de bens

imóveis. por nltureza ou acesslo fisica e de direitos reais sobre impostos exceto os de

garantia. bem como. cesdo de direítos e ,ua aqulsiçào (ITBl) "

1.26 - Art. 157 "Pertencem aos Estados e ao Dismto Federal

I .. o produto da arrecadaçio do Imposto da Uníào sobre renda e proventos de

qualquer natureza. Incidente na fonte. sobre rendimentos pagos. a qualquer titulo. por eles.

suu autarquiu e pelas fundações que Institulrem e mantiveram.

11 • vinte por cento do produto da arrec:õ1daçio do Imposto que a União institUir no

exll'Cicio di competencia que lhe eatribluda pelo an 154. I.

An. 158: "Penencem aos Municlpíos'

I . O produto da arrecadação do imposto da Uniio sobre renda e proventos de

qualquer natureza. incidente na fonte. sobre rendímentos pagos. a qualquer titulo. por eles.

suas AUtarquiu e pelas fundações que instltuirem e mantiveram.

11 - cinquenta por cento do produro da arrecadaçio do imposto da Uniio sobre a

propriedade territorial rural. relativamente aos ImovelS ndes snuados.

III - cinquema por cento do produto da arrecadaçio do imposto do Estado sobro a

propriedade de Veiculas automotores Iícencíados em seus temton05.

IV - vinte e cinco por cento do produto d. arrecadação do Imposto do Estado sobre

operações relativas a eirculaçio de mercadorias e sobre prestações de serviços de transpone

interestadual e intermunicipal e de eomumcaçio

Paragrafo umco. As parcelas de receita penencentes aos MunlclplOS mencionados no

inciso IV. serlo creditadas contorme os segumtes entenos.

I . t.....quano•. no minimo, na proporção do valor adicionado nu operações relativo

i circulaçlo de mercadoriu e nas prestações de serviços realizada em seus territórios~

11 • Itt um quana. de acordo com o que dispuser a lei estadual ou. no caso dos

TerritóriOl, lei federal.

Art. 159: "A Uniio entreyJri:

I . do produto da arrecadaçio dos impostos sobre renda e proventos de qualquer

r\lJ:uteD e sobre produtos industrializados. quarenta e sete por cento nl seguinte forma.
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I) vinte e um inteiros e CincO declinas por cento ao Fundo de Paniclpaçio dos Estados

e do Distnto Federal.

b) vmte e dOIS InlelrOS c cinco decimas por cento ao Fundo de ?anicipaçio dos

Municlpios.

C) três por cento, para apbc.ação em programas de financtamento ao setor produüvo

das Regiões !\Jane. ;'\1ordeste e Centro-Oeste. atraves de suas instituições financeiras de

carater regionaL de acordo com oS olanos regIOnais de desenvolvimento. ticando assegurada

ao semi-ando do Nordeste a metade dos recursos desunados a Região. na forma que a lei

estabelecer:

II • do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados. dez por

cento a05 Estados ~ ao Distrito Federal. proporcionalmente ao valor das respectivas

exponações de produtos industrializados

& 10 - Para ciclto dc calculo da cntrcga a ser etetuada de acordo com o previsto no

inCISO I. exciUlr-se-a a parcela da arrecadação do Imposto de renda e proventos de qualquer

natureza pcnenceme aos Estados. ao Distrito Federal e ao Munlcipios. nos termos do disposto

nosans 157,1. e 158.1

\.29· An. 145, § 2'. "ASlaus nio poderão ler b.... de cálculo proprl. de impoSlO$."

, t.30 - An. 20 "Penencem ã Unilo'

lU • Os lagos, em. e quaisquer correntes de agua em terrenos do seu domiNO. QIl

Que ganhem mais de ym estado.,.

2. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (Le; n' 5 17'1661

• 2.1 • An. 86' "00 produto d••rrecad.ção dos impostos a que se referem os anigos 43

(Imposto de Rend.) e 46 (IPI). 80"/, constituem Receita d. Uniio e, b restante. será

dislnbuido. razio de 10%.0 E.f..fuwlllJ e Oistnlo Federal e 10% ao F P MunicjpjQl"

2.2· An. 118: "A definiçlo legal do f.to gerador é interpretadaabstraindo-se.

I - da validade JUrídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuime.

rnponsiveis ou tercetros. bem como da natureza do seu objeto ou dos RUI rejtol~"

2.3 - An. t:!t. § URlCO "O sujeito passivo da obriyaçAo principal. diz-se:

11 • responsável.' quando. sem revestir a condiçio de contribuinte. sua Dbripç.lo

decorre de disposição e.pressa em lei."

3 " REGULM\ENTO DO IMPOSTO PE RENDA DE 1%6q 2& - -\ nenhuma umdade federada podera ser desunada parcela superior a vinte por

cento do montante a que se retere o mClso 11. devendo o eventual excedente ser distribuldo

entre os denws panicipantcs. mantido. em relaçào a esses. o criterio de partilha nele

estabelecido.

§ 3- • Os estados entregaria aos respeaivos Municípios vinte e cinco por ceMO dos

recursos que receberem nos termos do inCISO n. observados os criterios estabel«idos no &n.

158. parigrafo "nito, I e 11.

Art. 160' "Ê. vedada. a retençio ou qualquer restriçio ã entrega e ao emprego dos

,recursos I1ribuidos. nesta seçio. aos Estados. ao DistnlO Federal e aos Municipios. neles

compreendidos adicíOnalS e acrCSCJmos relativos a Impostos.

, 3.1 .. Art. 25; "As taxas proporcionais do imposto sio as seguintes~

Cédula A (Juros de titulos d. divida pUblica)

Cédul. B (Juro. em geral)

Cédul. C (Trabalho ....I.rlado c/vinculo)

Cedula D (Protissíonalliberal e autônomo)

Cédul. E (Aluguel, "royalties". elc)

Cédul. H (Rendimentos diversos)

3%

10%

1%

2%

Parag1'3fo unico. Essa vedação nio impede a Uniio de condicionar a entrega de

recursos ao pagamento de seus creditas.

An. 161. "Cabe i lei complementar

I· definir valor adicionado para fins do disposto no ano 158, paragrafo URlCO. I'

11 • estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o an \59,

especialmente sobre os critenos de raleio dos fundos previstos r.rp seu InciSO t. objetivando

promover o equilíbrio socio·econõmlco entre Estados e,ertre Munic.lp'ios.

111 • dispor sobre o acompanhamento. pelos beneticiirios. do calci.do das quotas e da

liberação das p.n,cip.ções previstas nosans 157, 158 e 159

Plragrafo unico O Tribunal de ContlS da Uniio efetuara o calculo das quotu

referentes aos fundos de panacipaçio a que alude o inciso II

An 162."A Uníio. os Estados. o Distrito Federal e os Municlplos diwlgario. ate o

último dia do mes subsequente ao da arrecadaçio. os montantes de cada um dos tributos

arrecadados. os recursos recebidos. os valores de ongem tributaria entregues e a entregar e a

cxpressio numerica dos criterios de rlteto

Paray.rafo unlco Os dados dlwlgados pela Umão serão discnmlOados por Estado e

por Municiplos; os do Estados. por Municlpio.

1.27· An 153: "Compete i Uniio, instituirimposto sobre:

I • importaç.lo de produtos estrangeiros."

1.28· An. 37 "A administraçio pUblica. direta. indiretl ou... obedecerá aos principios de

.. 1IIllIIÜdIlk·.

3.2. An. 24S' "As penou juridicas. inclusive u empresas ~ndividuais. seja comercial ou

civil o seu objeto, p.garão Imposto de Renda sobre os lucros apurados de confo~com

estellegulamento. i mio de~.

4" REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA CRIR!941

I 4.1 • An. 248 "Poderi. ser computada. como custo ou encargo. em cada periodoLbue a

imponincil correspondente a diminuiçio e obsolencCncl1 normal (Lei n& 4506/64. An. 57)"

• 4.2 - R1RJ94, An. 311 ·Somen,e serão .dmitidos como despesa. de prop.ganda. desde

que diretamente relacionadas com a atívídade explorlda pela empresa e observado o regime de

competência (Lei n' 8.183191, An 47 ,,"

• 4.3 - RlRl94. An. 242. "510 operacionais as despesas nio computadas nos custOl,

nec:essiriu a atividade da empresa e ã manutençio da respectiva fonte produtora (Lei n

4 506/64, An. 47) "

.44 • RlRl94. An. 299' "A despesa operacional relativa as gratificações pagas lOS

empregados. seja qual for a deslgnaçio que tiverem. exc!uido o 131t salmo.. ~io~ poderl

exceder i imponinci••nual de 788,26 UFIR. par. cada um dos beneliciirios."

• 4.5 ••) R1RJ94. An. 255: "Em rel.ção .os bens móvois, poderio ser adot.das em função

do mimero de horas de operação. os ..guintes coeficiellles de depreciação acelerada (Lei n'

3.470/58. An. 69): "

b) 1lIRJ94, An. 356: "Com o fim de incentivar. implantação. rOnovaç.io ou

mocIernizaç.io de instalações e equipamentos, poderio ser adotados coeficientes de

dqnc:iaç.lo .celerada, a vigorar duranle prazo ceno para determiiwlas indUtlriaa ou

atividades."
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c) R1RJ94. An. 257 "As pes_s Jundi= que explorem a1ivid.de mdusrnal poderio

promover depreclaçio acelerada dos bens de produçio. correspondente a cem por cento da

taxa usualmente admitida. em rellçio a instalações. maquinas e equipamentos, novos.

adquiridos no periado compreendido entre I- de janetro de 1986 a 3 I de dezembro de 1987.

para utilízaçio no desenvolVimento da atiVidade operacional <Lei nll 7 -tSO/85. An 84)"

d) RIRJ94. An 258 "E penmllda a depreciação acelerada. c.lculada pela aplicação da

taxa de deprcellçio usualmente admitKta muhiplícada por dois. sem prcJulzo da deprecllçio

normal. du maquJnu. equi,nmenfO.5. aparelhos e Jnstrumentos novos. dcstInados ao uso da

produçio andultnal incorporados ao ativo fixo do adquirente no penedo compreendido entre

12 d. junho de 1991 e 31 de dezembro de 1993 e ull1Jzados no processo de produçio (L.. n'

8191191. An. 2')"

4 6 " RIRJ94. An 897 "O imposto apurado na forma dos an,sos 115 • 815. devera ser

pago ate o ultimo dia uliI do mis subsequente àquele em que 0$ rendimentos ou fundos forem

concedidos (Lei nO 8 383191. an 6°. 11 o 52. ~ '0)"

• 4 7 - R1Rl94. An 168. inc 111. Paragrato 1° "E vedado as cooperauvls distribuir

qUIJJquer especie beneticio as qualas panes de ap'.lai ou estabelecer outras vantagens ou

pnvilegios. financeiros ou não. em fz.vor de qUll5quer asSOCiadOS ou terceiros. eXeluados

juros. ate o mlXlmo de~ ao ano. atribuidos ao capital integralizado ILel n" 5764171. ano

24. ~ 3')

1 •.1 - RlRI94. Art. 283 "As obrigações referentes a tributos ou contribuições somente

scrI0 dcdutjyejs plrJ fins de aQUAcio do Iycro real, quando pagas (Lei o· 8 541192. art. n:-

• •.9 .. a) An. 55 I "A peSSOI juridica cltã sujeita a um adicional de dez por cento sobre •

parcela do lucro real ou arbitrado que ultrap....r (Lei n' 8 541192. ano 10):

I - 25,000 UFIR. para as pe5SQU Juridicas que apurarem a bue de cilculo

mensalmente:

1/- 300 000 anualmente."

b) Art 552. DA ahquola de que trata o anlgo anterior sua de llli para os bancos

comerciais

• 4 10 .. An S5S "No caJculD dD lucro da exploraçio. a pessoa Jundica devera tomar por

base o lucro liquido apurado. depois de ter sido deduzida a contribuinte social ínstituida pela

Lei n' 7 689188 "

• 4.11 - An. 612, "Ate". das quantias correspondentes a opções para aplicaçio. nos termos

deste capllulo. no FINOR (m 619) e no FINAM (m 621) ..r~o dedu7idu.

proporcK3nalmente as diversas destinações dos Incentivos fiscaiS nl .declaraçjo de

rendimentos

I .. 24·A. que serio creditados diretamente em conta do Programa de Inregraç.io

Nacional - PIN, para tinanclar o Plano de Obras de Infraestrutura. nas areas de atuaçio da

SUDENE e da SUDAM e. "

.4.12 .. Art. 343 "As empresas publicas e as sociedades de economia mista. bem como as

suas subsidiarias ou quaisquer o~~ras empresas de CUJO capital panlcipe pessoa jurídica de

direito public? poderio excluír do lucro liquido do penodo-base. para efeiro de detemuJgT o

lucro real. a parcela correspondente a exploraçio de atiVidades monopolizadas. definid.os em

Lei Federaf (Lei n· 6 274175. an. 2-. § 2-) ..

4.13 "Art. 550. § 1°: "A pessoajuridica que explorar atividade rural. pagarã o imposto (de

renda) a aliquota do 25% sobre o lucro da exploração~. Lei nO 8.023190. art. 12.

"capot" e § 3")."

4.14 " Art. 992: "Serlo aplicadas as 5CJlUint.. multas sobre a totalidade ou diferença do

illlplllto devido. nos casos de lançamento de oficio (autuaçlo) (Lei nO 8.218191. art. 4"):

I " De cem por cento. nos casos de falta de recolhimento o nos de declaraçio inexala,

exctIuada a hipótese do inciso seguinte:

11 .. De trezentos por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos

artigos 7 I. 72 o 73 da Lei n° 4 502164•.. ."

4.15 - Art. 94' "O imposto progresaivo (Imposto de Renda. pessoa fi'ica) scrá calculado de

acordo com a seguinte tabela (Lei n° 8.388191. art. (6)'

DEDUÇÃO ALíQUOTA

Ate 12.000 UFIR 1*) O Isento

nWl do 12.000 ate 23400 12.000 15%

nWl de 23.400 16.560 250/.

(o acrescenundo mais uma faixa) - 35%

4.16 - An. 252: "A quota de depreciação registrável na escrituração conta custo ou despesa

operacional será determinada mediante a aplicação da tlXa anual de depreciação sobre o custo

de aquiaiçio de bens depreciaveis corrigido monetariamente, ..

4. I7 - An. 502: "O prejuizo compensavel e o apurado na demonstração do lucro real e

registrado no Livro de Apuração do Lucro Real, corrigido monetariamente. até o balanço do

(*) UFIR men.al: 0,6767

periodcJ..base em que ocorrer a compensaçio (Dccrelo~lei n· 1 598177. an. 64. § t-, e Leis n-s

7.799119. an. 28. e 8 383/91. an, 38. § 8°)"

§ I· - Dentro do prazo previsto neste Capllulo a compensaçio podera ser total ou

parcial. em um ou nWs penodos-b.... a opçlo do contribuinte (Decreto-lei n' 1 591177. ano
64. § 2")."

§ 2- - A absorçio. mediante debito à conta de lucros acumulados. de reservas de

lucros ou capital. ao capital social. Ou a conta de socios. matriz ou titular de empresa

individual. de prejuizos apurado. na escnturaçio comercial do contnbumte não prejudica seu

dimro â compensaç.;o nos lermos deSle anlgo (Decrero~Je; n· ) $98171. .In. 64. § ).) ..

An. 504 "O prcjulzo fiscal apurado em um mes do ano de 1992 podera ser

compensado com o lucro real de penados-base subscquentcs (Lei n(l 8 383/91. ano 38. § ~) ..

An. 505 "Os preJulzos fiscll..purados a panir de I' de janeiro de 1993 poderio ser

compensados com o lucro real apurado em Ite quatro anos-calendano. subsequenr-:s ao ano

dalpuração(Lei 0"8 541/9::!.. Irt 11)"

"-rt 506 "~o regime de rnbutaçio de que tratam os an! MO a 645. o prejUlzo

venficado em um ano-calendano não pode redUZir o lucro a ser oferecido a tnbutaçio em

outro ano·calendino (OecrclO·lcl n"1429/88. an 6')"

Paragrafo unico "Caso o prejulzo apurado no ano·calendario seja debítado aos

sócios. esse valor devera ser corrigido monetariameme ..

An, 507 "O prcJulzo apurado pela pessoa Jundica que explorar atividade rural

incenuvad•. na forma prevista no 8rt 350. podera ser compensado com o resulrado pOSitivo

obtido em penodos~base postenNes tLei nO g 023/90. an 14)"

Art. 508 "A pessoa Jundica nio podera compensar seus propnDs prejulzos fiscais. 5e

entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido. cumulauvamenle. modificaçio

de seu controle SOCtetano e do ramo de atiVidade tOecreto·let nll
: j.JI/87. an 31)"

An. 509 "A pessoa juridica sucessora por incorporação. fusão ou cisão nIo poder'

compensar prejuizos fiscais da sucedida (Oecreto-Iei n' 2341187. an. 33)."

Parigrafo único No CISO de <isio parcial. a pessoajuridica cindida pod.... compensar

os seus proprios prejuizos. proporcionalmente i parcela remanescente do pltrimônio liquido

(Decrelo-Iei n' 2,341/87. ano 33. paragrafo único)"
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Art 510: ·0 prejuizo fiscal apurado por Sociedade em Conta d. Pan.cipaçio - SCP

somente podera ser compensado com o lucro rui decorrente da mesma SOCiedade em Conta

d. Panicipaçio - SCP

Paragrafo unico. E vedada I compensaçio de prejuizos fiscais e lucros entre duu ou

mais SCP ou entre estas e o SÓCIO ostensIVO

An. S11 .•A pessoa juridica que e.erça atividades sujeitu a tributaçio por aliquotu

diferenciadas somente podera compensar os prejulzos decorrentes do exercICIO de atividade

tributada por alíquota reduzida. com lucros da mesmlllividade (Decreto-lei n· :: 42911'~ ano
8')."

An 512. "A contrapartida da reavaliaçio de bens somente padera ser utilizada para

compensar prejulzos tiscals. quando ocorrer a eteuva realizaçio do bem que tiver sido objeto

da reavaliaçlo (LeI n" 7 799189. an 40\"

,4 18 .. An. 740 "Estio SUjeitas a Incidencll do imposto. i ahquotl de tdnta por cemo

exclysjvAmente na fonte

l .. Os lucros decorrentes de prêm10s em dinheiro obtidos em 1.o.W:iu...

• 4.19 - Art n7. "Os dividendos. bonificações em dinheiro. lucros e oUlros im__

apurados em balanço de penodoSabue encerrado llt estio sujeitos ao imposto

exclusivamente na fOme. a aliquora de

11 • vinte e C!Dca Dor CCDtO, nos demaiS casos"

4 20 - AR.· 58 "SIo ,ambem tributaveis:

IX - Os rendimentos derivados de atividades ou transações i1iciw. ou percebidos com

in&açlo à lei. independentemente du sanções que couberem.'

4.21 • Art 633: "Estio sujeitos à incidencia do imposto na fonte. calcutado na forma do IR.

629. os rendimentos do trabalho usalariado pago por pessoas fisicas OU juridicu (Lei ..

7713118. aR. 7'. I)."

.4.22 - Art. 903: '0 imposto da pessoajuridica. independenternentoda fonnadetribullçloe

devido mensalmente•• medida em que os lucros forem auferidos (Leis n's 1.313191. IR. 31 •

8.541192. IR I')"

4.23 - S/efeito

·4.24 • a) Art. 996: ·Será concedida reduçlo de 5lW. da l1lIlka de lançamento de oficio ao

contribuint. que. notificado. efetuar o pagamento do débilO no prazo Iej/JI d. impujpllÇlo.'

b) Art. 997. "Se houver imJlUjpllçio tempestiva. a reduçio sera de 30%. lO o

papmento do débito for efetuado dentro de 30 diu da ciàlcia da decisio de I' Instincia."

c) Art. 998· "Será conctdida reduçlo de 45%.. ' .

§ I' • "Havendo impuJlnaçlo tempestiva. a raduçio sera de 20%..."

4.25 - Art. 521· "Poderio optar pela tributaçio com bue no lucro presumido. u peaaou

juridicu cuja receita brula lotai. acrescida do demais receiw e llIIIhos de capital. tenha lido

igual ou inferior a 9 600 000.00 UFIR.. "

426· Art 538·. "A. tribut~o com bue no lucro arbitrado somente sera admitida em cuo

d.lançamento d. oficio. obJervados os dispositivos deste sublitulo."

• 4.27. A.n. 296: "A despesa operacional relativa. remunoroçlo mensal dos sócios, dímonl

ou administradores d. peuoa juridica. inchaive os membros do Conselho de A.dministraçio.

mim como a de litulares de empresu individuais. nio poderá exceder. para cada benefic:Wio.

a 15 vezes o valor fixado como limite de isençio da tabela de desconto do imposto na fonce.

vipando no mã..."

§ I' - "O valor total da remuneraçio oo1ogia1 a que se refere este aniSO nIo pocIerà

ultrapusar a I vezes Ovalor da ......neraçio individual."

4.21· Art. 40: "NIo entrarlo no cômputo do renâi..-o bruto:

XXIII - os lucros .felivamont. recebidos peIoI sócios ou pelo litular de __

individual. at' o lIlOfllante do lucro preaumido. diminuido do Imposto d. Ronda da P......

Juridica..."
"4.29 - Art.252-:"A I'!uota d. de"redciacão reCTis1:rável na eacrit!!
ração como custo ou desnesa o~eracional, será determi.nada median,

5:~icaçi~c~! ã!ifab'Rl/aàell!eg!?~SrH!itaos~liatllrí'l/~RtQ!. ~qu!

.5.1 - Decreto-lei n' IS (29.0766). an. 6' "As empresas que. cl'Klprovadamente

cOllClderem a seus empresados. no penado de I' d. agosto de 1966 a 1° de agosto de 1967.

Ml!N!NA' plariais sem qualquer efeitp de maiQfJClo nos preco, du ~oriis'C serviços

pgr ctu Prodyzidps, teria de pape o imposto de consumo com a recfuçio de 2OY... ..

5.2 • Lei Complementar 77193. IR. I' "Fica instituída. por esta Lei Complemencar. o

Imposto Provisório sobre a Movimentaçio ou a TraMl'lllssiO de Valores e de Creditos •

Direllos d. Natureza Financeira - IPMF "

• 5.3 - Decreto n' ~~.626133. Art I" "E; vedado estipular IUU de juros supenar ao

dobro da laxa legal (A. qual. pelo Art. 1062 do Código Civil é de 6% u.,
5.4. RIMO. aR. 41. §.:!": "O imposto de lransmissiO pago pelo alienante na aquisiçio dos

imóveis que deram onHem á tributaçio prevista neste artígo. constirui credito a ser dedUZIdo

do Imposto do Ronda (DI.. I 64lnl. IR. 3°)

WII.: S... correspondent. no RlR194

5.5 • Lei n' 4354/64. IR. S' "As firmu ou SOCIedades que tenham por atividade

predominant. a exploraçio do empreendimentos industriais ou ayncolu com sede na

A.nIu6lia ou no Nordeste nu íreu de alUJÇió·da SPVEA ou SUDENE. pode<Io co<rilir.
com ;--., de impostos. tlXU federais 1Ie.... o reaistro comibil do valor oriainal doi benI."

5.6 • I.ei n' 7619111. IR. I'· "FIca instituida Conlribuiçio Social. sobre o lwitlwlIl
PWO'0 juridjgs destinadu 10 financiamento da Soauridade Social."

5.7 • RJ~ - Nt. 92; •'" pessoas fisicu poderio reduzir o imposto devido.. ...
_ equivalente _ valores que reau1tarem da aplicaçio dos percentuais Iboixo

especificados sobre u qUanlÍlS que vo!untaria e efetivamente aplicarem. no ano-bue,

diretamllXe ou... em quaisquer dos investimentos de interesse ecooomico OU social

enunwados I seguir. obsenradu u limitações respectlVlS de que cra'a o § ""

CAPITULO VII
DlI Alíquota

Art. 30 - Aulíquotassfo:
1-'" operac:ões IntlfnaS e intlfestldualS. 15'!1'. (QuInze por cento):
11 - nu operlÇÕes de exportaa;io 13% (treze por centol.

RATIFICADO O an.. 30 do R-.ularMnUl- pelo ano lI? do o.creso nl? 4.912,
.11.12.79 lDODF .11.12.791- Efeitos a partir de 11.12.79:

NOVA REDAÇÃO dada ao art. 30 do Regulamento - pelo
art. 1'? do Decmo n'? 5.041, de %7.12.79 IDODF de 21.12.791
- Efeitos a penir • 01.01.10:

"Art. 30 - As alíquotas 110:
I - nu operac:ões internas e interestaduais. 16'" (dezesseis por centol:
11 - nas operações de exportaçio. 13% (treze por cento ....

NOVA REDAÇÃO dede 10 ano 30 do Regulamento - pelo
illCÍlO I do art. lC? do Decnta ~ 5.197. de 23.04.10 IDODF
.23.lM.801 - Efeitos. perfir • 23.04.80:

"Art. 30 - As alíquotas do Imposto 110:
I - Nu operac:àaI interestaduais que destinem mercadorIas par. fins de

comercialiZl\:io OU industri.liZl\:io .....•.•....•............ 11'li.
11 - nas operac:ões da exportac:fo . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • .. 13%
111 - ". operlÇÕes Intlfestaduais Que deltinem mercadorias par. fins

nIo previstOl no inciso I . • . . .. . . • • . • • . • . • . . . . • . . • . . . . . ••. 111'"
IV - nu operlÇÕes internas ................•........ 111"'''
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REVOGADO o incito IV do .n. 30 do R....'-tD - pelo inciIo Xdo .n.
1~ do~ nl? 7.130. de 27.12.13 - lDODf de 21.12.131 - Efeito..
l*Iir de 01.0'.....

NOVA REDAÇAo cIIda _ I'*- I. 11 e 11I do art. 30 de
R...1emen1o - pelo incito X de .n. 1~doO-- nl?7.I3D.
de 27.12.13 - IDODF de 21.12.131 - EfeimI • pertir de
01.01.14:

I - N. operaç6es interna e interestaduais •.••••.•.....•. 1""
11 - NM~ de ellpCll'taçlo ••••••••••••••••••••• ,.
111 - NM operaçlln interestaduais que dtlti'*" mercaclariM I

contribuintes per. fins di industrialiuçlo ou comen:iaIizaçlo • • • • • •• 12%
IRftllluçlo n'? 3M do Senado Flderall

108

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 71, DE 1995
(Do Sr. Joviar Arantes e outros)

Dá nova redaçáo ao artigo 89, inciso IV, da ConstituiçÃo

Federal.

A obrigatoriedade da contribuição sindical e
confederativa ser descontada de todos os integrantes da categoria econômica e
profissional, independente de serem filiados ou não ao sindicato beneficiàrio
dessa contribuição. é contrària ao principio de livre associação, que garante a
plena liberdade de associação (art. 5", inc. XVII, da Constituição Federal),
além de estabelecer que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado" I inc. XX. do artigo já citado).

Ora, se os integrantes de uma categoria econômica ou
profissional são obrigados a manter um Sindicato ou Confederação, através de
contribuição compulsória. a liberdade de associação não está sendo
respeitada.

Outrossim, o principio da autonomia sindical não se
coaduna com o estabelecimento, através de lei, de uma contribuição sindical e
a forma como devem ser aplicados os recursos dela provenientes.

As contribuições sindical e confederativa obrigatórias a
todos. independentemente de filiação ás entidades beneficiàrias. e impostas
pelo Estado ou assembléia geral. não devem subsistir numa sociedade
democrállca que pretende modernizar suas relações de trabalho
institUCIOnalizando a negOCiação coletiva como meio de estabelecer salário e
outras condições de trabalho.

Assim. contamos com o apoio de nossos nobres Pares a
fim de que a presente proposição seja aprovada. o que certamente representarà
uma evolução na relação capital-trabalho.

IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAol

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

Artigo único. O inciso IV do art. 8" da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Sala das Sessões. em.2J'de D'f de 1995.

~ ("
~,-(;~... '\ J(......

I

Deputado JOVAlR ARANTES
,-

"Art. 8° _ .

IV - é vedada a fixação de qualquer contribuição
compulsória dos nilo filiados a associação, a sindicato ou
a entidade sindic'a!."

JUSTIFICAÇÃO

A presente iniciativa tem como escopo proibir
constitucionahnente o desconto de qualquer contribuição dos não filiados a
associação ou sindicato. eliminando dessa forma a contribuição sindical
prevista em lei e qualquer outra contribuição arbitrariamente imposta aos
inlel,'I'antes de categoria econômica ou profissional não associados.

A contribuição sindical - o antigo imposto sindical - foi
IIlspirada na Carta dei Lavoro italiana, que previa idêntico instituto com
inl1uênclI Il1tidamente faclsta Foi concebida de acordo com teona de que os
sllldJCalos seriam orgãe,s auxiliares do Estado. exercendo função pública com
poder delegado. e atuariam no sentido de harmoll1zar a relação
capital-trabalho. visando atingir a paz socia!. Nessa concepção corporativista.
foram atrlbuidas aos sllldlcatos. especialmente o dos trabalhadores, funções
que caberiam essencialmente ao Estado. tais como assistência
médica-odontológica. hospitalar. farmacêutica e' à maternidade, além de
auxilio-funeral. prevenção de acidente do trabalho, bolsa de estudo e agências
de colocação de mão-de-obra. Não é valorizada, portanto, a função principal
dos sindicatos de negociar coletivamente as condições de trabalho.

Apesar das alterações politicas e sociais verificadas no
Brasil, a contribuição sindical foi mantida na Constituiçlo Federal de 1988.
que recepcionou os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho,
no inciso que se pretende alterar. Além disso, foi estabelecida a contribuição
confederativa de natureza nitidamente tributària, a ser fixada por assembléia
geral e cobrada de todos os integrantes da categoria.

- ADAUTO PEREIRA
- ADELSON RIBEIRO
- ADHEMAR DE BARROS FILHO
- ADYLSON MOTTA
- ALBERICO FILHO
- ALCIONE ATHAYDE
- ALDO ARAIITES
- ALEXANDRE SANTOS
- ALMINO AFFONSO
- ALVARO GAUDENCIO NETO
- ANIVALDO VALE
- ANTONIO llALIlMAHH
- ANTONIO BRASIL
- ANTONIO CARLOS PANHl1lfZIO
- ARI MAGALIIAES
- ARIlALDO FARIA DE SA
- ARIlALDO MADEIRA
- ARIlOlf BEZERRA
- ARTHUR VIRGILIO lfETO
- AUGUSTO FARIAS
- AYRES DA CUIIHA
- B. SA
- IlARBOSA lfETO
- BENEDITO GUIMARAES
- BONIFACIO DE ANDRADA
- CARLOS AIRTOlf
- CARLOS ALBERTO
- CARLOS DA CARBRAS
- éARLOS MAGNO
- CARLOS MEUES
- CARLOS MOSCONI
- CECI CUIIHA
- CELSO RUSSOMANlfO
- CHICAO BRIGIDO
- CHICO DA PRINCESA
- CIPRIANO CORREIA
- CLAUDIO CAJADO
- CLEONANCIO FOlfSECA
- COSTA FERREIRA
- CUIIHA LIMA
- DANlLO DE CASTRO
- DELFIM NETTO
- DILCEU SPERAFICO
- DOMIlfGOS LEONELLI
- DUILIO PISANESCHI
- EDINHO ARAUJO
- EDISON ANDRINO
- EDUARDO BARBOSA

- Im6=EMi~~iLHO
ELIAS MURAD

-ELISEU MOURA
EMERSON OLAVO PIRES
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA

EURIPEDES MIRANDA
~'I,PEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FREIRE JUNIOR
GERIlANO RIGOTTO
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
INOCENCIO OLIVEIRA
IVO MAINARDI
JAIME FERNANDES
JAIR BOLSONARO
JAIRO AZI
JARBAS LIMA
J01l0 COSER
JOAO IENSEN
JOAO LUO
JOAO MELLAO NETO
JOAO NATAL
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JORGE ANDERS
JOSE ANIBAL
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE FRITSCH
JOSE LINHARES.
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
JURANDYR PAIXAO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LIDIA QUINAN
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MOREIRA
MARCELO TEIXEIRA
MA.IICIO FORTES
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VANESSA FELIPPE
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WILSON BRANCO

WILSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
YEDA CRUSIUS
ZILA BEZERRA

PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
ROGERIO SILVA
RUBENS COSAC
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRO MABEL
SERGIO AROUCA
SERGIO BARCELLOS

MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MAURICIO CAMPOS
MAURO FECURY
MAURO LOPES
MENDONCA FILHO
MIRO TEIXEIRA
MOACYR ANDRADE
MOREIRA FRANCO
MURlLO PINHEIRO
NELSON MARCHEZAN
NESTOR DUARTE
NILTON BAIANO
NILTON CERQUElRA
OLAVO CALHEIROS
ORCINO GONCALVES
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM
PAULO DE VELASCO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL

SERGIO CARNEIRO
SEVERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
SIRARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TETE BEZERRA
TUGA ANGERAMI
UBALDO CORREA
l~SICINO QUEIROZ
VALDENOR GUEDES

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••.••••••••••••••
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM•••••••••••••.
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS ••••••
ASSINATURAS ILEGIVEIS ••••••••••••••••••••.
TOTAL DE ASSINATURAS .

190
6
1
1

202

REPETIDAS:

LEGISLAÇÃO CITADA, AJ'.:lEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

1'IIuIo •

DOS DlRaTOS E GARAI'f11AS FUNDAMENTAIS

CapItulO I
DOS DIREITOS E DEVERES IJ"lDMOOAJS E COLETIVOS

Art. 5' Todos 160 iguais perante a lei. sem cllstlnç60 de qual.
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e .as estrangeiros
residentes no País a Inviolabilidade do c:Ilreito il vida. il Nberdade.
il igualdade, il segurança e li propriedade. nos termos seguintes:

XW - é plellll a liberdade de llSSOCiação para fins licitos.
vedada a de clll'áter paramilitar;

SECRETARIA-GERAL DA MESA

A••IXlTuaAa COxrIaNADA. ..PITIDA.

xx - ninguém poder' ser compelido I luociIr·se OU
I permanecer lUOCiIdo;

UlIIXlTllRA8 00. XlO coxrDta

1 - ANTONIO AURELIANO MG PSDB
2 - DARCISIO PERONDI RS PIlDB
3 - DOLORES NUNES TO PP
4 - JOSE PINOTTI SP PIlDB
5 - MARCIA MARINHO MA PSC
6 - MOISES LIPNIK RR PTB

UlIIXlTuaAa D. DUUTADOlI LICDlCIADO.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Jovair Arantes, que "dá nova redação ao art 8', inCISO IV. da
Constituição Federal", contém número suficiente de signatários. constando a refenda
proposição de:

190 assinaturas válidas;
006 assinaturas que nao conferem;
004 assinaturas repetidas;
001 assinatura de deputado licenCiado, e
001 assinatura ilegível.

1 - BENEDITO GUlRARAES
2 - INOCENCIO O~IVElRA

3 - MARCOS MEDr
4 - VILMAR ROCHA

1 - JOSIAS GONZAGA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Senhor Secretário-Geral:

PA PPR
PE PFL
BA PP
GO PFL

GO PIlDB

Brasília, 04 de maio de 1995

Art.~· Élivre aassociação profissional ou sindical, observado
oeguJnle: ,

I -. a lei~ poderá exigir aut~ção do Esl.lldo para
• fundaçao de SIndICatO. re5S1llvado o registro no 6r~o compe
tente. vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção
llIl organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de Uf'I\Il organização sindi·
CIlI. em qulllquer grau. repnesentativa de categoria profissional
OU econômica,.~ mesma base territorial. que erá definida pelos
tr/lb~lhIldores ou'empregadorés intereSSlldos. não podendo ser
Infenor il área de um.Municipio;

II - ao sindicato cabe a defeSll dos dineitos e frtenesses
c~iVos ou ~~ividuais da categoria. inclusive em questões judio
CIllIS ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que. em se
tral.llndo de categoria profissional. erá desconl.llda em folha.
para custei? do sistema confederativo da nepresenl.llção sindical
respectiva. independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar·se ou a manter·se filia·
do a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas nego
ciações coletivas de trabalho;

VII - o aposenl.lldo filiado tem direito a vOl.llr e ser vol.lldo
IlIlS organizações sindicais,

VIII - é vedada 11 dispenSll do empregado sindiclllizado

A SUB SenhoriB O Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Atenciosamente,
..--1·_·....

;- l', I
#-yU,~

cLAÜ15io RAM)?S ?GUIRRA
CI1efe

a partir do registro da candidatura a Cllrgo de direção ou nepre
senl.llção sindical e. e eleito, ainda que suplente. até um ano
lJlÓS o filllll do mandato. SIllvo se cometer faltll grave nos termos
da lei. '

PllrágrlJfo único. As disposições deste artigo aplícam·se
&organização de sindicatos rurais e de CoI6nillS de pescadores,
atendidas as condições que a lei estabelecer.
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DA ORQAI"OZAçAO DOS PODERES

Clpftulo I
·DO PODER LEGISlATIVO

Issionais ou elas profISSÕes liberais representadas pelas
,.ferldas entidades, sento, lOb I denominaç!o de
"Cor*ibuiçAo Slndical-, pagas, recolhidas e aplieadas
na tormB estabelecida neste Cap/lulo.

• A ~nomlMÇIo "ContrIbu1çlo Slndlc." foi d.d. ".fo
d«;tWto-,., /I' 17, de ,,, ~ nowmbll) de 'H5 (D.O.

'''-''-'~5).

Subseçio D
o. Ementá • COIISt/tuIçIo

A Constituição poderá ser emenclade mediante pro- • ~açlo d.da pelo d~to-"I",229. dfl25-2-'967.

• V••n. '95 da Collltltulçlo ••n. '0• • 29. do Alo das
DlsposlçDes Constltucio/VIls Tr_II6rIas.

M. 579. Acontríbuíçlo sindical' devida por tl
doS aqueles que participenlfTl de uma determinada ca
ttgoria econ6nica ou profissional, ou de uma profissAo
lberal, em favor do sindicato Npl'eSef118tIvo ela mesma
c:ategoria ou pr0fiss4o ou, Inexistindo este, na confonnl
dade do dispam no alt. 591.

AlraUOTAClASSE DE CAPITAL

AIt. 580. A contribuição sindical será recolhida,
de lJ'Illl só vez, anualmente, e oonsistin1:

I - Na importância correspondente à remuneraç!o
de Ir'l dia de trabalho, para os empregados, qualquer
0Je seja a lonna da referida remuneraç!o.

• - Para os agentes ou trabalhadores autc5nomos e
.-ra os profissionais liberais, numa importância corres
porldenle a 30% (trinta por cento) do valor-de-referência
~ pelo Poder Executivo, vigente â~ em que é
~ a contribuiç!o sindical, arredondada para
U\ '.00 (um cruzeiro) a Iraç!o porventura existente.

li - Para os empregadores, numa importAncia
~.<atJOI\Al ao capital social da tinna ou empresa, re
'--0:. nas respectivas Juntas Çomerciais ou 6rgãos
........,.$, mediante a aplicaçAo de al(quotas, con
..... a~nle tabela progressiva:

Art. 10.
poIt8:

I - de um terço. no rnfnlrno. dos membros da CAmare
dos Deputados OU do 5enIdo Federal;

• - do Presidente da República;
• - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

lI1idacIes da Federação, manlfestanelo-le, cada \mlI delas. pela
maioria relativa de seus. membros.

t l' A ConstituiÇão nãopoderá ser emendada na vígéncie
de Intervenção federal. de estado de cHesa ou de estado de
Iltio.

I 2" A proposta lerá discutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos. considerando-se apro
V8da seobtiver. em.-nbos. três quintos dos votos dos respectivos
membros.

f 3- A emenda 11 Constituição ser6 promulgada pelasMe
us da C6mara dos Deputados e do Senado rederal com o
respectivo número de ordem. •

I 4' No eer6 objeto de delheraç60 a proposta de emen·
da tendente a abolir:

I - a forma federllliva de Estado;
• - o voto direto. secreto, universal e periódico;
I - • separaç60 dos Poderes;
IV - os direitos e garantias lncIivíduais:'

. f 5' Amatéria consmnte de propos~ de emenda rejeltade
ou havida por prejudicada n60 pode ser objeto de nova propom
na mesma sessio Iegislativll.

DECRETO-LEI N9 5A52 - DE l' DE MAIO DE 1143 t

Apto....Coneo/Ideç4o da LeIf do r,.be/ho

TiTULO V

DA ORGANIZAÇÃO SINDICAl

capitulo UI

DA CONTRIBUiÇÃO SINDICAL

-.01
DA FIXAÇAO E DO RECOLHIMENTO DA CONTRI
BUtÇAo SINDICAl

M. 578. As contribuiçGes devidas aos s1ndicltls
pelos que participem das categorias econ&nicas ou pro-

• .,!(l...zes o valor-de-referência 0,8%
• .... o. '50 até 1.500 vezes o va-

·.·relitlfOCla •••.•••••• 0,2%
J -. • 1.500 atê 150.000 vezes o

- .......ncla • • • • • • • • • 0,1%
• --.. , ~.OOO atê 800.000 vezes

• .......,..ncia • • • • • • • • 0.002%
§ 1v A conIribulçJo lIndicll previ&1I na·llbela

conatame do lIem 1i deite artigo ClOfTMPO"de'" • soma
da aplaçAo du Itrquotas aobre I porçAo do capital
dlstrfbufdo em cada classe. obIervados OI mpeclivos
Ilmiles.

S 2V Para e1e1k> do c'Ic\1I0 de que !rata a tabela
progressiva lnaerta no 111m 111 dellIe Irtigo, considerar
.-, Ovalor-de-referfncll fixado paio Poder Executivo,
Ylgente • data de competAncIa da contrIbulçlo, Irre
dondando-se para CJ$ 1,00 (um cruzeiro) a fraçio por
ventura existente.

S 3v ~ fixado em 60% (sessenta por cento) do
valor-de-ntferfnciB a que alude o Pll!igralo Interior, a
con1Iibuiç!o mtnlma devida pelos empregadores, Inde
pendentemen1e do capital lOCial da firma ou empresa,
lcando, do mesmo modo, estabelecido o capital social
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equivalente a 800.000 (oitocentas mil) ,,'ezes o valor
de-l8ferência, para efello do cdlculo da contribuiçlo
mbima, I8Speitada a tabela progressiva constante do
118m UI.

• Redeçlo doe 1ncI_ , • " • § 3'do 'rI. 530 ded. pela
leI n' 1.047, de l' de dezembro tM 1182 (D.O.
,.'2-11'2).

§ 49 Os agentes ou trabalhadores aut6nomos e
os profISSionais nberais, organizados em firmas ou em
presas, oom capital social registrado, recolherão a con
rlbuiçAo sindical de acordo oom a tabela progressiva a
que se refere o Item "I.

§ 5'1 As entidades ou instituiç6es que não este·
jam obrigadas ao registro de capilal social, conside
rarlo, como capila~ para efeito do cdlculo de que trata a
tabela progressiva constante do item UI deste artigo, o
valor resultante -da aplicaç40 do percentual de 400,b
(quarenta por cento) sobre o movimento econ6mico re
·gistrado no exercrcio imediatamenle anterior, do que
darao conhecimento Arespectiva entidade sindical ou a
Delegada Regional do Trabalho, observados os limites
estabelecidos no § 3'2 deste artigo.

§ ffl Excluem-se da regra do § 5Ç as entidades
ou instituições que comprovarem, B1ravás de requeri
mento dirigido ao Minislário do Trabalho e da Previdên
cia Social, Que não exercem atividade econ6mica com
fins lucrativos.

v. porurlll n' 3.015, de 17 de j.neiro de 1979. que
dls""r .abre o ooncelto dr .nlidade de fim nlo lucr./i
110 per' _/lo tM IMnç'o de r«Olhimenlo d. c:onlri
bulç'o .indieel (D. O. 23·1-1979).

Ar!. 581. Para os fins do item 111 do artigo anterior,
as e"llresas arlbuinlo parte do respectivo capital As
suas sucursais, filiais ou agências, desde que localiza
das fora da base territorial da entidade sindical repre
sentativa da atividade econOmica do estabelecimento
principal, na proporç40 das correspondentes operações
econOmicas, fazendo a devida oomunicação As Delega·
eias Regionais do Trabalho, conforme a localidade da
sede da empresa, sucursais, filiais ou agências.

§ 19 Quando a ~sa realizar diversas ativi
dades econ6micas, 18m que nenhuma delas seja pre
ponderante, cada uma dessas atividades será incorpo
rada • respectiva categoria econc)nlca, sendo a contri
buk;4o sindical devida Aentidade sindical representativa
da mesma categoria, procedendo-se, em relaçlo As
oorreapondenleS sucursais, .nciU ou filiais, na forma
do pl8senle artigo.

S ~ Entende-H por atividade preponderanle a
que caracterizar a unidade de produto, operaçlo ou ob
jetivo fina~ para cuja obtençAo tldas as demais ativida
des convirjam, exclusiyamenle, em regime de conex40
funcional

M. 582. Os empregadores são obrigados a des
contar, da folha de pagamentl de seus empregados re
lativa ao mês de março de cada ano, a contribuiçAo sín
dical por estes devida aos respectivos sindicatos.

§ 19 Considera-se urn dia de trabalho, para atei
" de detenninaçAo da importancia a que alude o iIem I
do ar!. 580, o equivalente:

a) a uma jornada nonnal de trabalho, se o paga
men10 ao empregado for feito por unidade de tempo;

b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no
mês anteriOr, se a remuneração for paga por tarefa, em
preitada ou oomissão.

§ ~ Ouando o salário for p,Sgo em utilidades, ou
nos casos em que o empregado receba, habitualmente,
gorjetas, a contribuição sindical colTesponderá a 1/30
(um trinta avos) da importancia que tiver servido de ba
se, no mês de janeiro, para a contribuição do emprega
do 4 Previdência Social

M. 583. O recolhimerm da contribuiçlo sindical
I8ferenle aos empregados e Irabalhadol8S avulsos será
efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo ses
agentes ou nbalhadores autl5nomos e profissionais li
berais realizar-1l8-4 no mês de fevel8lro.

§ 19 O recolhimerm obedecerá ao sistema de
gulas, de acordo oom as lnstruç6es expedidas pelo MI
nistro do Trabalho.

§ ~ O comprovante de dep6si1o da conlribuiç40
sindical será remetido ao respectivo sIndicato; na falia
deste, 4 correspondenta entidade sindical de grau supe
rior e, se for o caso, ao Ministário do Trabalho e da Pre
vidência Social.
~ 584. Servirá de base para o pagamenkl da

contribuiçto sindical, pelos agen1es ou trabalhadores
autOnomos e profissionais liberais, a lista de contribuin
tes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falia
destes, pelas lederaç6es ou confederações coordena
doras da categoria.

Ar!. 585. Os profissionais liberais pode~o optar
pelo pagamento da contribuição sindicar unicamente A
entidade sindical representativa da respectiva profissão,
desde Que a exerça, efetivamenliB, na firma ou empresa
e como tal sejam nelas reqislrados.

-
Parágrafo \lnico. Na hipótese referida neste artigo,

Avista da manifestaçAo do conrlbuinle e da exibiçlo da
prova de quilaç40 da contribuil;!o, dada por sindica" de
profissionais liberais, o empregador deixará de·efetuar,
no salário do contribuinte, o descontl a que se refere o
ar!. 582.

M. 586. A contribuiçAo sindical será recolhida,
nos meses fixados no presente Capitulo, à Caixa
EconOmica Federal, ao Banco do Brasil, ou aos estabe
lecimenkls bancários nacionais integrantes do sistema
de 81TecadaçAo dos tributls federais, os quais, de acor
do com Instruç6es expedidas pelo Conselho Monet4rio
Nacional, repassarAo • Caixa Econ6m1ca Federal as
import4nc1as amteadadu.

§ 111 Integrarto a rede arrecadadora .. c-.
EconOmlcas EstaduaIS, nas localidades onda m.
os estabelecimentos previst>s no caput deste lI1IgQ.

§ ~ Tratando-H de empregador, agentle_
trabalhadores aulOnomos ou profissionais libera.. o..
colhimentl senI etetuado pelos próprios, direl8mlnll.
estabelec:imentl arrecadador.

§ ~ Ao contrlbuiçAo sindical devida pelos .....
gados e trabalhadores avulsos Hrá recolhida pelo ...
pr~dore pelo sindica", respectivamente.

M. 587. O recoIhimentl da contribuiçAo sinclcll
dos empregadores efetuar-se-4 no mês de janeiro liI
cada ano, ou, para os que venham a estabelecer..
após aquele mês, na ocasião em Que requeiram às ,..
partiç6es o registro ou a licença para o exercrcio da ,....
pectiva atividade.

Ar!. 588. A Caixa EconOmica Federal mamn
conta corrente Intitulada "Depósitos da Arrecadação liI
ContribuiçAo SindicaJ", em nome de cada urna das enI
dades sindicais beneficiadas, cabendo ao Minislério do
Trabalho e da Previdência Social cientificá-Ia dai
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ocorrências pertinentes 4 vida administrativa dessas en
tidades.•

§ 19 Os saques na conta corrente reterida no ca
put desle artigo lar-se-Ao mediame ordem bancária ou
cheque com as assinaturas conjuntas do presidenl& e do
l8soUreíro da entidade sindicaL

§ til A CaIxa Ec:on&nica Federal remeter', men
salmente, a cada entidade sindical, um extrato da res
pectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos órgãos
do Ministêrio do Trabalho e da Previdência Social.

Ar!. 589. Da imp0rt4neia da arrecadaçAo da con
tribuiçAo sindical seria leitos os seguinles er6ditls pela
Caixa Econ&nIca Federal, na fonna das instnJç6es que
forem expedid~ pelo Minislro do Trabalho:

1- 5% (cinco por cemo) para a confederaçAo cor
respondente;

11- 15% (quinze por cento) para a federaçAo;
111 - 60% (sessenta por cento) para o sindicato res

pectivo;
IV - 20% (vinte por cenlo) para a -Conta Especial

Emprego e Salário-.
Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual

previsto no item I do artigo anterior caberá à federação
representativa do grupo.

§ 19 Na falta de federação, o percentual a ela
destinado caberá ã confederaçAo correspondente à
mesma categoria econ&1ica ou profissional.

D/~a/ai n'~.3B6. da9~ d~z~mbrod. 1975:
Att. •• A Ca/x. Ec0n4mlca Fdral abri'" uma 001I/1

CO"~nr~ ~spacial danomlnada 't:onla Emprego ~ Sal'rio·, na
qual Nr' cradl/lda a co,..".~ da contribuiç6o s/ndal pra
vis" na Con«>lidllÇ'o das l4/s do Trabalho.

f ,. o. uldOlJ IIxlslllnlH no B.nco do Brasli S.A., _

001I'" di orlg«n ralflrlda nasllJ .rtlgo. "'''0 transf.rldos pa
ra contas idln/fcu • ".rllm movlrnantada na caixa Econ6mt
caF~.ral.

§ ~ A Caixa Econ4mlca Fedllral comunicar' ao Ta
IIDUro Nacional, para 1I1fI11o IH registro. conlabll/zltÇlo. o.
crldlm e(etuadoa na cont~ ••",ela/a qua aluda a capul d_
Ia arllgo.

I 3' OI raeu"" da co"'''''''' d. contrlbulç'o .,ndl
cal con.titulrla receita orçarnan"rla vinculada • fundtn 
pacla/. para rullzaçlo doa objafhw a C8rt/O tJ() -Sa1V/ço da
Conla Émprago a Sa/,r/o" a do "Fundo da Agllllncla ao Da
.."",ngado·, do Mlnl.l4rlo do Trab.//Io a dtI Pravld'ncla So
eI.l. na forma d. lagl.,aç,o a.".cfllca.

t til Na falta de entidades IIndlcals de grau lU
perior, o percentual que Aquelas caberia ..111 destinado
A·Core ElpeCialE~ e Salhio-.

f 3'l Nto havendo .Indlcatl, nem entidade sindi
cal de grau IUperlor, • contribulçto ,IndicaI aerll aec/I'
Iada, ln1Bgralmente, A"Conta Especial Emprego e Salá
rio".

Art. 591. Inexistindo IIndlcatl, o percentual pre
viStl no iIem 11I do artigo 589 aerá creditado Alederaç40
correspondente I mesma C8J8gorla econc5mica ou pro.
Issional.

Parágrafo ónico. Na hipótese prevista neste artigo,
cabento ê contederaç4o os percentuais previstos nos
tens I e • do ar!. 589.

• Sobra contrIbuIçIo ~ndIt»l rural, v. tIecn~"1 n.
f. 'IS". M f6 t» abril IH 1171 a dflcralD'" IJ2.i35. IH
IIS IH dazMllbro IH fiTI.

Seçlol

DA APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Ar!. 592. A conIribuiçAo sindical, além das des
pesa vinculadas ã sua arrecadação, recolhimento e
oontroIe, será aplicada pelos sindicatos, na corllonnlda
de dos respectivos estaMos, visando aos segulnte~ ob
,elivoe:

I - Sindicatls de empregadores e de agentes
autOnomos:

a) assistência ldcnlca e jurfclica;

• V. Enunciado TST~ IJ2.

b) assistência m6dica, dent4ria, hospitalar e lar
rnacuca;

c) realização de estudos econ&1icos e financei-
!'OS;

d) agências de colocação;

e) cooperativas;

f) bibliotecas-

g) creches;

h) congressos e conferências;

I) medidas de divulgação comercial e industrial
no Paes, e no estrangeiro, bem como em outras tenden
las a incentivar e aperfeiçoar a produçAo nacional;

j) feiras e exposições;

I) prevençAo de acidentes do trabalho;

m) lInalldadfls desportivas.

11 - Slndicatls de empregados:

s) assist!neia jurfdica;

b) assJst!ncla m6d1ca, dentdrla, hospitalar e far-
maoêutIca;

c) assIstlneis Amaternidade;

d) agfncias dicolocaçAo;

e) cooperativas;

1) bibliotecas;

g) creches;

h) congressos e conferências;

I) auxnio-funeral;

j) coll5nias de "rias e centros de reereaçAo;

I) prevenção de acidentes do trabalho;

m) finalidades dl3sportivas e sociais;.

n) educação e foImaç!o prolissionat,

o) bolsas de estudo.

U/- Sindicatos de profissionais liberais:

a) assistência jurfdica;

b) as!listência m&lica, dentária. hospitalar e far-
macêutica;

c) assistência Amaternidade;

d) bolsas de estudo;

e) cooperativas;

1) bibliotecas;
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g) aeches;

h) congressos e conferências;

i) auxRío-funera~

íl colônias de férias e centros de reereaçao;

f) estudos lIknicos e cien!llicos;

m) finalidades desportivas e sociais;

n) educação e fonnaçAo profissionat,

o) prêmio por trabalhos *"icos e c1entlficos.

ri - Sindicam de trabalhadores autônomos:

a) assistência técnica e jurfdica;

b) assistência l'Iládica, dentária, hospitalar e Iar-
mac~utica;

c) assistência 4 maternidade;
d) bolsas de estudo;
e) cooperativas;
I) bibliotecas;
g) creches;
h) congressos e conferências;
i) auxRío-funera~

j) colônias de Il!rias e centros de reereaçAo;
I) educaçAo e formação profissional;
m) finalidades desportivas e sociais.

§ 19 A aplícaçAo prevista neste artigo lIcanl à
critário de cada entidade, que, para Ial fim, obedecerá,
sempre, às peculiaridàdes do respectivo grupo ou cate
goria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir I in
clusão de novos programas, desde que assegurados os
serviços assistenciais fundamentais da entidade.

§ 29 Os sindicatos poder4o destacar, em seus
orçamentos anuais, all5 20% (vinte por cento) dos recur·
sos da conlribuiç40 sindical para o custeio du suas all·
vldades administrativas, independentemente de auIori·
zaçfo ministerial.

, :J9 O UIO da oontfbuiçAo Ilndlcal previlta no
f 29 nAo pode~ exceder do valor lotai dai mensalida
des lOCiail conaignadu noa orç-.nenkll..doI Ilndlcatol.
Nfyo .UIor~o expreaal do Minltm do Trabelho e
P,.vidfncla Social.

• o. atll. 680 a "2 1fwrarn,.,.. twdaç60 dada pala /aI
n' '.3'6. da , da dwambro da 1178 (0.0.
1O-1~-1'n. ,.",lrleda .",,7-,2·1178).

Art. 593. As percentagens atrIburdas h entida
des lindicais de grau auperior aer40 aplicadas de con
formidade com o que dispuserem 06 respectivos conse
lhos de nlpresentanles.

Ar!. 594. R"VOfIado pela "" n' 4.589, de 11 de
dezfJmbro de 1964 (0.0. 17-12-1964).

8eç1o.

DA COMISSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RBVO{JIJdB, tJda a NÇlo (atfs. 595, 596 e 597), pe
" "" n' 4.589, de 11 de dezerrtxo de 1964 (0.0.
17·12-1964).

SeçIorJ

DAS PENAUDADES

Ar!. 598. Sem prejufzo da eçIo criminal e das
penalidades previstas no art. 553, 18"'0 aplicadas mul
las de 1/5 (um quirm) a 200 (duzent>s) valores regio
nais de reterência, pelas infraç6es deste Capftulo, im
postas pelas Delegacias Regionais do Trabalho.

Rad~'o com lunda_nlD nas /aIs n's 6.2D5, d~ 2tJ de
abril da 1tJ75 a 6.1166, da 13 da abril da 11162. na lei
n' 7.855169.

Parágrafo alnico. A gradação da multa atenderá à
nabJreza da infração e 4s condições sociais e econOmi
cas do infrator.

M 599. Para os profissionais liberais, a penali
dade consistirá na suspensão do exercfcio profissional,
até a necessária quitação, e será aplicada pelos órgãos
públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas
profissões mediante comunicação das autoridades fis
calizadoras.

Ar!. 600. O recolhimento da contribuiçAo sindi
cal. eletuado fora do prazo referido neste Capllulo.
quando espontâneo, serd aaescido da multa de 100%
(cem por cento), nos trinta primeiros dias, com o adicio
naI de 20% (vime por cento) por mês subseqüente de
atraso, além de juros de mora de 1% (um por cenlo) ao
mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infra
ler, isento de outra penalidade.

• Radaçlo dada pala /aI n' 8.11I6, da 13 da abril d.
1M2. an. 7' (0.0. 14-4-1111J2J.

• l' O~ dIlI 00lfIIna0l5et prMtII ....
lII1IgO ......rIIr. IUCNllvlmenle:

a) eoslndlcalo~;
b) 'feder8Çfo rnpectIva, na '-neIa de Ilndl·

DIto;
c} , confede..-çAo mpectiva, lnalclatlndo '-de.

~.

• ~ Na ..na de sindicato ou entidade de grau
auperior, o montante a que ,alude o I*'grafo preceden·
" mtnet'6 , coma "Emprego. Saltr\o".

• fIf«l~ dada pala leI n"."', I» 1f I» deZMrbro I»
1114 (0.0. 11-'~-"74).C/lia dlaplJa:

-Art. I' Se o oonlrlbu"". br trabalMdor rwa/,
_ .,daflnldo no an. 1', lMm I, a""" "., tio ,.
-.lal n' 1.1N. H 15 I» abril H "n, o tetJOW.
...nlo blll do prazo I» tJDnttlbul;lto Md/tlal ..
-.cIdD da IIICIIM H '0" (dw por I»IIb)••

• V• .,.10 n' 11.33', H 11 da apto da 1m, .,.
,.,...,. a lallUpra (0.0. 1'. ,.,.,,11).

1eçIo'i

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 601. No alo da admIuIo de quaJqwr "".
pregado, dele .xigl~ O empregador. aprea8Ilt8çIo di
prova de qullaçlo da contribuiçlo lindical.

Ar!. 602. Os empregacso. que nIo elMNmb·
belhando no mAs destinado ao dncot*) da COItiluIçto
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AIt. I' O § 3' do art. 46 da Constituiçào Federal passa a vigorar

lIndical. lerlo descontados no primeiro na UI,
eeqOeme 80 do reinrclo do trebaJho.

Par'grafo dnlco. De Igual tonna se procederf com
08 empregados que forem lIdmltidos depois daquela di·
ta e que não tenham trabalhado amerion'neré '*"
apresentado a respectiva quitaçAo.

Art. 603. Os empregadores sAo obrigados •
prestar 80S encarregados da fiscalizaçAo 08 8IcIareci
menbs necessários ao desempenho de sua missIo ••
exibir-lhes, quando exigidos. na parte relativa ao paga
menb de erTll"egados, os seus livros, folhas de pegI
menti e outros documentos comprobal6r:ios desses pI
gamentos, sob pena da multa cablvel.

• Apllc'veis 06 arts. fl01 a 603 .o rr-N/Ndor /lnl (.
nP 5.tl89, de 11-6-11173. e dtlct810 n' 73.626, "
12·2·1974).

Art. 604. Os agentes ou "abalhadores~.
mos ou profissionais liberais são obrigados aprestar..
encarregados da fiscalização os esclarecimerms ~
lhes forem solicitados. inclusive exibição de quilaçio di
contribuiçlo sindical.

• ApllcAvel5". a".. 605 a U9 M1 11aba1llador ",.1~
n' 5.689, de '-6-11173 e dtlcrelO n' 73.111. "
12·2-19701).

Art. 605. Ar, entidades sindicais sIo obrIgIdII'
promover a pubJicaç40 de editais oonoemerES10'"

Ihlmenlo da oom1bulçlo a1ndlcal, durante Irfs dIa., nos
jorTI8ls de maior clrculaçto local • at6 dez dil5 da dala
lxada.l*a dtp6IIto bIlrdrlo.

Art. 806. Aa .ntldades alndlcals cabe, em caso
de falia de pagamenb di oonb'lbulçlo sindical, promo
ver a respectiva cobrança judicial, mediante IIÇAo exe
ClJIiv8, valendo como tftulode dMda I oertidAo expedida
pelas autoridades regionais do Ministdrio do Trabalho e
da Previdência Social.

• ~daç'o eMda pelo -1ecre/c>o,., n' 1125, de 10 de oulll
bro dfl1H9 (0.0. 13-1001159).

§ 19 O MinlS1lfrlo do Trabalho e da Previdência
Soeial baixlrd as InalrUÇ6es regulando a expedlçAo das
certid6es a que se relere o presente artigo, das quais
ctevenl constar a IndlviduallzllÇlo do con1rlbulnte a indi-

, C8ÇJo do d&blto e a deslgnaçlo da entidade a favor da
qual t! recolhida a import4ncia da oontribulçAo sindical,
de acordo oom o respectivo enquadramento sindical.

• 't1 Para os fins da cobrança judicial da oontri·
bUiçAo sindical do extensivos As entidades sindicais,
CDITl exceçlo do roro especial, os pIivIldglos da Fazenda
PdbIica, para cobrança da dMda ativa.

• V. SlJmula do TFR nP17.
• V. pon.'" n' 3.3117, de 17 de' outubro de 11173. ql1tl

aprova rol/na ".,. re.llaJlçlo eM conlrlbulçlo .lndlc.l
IKOIh/da Indevidamenle ou a /IIIIlor (D.O.
15-10-11178). '

M 607. ~ considerado como documento essen
Dei ao comparecimento 4s concorrências pt1blicas ou
W-l'lISWativas e para o fomecimemo As repartições pa-

IllHlltals OU atMrquicas, a prova d. qull8çJo di /8S 0

J*llva contrlbulçlo .Indlcal • a de '-<:olhimemo da
conIrIbulçlo Ilndlcal, delOOntadl 00. rnpeclivol em·
JQg8dos.

Art. &08. Ar, Alpartiç6es federais. .sladuais ou
municipais ",o oon~erAo ~Im OU licenças para
~ncionamento ou renovaçao de atividades aos estabe
lecimentos de ampreg!ldores • aos lICriI6rios ou
congêneres dos agemes ou lrabalhadotes aul6nomos e
profissionais liberais, nem oonoederio alvards de licen
ça ou IocalizaçAo, sem que sejam exibidas as provas de
quitaçAo tia con1rlbulçlo sindical, na Iol'ma do Irtigo an
IIr1or.

Par'grafo t1nico. A ",o observincia do disposto
neste artigo acarretará, de pleno direito. a nulidade dos
aios nele reterldos, bem como dos mencionados no arl.
607.

• O patlgrafo (}nlco foI acrNCldo pel1l ,., n'6.366, de li
de dazembro de 11176 (D.O. 1/>-12·11176).

Art. 609. O recolhimento da oonlribuiçlo sindical
e tldos os lançamentos e movimemos nas Clmlas res
pectivas do isentos de selos e taxas federais, estaduais

.ou municipais.
Art. 610. As dl1vidas no cumprimenlo deste espl

"lo serlo resolvidas pelo Seaetárío de ReIaç6es do
Trabalho, que expe<linl as ins1ruç6es que se tomarem
necess4rtas , IUB exewç4o.

• RMlaçIo dfI .cordo com decrelO n' , l.IJ63, dfI 16 dfI
rtII/;O de 11178, que dispunha aob,. a estrutura do "I
nl.'lrlo do Trabalho. da Previdlncla Social e tU Ou
ITU pnwldlncias (0.0. 17·5-11178).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 73, DE 1995
(Do Sr. Roberto Pessoa e outros)

Altera o parágrafo 39 do artigo 46 da Constituição F~

deral, d~spondo sobre a eleição dos suplentes de Sen~

dor.

(A COMISSAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAOJ

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos

telll10s do art. 60 da Constituiçào Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto

constitucional:

com a seguinte redaçio;

"§ 3' Cada Senador sera eleito com dois suplentes. de acordo
com as seguintes normas:

1 .. 1Ii1 renovação por um terço. 05 dois suplentes serão os
dois candidatos mais votados. dentre os nio-eleitos. na ordem da
votaçio obtida;

11 - na renovaçilo por dois terços. seria primeiro e segundo
suplentes do Senador eleito mais votado os candidatos nio-eleitos
que. na ordem da votaçio obtida. forem classificado. em terceiro e
quinto lugares. respectivamente; seria primeiro e segundo
suplentes do Senador eleito com a segunda votaçilq. os candidatos
oio..leitos que se classificarem em quarto e sexto lugares.
respectivamente. "
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JUSTIFICAÇÃO

An. Z· Esta Emenda Constitucional produzira efeito. a panir das

eleições de 1998, quando sera renov.ada por um terço a representlÇio de cada Estado e do
Distnto Federal no Senado Federal

Desse modo. \13 de regra. o povo desconhece os candidatos a

suplentes de Senador Eles costumam ser pessoas sem expressão na comunidade c. muitas
vezes, figuram na chapa apenas porque tem condições de financiar a campanha e não

devido ao apeio popular que seus nomes encerram.

A Constituição Federal dispõe que cada Senador sera eleito com

dois suplentes Para concorrerem ao pleito, os suplentes são registrados juntamente com o

candidato a Senador No ato de votar, o eleitor sufraga apenas o nome do candidato a

Senador :\ão consta. sequer. da cedula eleitoral. o nome dos candidatos a suplentes. Estes

acompanham. automaticamente, cada candidato a tindu.

PDT
PTB
PFL

RS
AP
MG

TETE BEZERRA
URSICINO QUEIROZ
VADAO GOMES
VANESSA FELli'PE
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
ZE GERARDO

MARCELO TEIXEIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIO NEGROMONTE
MAURICIO NAJAR
MAURO FECURY
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
NEY LOPES
OLAVIO ROCHA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BORNHAUSEN
PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO CORREIA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
REMI TRINTA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
ROBERTO FONTES

REPETIDAS: 25

SECRETARIA-GERAL DA MESA

DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
EDINHO BEZ
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
"'.:LISEU MOURA
iLISEU RESENDE
ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
EZIDIO PINHEIRO
FELIPE MENDES
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GONCALVES
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERCULANO ANGHINETTI
HILARIO COIMBRA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
INACIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO ROBERTO MAGALHAES
JAIR SOARES ROBERTO PAULINO
JAIRO AZI ROBERTO PESSOA

ROBERTO ROCHA
JAIRO CARNEIRO ROBERTO SANTOS
JOAO ALMEIDA ROBERTO VALADAO
JOAO HENRIQUE RODRIGUES PALMA
JOAO IENSEN ROMEL ANIZIO
JOAO MAIA RUBEM MEDINA
JOAO RIBEIRO SALOMAO CRUZ
JOSE BORBA SANDRO MABEL
JOSE JORGE SARAIVA FELIPE
JOSE LINEARES SERGIO GUERRA
JOSE LUIZ CLEROT SEVERINO CAVALCANTI
JOSE HENDONCA BEZERRA SILVIO TORRES
JOSE MOCIO MONTEIRO SIMARA ELLERY
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE TELES
JOSE THOMAZ NONO TALVANE ALBUQUERQUE
JOVAIR AP.ANTES TELMO KIRST .
JULIO CESAR
LAEL VARELLA
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOMAN'1'O
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
Y.ANOEL CASTRO

ASSINATORAS COHrIRXADAS REPETIDAS

1 - AIRTON DIPP
2 - ANTONIO FEIJAO
3 - ARACELY DE PAULA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ....•.•..••.••.•.•• 175
~SSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 3
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 1
TOTAL DE ASSINATURAS .•.....•......•.•••••• 204

AROLDO CEDRAZ
ARY KARA
ATILA LINS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLANI
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMORCA
CELIA MENDES
CELSO RUSSOMANNO
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CHICO FERRAMENTA
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA

ADAUTO PEREIRA
ADROALDO STRECK
AECIO NEVES
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALDO ARANTES
ALEXANDRE CERANTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARACELY DE PAULA
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
~OLDE DE OLIVEIRA

Para corrigir essa deformação do nosso sistema constitucional 

eleitoral é que estamos apresentando a presente proposta de emenda à Constituição, a qual

dispõe sobre os suplentes de Senador. Nela sugerimos um novo mecanismo pua a escolha

daqueles suplentes. evitando qüe cidadlos inexpressivos e sem o necesúrio respaldo

popular passem a representar os Estados ou o Distrito Federal.

Ora. o Senado Fedem! é composto por representantes dos Estados

e do Distrito Federal Deveria. assim, refletir uma escolha consciente do PO\'O daquelas

unidades federadas A idade mmim& para ser elctto Senador e de trinta c cinco anos. O

mandato - de oito anos - abrange duas legislaiuras. Os Senadores eleitos sio, geralmente,

pohttcos com vasta experiência em outros cargos majoritários c, por eua razia, podem

chegar aCãmara alta ja em idade avançada. sendõ previsivel, portanto. a possibilidade de

que alguns venham a falecer no curso do mandato. E ai se chega ao problema dos

suplentes. os quais, praticamente sem apoio popular. passam a representar a urúdade da

Federação.

Com o novo mecanismo proposto, acreditamos contribuir pua

uma maior representatividade do Senado Federal.

//t?'Sessãos, em ::2S' de oy de 199\

Assim, a escolha dos suplentes de Senador seria feita, conforme se

tratasse da renovação do Senado por um terço ou por dois terços. No primeiro caso, os

dois suplentes seriam os candidatos mais votados, dentre os nio-eleitos, na ordem da

votação obtida. No segundo caso, seriam primeiro e segundo suplentes do Senador eleito

mais votado os candidatos não-eleitos que, na ordem da votação obtida. fossem

classificados em terceiro e quinto lugares, respectivamente. Seriam primeiro e segundo

suplentes do Senador eleito com a segtlnda votação, os candidatos nlo-eleitos que se

classificassem em quarto e sexto lugares, respectivamente.
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4 - BETINHO ROSADO
5 - CHICAO BRIGIDO
6 - CHICAO BRIGIDO
7 - DARCISIO PERONDI
8 - DUILIO PISANESCHI
9 - EFRAIM MORAIS

10 - FERNANDO GONCALVES
11 - JOAO MAIA
12 - JOSE JORGE
13 - MALULY NETTO
14 - MAlJRICIO NAJAR
15 - MELQUIADES NETO
16 - NEWTON CARDOSO
17 - NEY LOPES
18 - PAES LANDIM
19 - PAES LANDIM
20 - PAULO GOUVEA
21 - RICARDO HERACLIO
22 - ROBERTO PESSOA
23 - SEVERINO CAVALCANTI
24 - URSICINO QUEIROZ
25 - WILSON BRAGA

RN PFL
AC PMDB
AC PMDB
RS PMDB
SP PTB
PB PFL
RJ PTB
AC PP
PE PFL
SP PFL
SP PFL
TO PMlo'
MG PMDB
RN PFL
PI PFL
FI PFL
SC PFL
PE PMN
CE PFL
PE PFL
BA PFL
PB PDT

CAPITULO I

Do POOEll LEGtSLATlVO

SE:ç;ol

Do CONGIlESSO NACIONAL

Art. 46. O Senado Federal compOe-se de representantes dos Estados e do Distrito
Federal. eleitos segundo o princ/Jlfo majoriWio.

§ I ° Cada Estado e o DIstrito Federal elegerJo trCs Senadores. com mandato
de 0110 anos

§ 2.° A representaçao de cada Estado e do Distrito Federal será ~lIO\Iada de
quatro em qualro anos. aJlernadamenle. por um e doIS lerços.

§ 3°Cada Senador será eleito com dois suplentes

A8BIRATURA8 QUE HAO CONPEREX

1 - MARQUINHO CHEDID
2 - ROMMEL FEIJO
3 - URSICINO QUEIROZ

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Atas

I
OfíCIO nO/i 2 "i,

SP PSD
CE PSDB
BA PFL

Brasília, 09 de maio de 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 74, DE 1995
(Do Sr. Roberto Pessoa e outros)

Senhor Secretário-Gerai

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à ConstituiçãO
do Senhor Roberto Pessoa, que "altera o § 3° do art. 46 da ConstitUição Federal, dispondo
sobre a eielçAo dos suplentes de senador", contém numero sufiCiente de signatários,
conslando li referida proposição de'

!nstlt'..il m.lnd.1to d~ Jui.:'; .lnos paLi ?refeitos e Ve-

readoro:;?s.

175 assinaturas válidas;
003 assinaturas que não confere;
025 aSSinaturas repetidas; e
001 assinatura ilegível.

Atenciosamente,

As Mesas da Cànwa dos Deputados e do SenAdo Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao Texto Constitucional

Art Único - Acrescenta-se no Ato das Disposições Transitórias os seguintes
Artlgos

Art 74 - O Mandato dos Prefeitos e Vereadores eleitos a 03 de
outubro de 1996 teti a duraçio de dois anos.

A pre>ente emenda constitucional pretende instituir data única para as eleições
gerais no Brasil

Com a uniJicaçio das eleições. pretende-se fortalecer os partidos, vinculando a
eleiçio em todos os rúveis A iniciativa contribui ao nosso juizo. para o aprimcramento
da democracia e solidiJicaçio da fidelidade partidária na medida em que envolvera as
lideranças da base ao topo. ou sej.. do Vereador ao Presidente da Repüblica.

JUSTIFICAÇÃO

Art 75 - Os Prefeitos eleilos em 03 de outubro de J996. poderio
ser reeleitos. reopeitando o prszo de desincompatiliza.c1o da legislaç10 eleitoral vigente/!L li( /7/ /.

~ u-<-~

CLAUC:la-RA~.$AGUIRAA
C'hefe

A Sua SenhOria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
~ESTA

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

Outro IISpectO importame diz respeito ao custo das eleições, que. historicamente.
tem·se revelado onerosas ao pais e aos contribuintes favorecendo setores
economicamente privilegiados Com a unüicaçio dos pleitos, vislumbra-se a conseqüente
reduçio dos custos do processo eleitoral com beneficios para todos

Acr=e-se ain<Ia que o Jl!OC"S5O eIeiloral vigente. 00 seja • "deocasadas".
geram infIaçio devido ao permanente uso da máquina govemametrta1 nos pleitos.
acarreca\ldo UIl!. IUnpto do deficit público "

REPÚBLI::::U:::BRASIL ;:~$~Vh~,~i --~'CIi!tJ-
.....................................:.:.~~ r't..J.f!JJ··"II "." ' I "...ro~, i/;t1r

'/ !!!!!f;~i
\ \(\ • , K J: DOpado- ~

"'"'' IV ' • :_' -l~~~~~I1i:\';-:::;/~~~
D",OlU.;o\PlI7.4('lo_PODtlU'.lI arR''''''''''''''!',,, "'r ( /, G(,.--L:hvp~-.r-I1,':J)".·-
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PMDB

Brasília, 09 de maIo de 1995

--4

VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WILSON BRAGA
WILSON BRANCO
WILSON CAMPOS
ZE GERARDO

SECRETARIA-GERAL DA MESA

"

Senhor Secretário-Geral:

177 assinatura válida.;
001 assinatura que nIo oontare; e
001 aasinatura i1agíval,

------->-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 79, DE 1995

(Do Sr. Gonzaga Patriota e outros)

A88IIIATUItU gUB 1lA0 COJII'D"

1 - JORGE WILSON RJ

Acrescenta parágrafo ao artigo 49 do Ato das Disposi

ções Constitucionais Transitórias.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAO N9 74,
DE 1995)

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 177
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 1
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 179

----------------

OfiCIO n' /.iY '"'ir

J,!GULACAo CITADA. MElADA 'lU COOIDENACAo
DAS COMllSOES 'llMAHENTI'-
~!l!!~-

ComunIco a Vossa Senhoria que a Proposta da Emanda • Constltuiçio,
do Senhor Roberto Pessoa, que "institui mandato de dois anos para PrefeItos D
Vereadores", contém número suficiente da signatáriOtl, constando e referida propos.çio da:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Alas

A Sua Senhoria o Senhor
• Dr MOZART VIANNA DE PAIVA
Secreláno-Geral da Mesa
NESTA

JOAO ALMEIDA
JOAO FASSARELLA
JOAO LEAO
JOAO MELLAO NETO
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRINHO
JOFRAN FREJAT
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE FRITSCH
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE PIMENTEL
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JULIO CESAR
JULIO REDECKER
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEUR LOMANTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO DEDA
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARILU GUIMARAES
MARIO CAVALLAZZI
MARIO NEGROMONTE
MARTA SUPLICY
MAURICIO NAJAR
MAURO FECURY
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MUSSA DEMES
NELSON MARQUEZELLI
NELSON OTOCH
NEY LOPES
NILSON GIBSON
NILTON CERQUEIRA
OLAVIO ROCHA
ORCINO GONCALVES
OSCAR GOLDONI
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO GOUVEA
PAULÓ LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PEDRO NOVAIS

PIMENTEL GOMES
RAIMUNDG SANTOS
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
ROMMEL FEIJO
RUBEM MEDINA
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO CARNEIRO
SERGIO MIRANDA
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SYLVIO LOPES
TETE BEZERRA
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO

ABELARDO LUPION
ADAO PRETTO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALCIDES MODESTO
ALDO REBELO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAES
ARMANDO ABILIO
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATILA LINS
AUGUSTO VIVEIROS
B. SA
BARBOSA NETO
BENEDITO GUIHARAES
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMURCA
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CESAR BANDEIRA
CHICO DA PRINCESA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA "FERREIRA
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRÁ
EDISON ANDRINO
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELISEU RESENDE
ELTON ROHNELT
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO .rtmIOR
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FELIPE MENDES
FERNANDO GOMES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO BIEHL
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
INACIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIRO CARNEIRO
JAYME SANTANA
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"Art. 4Q ..

tendo votado em duas clÍdulas, eando mínima a ocorrftncia da erros.

PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO MOURAO
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
RODRIGUES PALMA
ROGERIO SILVA
ROMMEL FEIJO
SAL.l\.TIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO 'ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VICENTE ANDRE GOMES
WELINTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE

§ 1.* Aprimeira eleição para Presidente da República após a promulgação da
Constituição será realizada no dia 15 de novembro de 1989. nIo se lhe aplicando o
disposto no art, 16 da Constituição,

§ 2,* É assegurada a irredutibilidade da ltual representação dos Estados e do
Distrito Federal na Câmara dos Deputados,

§ 3,° Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Govcmadores eleitos em 15
de novembro de 1986 temllnarl/o em IS de março de 1991,

An. 1.' O Presidente da República. o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os
membros do Congresso Nacional prestaria o compromisso de manter. defender e
cumprir a ConstitUiÇão. no Ito e na data de SUl promulgação,
·An. 2.' No dia 7 de setembro de 1993 o elcitol1ldodelinirá. Itl1lYés de plebiscito. a
fonna (república ou monarquia constitucional) e li sistema de governo (plIr1amcnta
rismo ou presidencialismo) que devem vigorar no Pais,

§ 1.* Será assegurada gratuidade na livre diwlgaç50 dessas formas e sistemas.
através d05 mei05 de comunicaçao de massa cessionán05 de serviço público,

§ 2,° O Tribunal Superior Eleitoral. promulgada a ConstItuição. c.~irá as
normas regulamentadoras deste artigo,

An. 3: A revisão constitucional será realizada lpós cinco Inos. contados da promul
gação da Constituição. pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional. em sessão unicameral.
An. .... O mandato do atual Presidente da República tenninará em 15 de março de
1990,

ATO DAS D!SPOSJ<"OEll CON!rI1TIlClONAJS TRANmólUAS

HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO SOUTO
IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
INACIO ARRUDA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
JAIRO CARNEIRO
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO MAIA
JOSE AUGUSTO
JOSE JORGE
JOSE MAURICIO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
JOSE TUDE
JURANDYR PAIXAO
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO ZICA
LUIZ DURA0
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARINHA RAUPP
MARIO NEGROMONTE
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEHES

NELSON MEURER
NEY LOPES
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIV~IRA

OLAVIO ROCHA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM

CARLOS NELSON
CASSIO CUNHA LIMA
CIDINHA CAMPOS
CIPRIANO CORREIA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DOLORES NUNES
DUILIO PISANESCHI
EDSON QUEIROZ
ELIAS ABRAHAO
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MaTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS

ção "casada", ~ bom observar quo em 1994 o 81eitorado saiu-se bem

mais as eleições constant9s.

em dois anos haja ob~iqação de vota~. Os brasilei~os não suportam

Per Retas raZõ95 espero o apoio do meus Puros.

todos Da pleitos, havendo uma única eleição "c3ssda Tl para os man_

o objetivo desta Proposta é fazer coincidir, em 2002,

JUS T r F r c A ç A o

§ SQ De mandatos doa Prefeitos, Vice-Prefeitos

8 Varaadoras aleitos BM 1996 tarsinarlo u. 2002".

Quanto à preocupação co", a "complexidade" dessa elei-

4Q da Ato da. OiBpDaiç~e. ConstitucionaIs Tranaitóri-

~B M••ae da CA.ar. doa Doputados B do Senado Federal,

.oa termos do art. 60 da ConatituiçAo Federal, promulgam a Boguin-

datos federais, estaduais e municipais.

Entendemos não ser necessário nem oportuno qUe da dois

"Artigo Onico. E acrescido u. parágraro ao art.

te Emenda ao texto constitucional:

ADELSON RIBEIRO
A~tLSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AIRTON DIPP
ALDO ARANTES
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
ARY KARA
AUGUSTO CARVALHO
!l. SA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
BETO MANSUR
BONIFACIO DE ANDRADA
CANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
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§ 4.0 Os mandatos dos atuais Prefeitos. Vice.Prefeitos:-\l:readores lenrunarao
no dia 1.0 de janeiro de 1989. com a posse dos elellos.

Art. :SI - E .uprillido o incila III, do art. 156 d. eon.tl

tuiçlo Fadaral, ranu.urando-" colla UI, o incilo IV Ixiatlnta.

Br",',a 09 De maIo de , 995

Art. 41 ... O .rt. 159 da Conltituiçlo Fadlr.l p••••• viga

r.r acr••cido do slguintl incilo 111 • Illnl.':

"Arto 159 .

Sanhor Secrauirlo-Geral

Comun,co e Vossa Senhorl. que a Proposto da Emend. Íl ConsUluII;40
do Sanhor Gonzaga Patriota. que "acrescenta paràgrafo ao art ~. do Alo das Dlspos'çOe.
ConstitucionaIs TranSitórias", contém numero sufiCiente de Ilgnatinos constando a
referida propos,çIo da

17~ aSSinaturas válidas
005 aSSInaturas que nêo conferem, e
044 alllnaturas repetida!"

A.lenaoA.mente.

C;~""-:J .. ~M(
Cl.IIUÓIO RAMOS AGUIRRA

Chefe

A Sua Senhoria °Sanhor
Dr MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrallino-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 81, DE 1995
(Do Sr. Marcelo Teixeira e outros)

Cria o Imposto sobre Distribuição de Combustíveis Lí
quidos e Gasosos, de competência da União e dá outras

providências.

(APEN5E-5E A PROP05TA DE EMENDA A CON5TITUIÇAo N9

23, DE 1991)

........ da CI••r. da. Daput.da. a do S.n.do Fadaral, no.

t.rllO. do art. 6Q da Con.tituiçlo Fadaral, pro.ulva. I .aguint.

E.anda la t.xto con.titucianal:

Art. 1. - a .rt. 153 d. Con.tituiçlo Fldar.l p••••• v19.2

rar acr••cido do .Igulnta 10c1.0 VIII:

"Art. 153.

••••••••••••••• 11••••••••••••••••••••

VIII - lubriricant••• CONUlt!
v.i. liquido•• g.lolol-.

Art. 21 - O .rt. 155 d. Con.tituiçlo Fadaral p••••• viga

r.r COM .1 ••guinta. modiricaçaa.:

"Art. 155 .

§ 3g ~ Bxceçlo dos impostos de

que tratam o inciso I, b, do caput

desta artigo 8 o art. 153, I 8 11,

nenhum outro tributo incidirá sobra

apereçals relativas • energia alétr!
ca.

t •• • axcaçlo dai iapoatal da
qua trata a art. 153, I a 11. n~

nhua outra tributa incidir' labra
aplraçDla rllltivaa a lubriricantal
a caabultivlil liquidaa a galoaal".

UI - o produto da arrlcadaylo

do lapo.to .obra lubriric.nt.a • co!,

bUltlv.l. liquidai • g••o.o., d.lti

nado Ixcluliv•••ntl à con.lrvaçlo,

r ••t.ur.çlo, .li.ioaçlo dI ponta.

crItiCaI a adaqu.çlo d. capacidad.

da rodov ia., na .aguinta ror.a:

.) quar.nta por canto.o Fundo

Rodovi'rla Nacional;

b) tr.inta I cinco por cInto ao.

Eatado. I ao Di.trito F.dlr.J., n.

ror•• d. 1.1 co.pll.antar;

c) vinta • cinco por c.nto ao.

"uniclpiol, n. ror•• d. lai coapl!.
.Int.r-.

Art. 51 - Estl (tIlanda Can.tltuelonal Intrl.. vigor no

IXlrelcio finanelira .ub••qUlnta la da aua publieaçla.

JUSTIFICAçaD

N•••a",pr•• di.t~ibuiçlo da. r.cur.o. pública. entr•••

divlr••• 1;15•• govarnallllntli. ob.d.cl rigara••••nt. aI priorid.d••

que lia dlfinida. pIla pr6prio gav.rna. 1••0 acontece .abrltuda ••

run;lo d. ga.to. qUI, ••bora nlo con.t•• antra ••••ior.a prlarid!.

d•• , .10 dlcorr.nta. da obr 19.;15•• contratu.i' qUI o governa nlo

poda avitar. E O c••o, par .xalllplo, do. racur,ol, da.tinado. aopag!.

lIRen'o da larviço da dIvida intarna a Ixtarna, que vi. co.pro.atlnde.

parcal•• c.d. VIZ tIlllor•• do orç••anto, aM datrltll.nto di toda. ••

outra. obrlg.ça•• gav.rn."lnt.I., coa0. fllnutançlo da u.. ..lh.

rodoui'r1. a. condlça•• d. UIO.

o probla•• , qu .., d.vida il erenlea ••e••••z da rlcur.o. I

à nlc•••idada d. Itand.r, .illlult.n••••nt., a obrig.çl5•• contratual.

I a priorid.de. locl.l•••con~.lc::•• , o ;ovlrno nar.al.aota opta

pala. pri.eira., nlo totalllllntl ••• razlo, j' qUI lI.. i.plica.

.ançl5•••ai. dirlt•• I i.adiata.. Apa.ar diaao, 'praci,a la"'brar

qua a. d•••ia prioridadl', .•• d'i?,ad" .0 labo~ d•• circunatlnci•• ,

podlm llvar ao cOllpl.ta colaplo do•••rviçoll públicoa.

Nessl ponto, i prlciso dizar qUI I rldl"rodoyiáril fld!,

rll nlo lati Iftuito distantl do colapso. Segundo dadas da própria

Oapartalllanto Nacional dI Estradas de Rodagllft ..ONER, dos 66.S00 kl'll

que co",pi5lm a malha rodoviiria sob r.e.ponslbilidadl do gOlarno fld!,

ral, nada manos da 36.000 km, ou S4, 13" do tQtal, .atlo IM .i tuaçlo

qUI somenta Dod. slr clasairicada como cr.cária OU regular, n. 1ft!,

lho r das hipótlsl•. Al'lft dialo, a ONER já idantificou Qua.. 2.000

pontos crItico., em qUI. taxa di acidlnta. in.uportavalmlnte

allvada. "'a. nlo i prlciso na'" ma amo l.vantar númlro. sobra a •• t.!

do d. con.ervaçlo di noaa •• I.trada., ulla VIZ qUI todo cidadlo

brasilliro QUI trarlgu. regularmlnte por qualquar rodovia 11ft qual

qUlr Estado do Brasil s.bl plrflitamante que nlo 'po.s!vel daixar

qUI I situaçlo p.r..aneç. COlIo eati indefinidamente.

O. pr.julzoa cau.ado. i acono.i. do Pala alo di viri.a

ordlnl. E_ pri.airo lugar, .a dir1culd'ad•• da .aco••lnto d. prod!!.

çlo I.parr•• I ll.ita. o d••anvolvi.anto acone",ico. EII aa;unda llJ9U',

oa CUltOI d. aplraçlo do. v.Iculol, pod•• au••ntar I'" .tl 51", d.

.cordo co_ llvant•••nto. r.i toa p.lol 6rglol govl!rnalllent.i. COlllp!,

tanta•• Finalmlnte, ma. nlo mino. illlportant., ••ti a qu.atlo da

falta CI ••gurança oa••Itrad•• , qUI t •• provocada u.a .'dia di

6•• 5DO .cid.nt•• por ano, COM 6.000 1I0rta. e &2.000 rarido••o••nt.

na. rodovia. radlrai •• Eati.a-.a qUI o Pall galtl c.rca dI 900 "'!
lhela. de deillr•• par .na co•••••• acidentl', .a. o valor da. vida.

hUII.n•• tirada. nlo poda .ar contabilizado.
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fa dlzl.Dro· d. 1990, fal lnltitulda I rax. dI Can••rvaçlo

ROdavl'l'il, pala Lai nl 1.155. "pa.ar da '11" u.a tantavi. d. ra.o!

""1' CI probl••• do rlo.nell.anto do I.tar rodovlirl0 tU"'ilairo,

madid. roi qu.s. i"'ldi.tam.ntl julg.da inconstitucional pIlo Supr!.

mo Trlbunal Fadlral •

Por .cradit.rlloa qUI ••ta , • ",.lhar ....n.ir., tanto do

ponto dI viata .canl!l.lco, co.o pclltico, par. r'ltlbll.c.rllloa a c,!

p.cidld. di 1'II.nut.nçlo di no•••• 'Itrada., glr.ntindo maiol p.ra o

dal.nvolvi",.nto IconenticD I pro.OVlndo I ·'Iguran;. do. uluiriol,

qua "plr,.ol contar COII o apoio doa nobr'l Colagll para vir .prov!.

da a pr•••nta Propolt. di E••nda 1 Con.tituiçlo.

Poda-sa VIr que I soluçlo nlo , limples'. passe, nllc.sll.!

ri"flIlf11ta, pala rlcriaçlo do imposto lobr. lubriricantas a combustl

Vlis lí.quidoa fi g.soscs 11 do Fundo ROdoviário Nacionll, uma f6rmul.

QUI já !li' mostrou baltante .ricaz. Nlo POdl/l'lOS, porim. instituir

pura I simplesmlnta o impolto, s.m consid.rar o rato dI QU' a sua

antiga basl d. cilClJl0 int.gra, hojl, I incidlncia di impaltos .st.!

dU'is I municipaiS. Proponloa, portanto, qUI sa cria o imposta; r.ti

rl-5a di basl da cálculo dOi impostos .staduai. municipais

hipótlel da incidlncia lobra cotnbust1l1aLs e lubrific.ntes; e, como

cO",Oln.açlo PII••ventual parda d. rlclita, saja distribuído aos

Eatadol • f'lunlclpioa uma Darc.la 5ign1f lcativa de 60" do produto

d. arrlc.daçlo da novo impa.to, s.ndo' 35" par. o. Estados. a Oi!.

trito Fad.r.l I 25" parI OI "'untcí.piol, r.sguardando-,., por'm,

finalidade d. con•• rvaçlo, rlltauraçlo, .lirninaçlo da ponto. crí.t1,

cal' adlQuaçlo da capacidada da rodovi'l. COII ralaçlo iI proibiçlo

d. vincul.çlo da rlcait. d. ilYlPOltOI •• t.b.lacid. p.lo art. 167,
lnc. IV, ••Idida qUI ••ta.ol propondo ji ••ti auto.atica.antl aju!.

tada, U•• VIZ que • dlatrlbulçlo dO' racur'oa antra o fundo 'lodovi!

rio, CI E.tadol, Oi.trito ,.dlr.l • fIIunic!piol , f.ita no art. 159,

por ••10 da acrilcl.o da u. novo lncllo. Ocorra qUI o art. 167 rlz

Untl r ••••lv••xpr•••• li r.p.rtlçlo jo produto da arrlcldaçlo do.

illlPOltO' raferld. no 8rt. 159, nlo nav.ndo, portanto, naca'lidad.

d. '1 .lt.r.r o dilpo'itlvo.

EDUARDO BARBOS~

ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FELIPE MENDES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES
FERNANDO TORRES
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO HORTA
FREIRE JUNIOR
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HlLARIO COIMBRA
HUGO RODRIGUES'DA CUNHA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IVO MAINARDI
JARBAS LIMA
JERONIMO REIS
.101.0 COSER
JOI.O FASSARELLA
JOI.O MAIA
JOI.O PAULO
JOI.O PIZZOLATTI
JOI.O RIBEIRO
JOI.O TROME MESTRINHO
JONIVAL LUCAS
JORGE TADEU HUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE DE ABREU
JOSE JORGE

ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUD!lIcIO NETO
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALIIMANIl
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO JOAQUIM
ARACELY DE PAULA
ARI MAeõALHAES
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARllON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO CARVALHO
BARBOSA NETO
BETINHO ROSADO
BONIF~CIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS NELSON
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICO DA PRINCESA
CO~UCI SOBRINHO
CUNHA BUEMO
CUNHA LIMA
DARCISIO PERONDI
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS LEONELLI
EDINHO BEZ
EDSON QUEIROZ

Aquela altura, a raxa Rodoviária Oniea - TRU, Qutr. impo!,

tanta fonta da racur'O' parI a •• tor, tlllftbim já tinha sido dalvi_da

para outra. f inalid.da.. EII 1986, roi lub.ti tulda pala imposto '.9
br. a propriadada d. v.Iculoa autollotorl' - lPVA, cujl cOllp.tlncil

pa••ou • a.fara .stadual, com rldiltribuiçlo da 5Q" do. r.curaol

para 01 Plunic!piol, "'" qualqulr v.tnculaçlo COlfl o sltor rOdoviirio.

Coaparadol a ••••• prajulzo., oa r.curaoa n.c•••iri,o. PA
ra • Pllanuclnçlo da••strada., ••tim.~o••• 1,1 bilhlo dI dólarI'

anuaia, nlo parec••••r lI!luito significativo•• Segundo .o DNER, •• rta

prlcilo r •• teur.r 5.000 k.. par Ino da vi•• r.dlrlil I,.. •• tada dlljJl'.!

dado; .r.tuar anualmante I c:::Jn•• rvaçlo d. toda. ",.lha, para QUI

• aja reduzido a ritmo atual di dltlrLarJ.zlçlo; J.lfpllntar poata. dI

pa••garl, COM o objetivo da controlar o exc"lo d. p'la doI v.lculol

dI Clt;', dI modo I pr••ervar I vida útil da plvifftlntoj, • i.plantar

o ai.tl"'. di glrtneLI rodavi'ria, para indicar co....gura"ç. I .r!
cllnei_ •• prioridadl. dI ",.nutlnçlo da "'Ilha radoviiria. 1••0 tuda

Ipln•• pari mantlr .m condiçO•• rlzo'''li. a•••trada. ji construi

da., •• 11 ralar na n,c"lidada 6bvil da capacidade d. Idlquaçlo da.

rodovias para atlndlr la cra.ci...nto da d.manda.

Nada diaso, no Intanto, poda "r r.ita SI nlo ror garanti

da uma ranta da racurSOI proporcional i. aç~a. qua .a prlcisa

.mpr••ndlr, a plrana a longo prazo, afinal, OI in"lstilfllntos ....

manut.nçlo • adaquaçlo d. capacidad. da' astrada••10 da longa ..at.!!.

r.çlo. Nas•• a.pacto, o Bra.il tlll funcion~dD I •••ntldo contririo,

ou .aja, tllYl p.ulatinamanta ratirado da •• tor d. trln.portas todl'

a. lua. fonta' da recur'o., ainda Q produto ..d•••• ver dada ira da ali'!!.

tal."'anto distributdo por outro•••toral a par outro, tipos da gl!.

to. Ati Intl' I promulgaçlo da Conltltuiçlo da 81, o Iltor d' trln.!
porta. podia contar co. doi. grlnd•• i.pul.lanldarl. do dlllnvolvi

.... nto radavi'rl0 br••il.iro: o fundo ftodovi'rio "Iclon.l ror••d;

cal! rlcurlOI vincul.do. do lf1lpolto Onico lobra COlflbultlvll1 a Lubr!,

ficantl' LIquidaI I CIsoao••

T.l cOnlbinl910 Fundo/Impalto elmprl aprlslntou Ixc.llntll

r'!lultado., .final, foi grlça. iA: lua .xiatlncla da qUI. a trinta I

cinco IIno. qua roi conatruída a tll'aior partI da malha rodovi'ri'

hoje Ixi.tantl. Ap••ar dl••o, •••• cOllbinaçlo foi paulatinallant.

corrolda pelo d'.vio do, racurlo. para outra. finalidada. qUI nada

tinham I vir com a transporta rodovi'ria ou IftI'fII0 com a trln.port.

latu lanlU. V.ja.,., por .xallllpla, que do total arr.cadado COIl o

impo.to sobrl combulttvlil • lubriricant•• , ap'nal 75,8" .rall dl.t!.

nada a •• rodovia. no plrlodo dI 1967 a 1969 lYIal •••• porclntagl'"

roi-aI tornando clda VIZ m.nor chegando a um m1nimo d. 18,1" i.
vi.pora, da promulgaçlo da nO"'1 Constituiçlo.

Pro",ulgada a Conltituiçlo, Istava decrltada a fallncia do

Fundo Rodoviário, uma v.z qUI, d. um lado, o i",polto .obrl combultl

Vlís, eua única fontl dI recurlol, latlva .xtinto I, da outro lado,

,stava.. proibida, QuaisQuar nova. viculaçi5.a di impo.tol órglo

·undo ou d••plsa (art. 167, Inc. IV).

Diante d•• '1 quadra, rar ... t.ntada. v'ria. m.did•• d. cA

ritar lIIail allllrglncill do qUI planejado, caIR dif.ranta. grau. da

fracI.IO. Na fin.l d. 1988, foi cri.da o Sllo-Pldigia, qUI durou

apan.a atl fIlaio da 1990. Duranta .UI \li;'ncil, p&d'-'I ob,lrvar

.norm.r dificuldada. di rilcllizaçlo, qUI ra.ultara. d. u.... in.viti

v.l av••lo rilc.l. AI'", ditlO, t.ndo •• vi.ta qUI 01 rlcuraOI co!,
r'lpond.nt•• Ia Sllo-Pld'gio "lo Ita. vinculada. I, fJortlnto, .ra.

dlpolltldol na cotl Gnlca da T"oul"o para, lo.anta •• ua .o••nto

po.tlrlor 010 idlntificado "1' tran.r.rido 101 6r;lo. Incarrlgado.

da manutlnçlo d•••lha, bOI p.rtl do valor .onltiria ara corl'oldo

p.l. 1nr11çlo havida .ntr. a .o.anto da arraclda;la I a r.p••••
para af.tiva uti1izlçlo dOI racuraOI.

Oa probl•••• da Sllo..Pldi;10 a da qualquar outro pldigio

que Ia cobra na•••trada. br••lle.h"•• , por'_, nla •• r ••trina'. Ia'

oopoctoo od.1niotrotivoo. A cobron;o d1rota do podi;10 i u" po"l
bilidadl li.it.da • u•• p.reala lnrl•• da ••lha rOdoviAril, dIvido

101 r.qullitol nlc•••irioa da volu•• da trafego I controla d. ac.,!

la ao tracho anda o pld';10 ••t' ',nda cobrado.
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REPETIDAS: 14
REPETIDAS: 1

ASSINATURAS CoNFIRllADAS................... 171
ASSINATURAS QUE NAO CONfEREM.............. 5
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 1
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••.••.•...•••••.•• 192

JOSE LINHARES
JOSE MAURICIO
JOSE PINOTTI
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
JURANDYR PAlXAO
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ HENRIQUE
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO .
IlARCELO BARaIERI
IlARCELO TEI~ElRA
IlARCIA CIBILIS VIANA
IlARIA ELVIRA
IlARINMA RAUPP
IlARIO CAVALLAZZI
IlARISA SERRANO
MATHEUS SCIIHIDT
MAURI SERGIO
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAURO FECURY
MAURO LOPES
MAX ROSENllANN
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MOREIRA FRANCO
NAN SOUZA
NELSON IlARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NEY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSON
NILTON CERQUElRA

OLAVIO ROCHA
OSVAr.DO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAES DE ANDRADE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BERNARDO
PAULO HESLANDER
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GORES
PINHEIRO LANDIR
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN KURTZ
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROMMEL FEIJO
RUBEM REDINA
SALVADOR ZIRBALDI
SANDRO MABEL
SERGIO GUERRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
SOCORRO GOMES
TELIIA DE SOUZA
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDORIRO MEGER
WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA

providências", contém número suficiente de slgnatános, constando a referida
proposição de:

171 assinaturas válidas,
015 assinaturas repetidas.
005 assinaturas que não conferem. e
007 assinaturas IlegíveiS

AtenCiosamente,

/~

/ ;/
dJ!~

CiJ'dJDlO RAMo'S'AGUIRRA
• Chefe'

A Sua Senhoria o Senhor
Dr Mozart Vianna de Palva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGJSLAÇAO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAo
DAS COMJSSOES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO
aEPúBLEA FEDEIUlrIYA DO DASIL

1t88

two.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

U8InTlJJIAII COllJ'IaJIIU)A8 ••PftIDU

U8InTlJJIAII QUIl no COIlJ'IlRIlM RIlPIlTIDA8

UnnTlJJIAII QUIl no COIlJ'DIlM

CapIuIoI
DO PODER U:QISU\TIVO

1bIoIV

lluIloeçjo •
llIEmentM.~

~fi). A CoruIiIuiçõo podeni .... em<ncIodo __pro.

..,.&;~~~~~:- rnemI>tco da em...
• - do ProsidenIe da~
• - de rnoi5 damorade c1uAu<mblóiu~ doa

=:.t:.~,~........ cadoWl\lddos,ptlo

PI PMDB
PI PSDB
SC PMDB
PB PRDB
RJ PPR

1 - ALBERTO SILVA
2 - B. SA
3 - EDISON ANDRINO
4 - IVANDRO CUNHA LIMA
5 - JOSE CARLOS LACERDA

1 - ALBERTO GOLDMAN SP PRDB
2 - ANIBAL GOMES CE PRDB
3 - ANTONIO BALHHANN CE PSDB
4 - ARMANDO ABILIO PB PRDB
5 - BETINHO ROSADO RN PFL
6 - CUNHA LIMA SP PDT
7 - GONZAGA PATRIOTA PE PSB
8 - HENRIQUE EDUARDO ALVES RN PRDB
9 - MAURICIO REQUIAO PR PRDB

la - PAULO RITZEL RS PRDB
11 - RICARDO HERACLIO PE PMN

12 - ROBERTO JEFFERSON RJ PTB
13 - ROMMEL FEIJO CE PSDB
14 - UBALDO CORREA PA PMDB

1 - JOSE CARLOS LACERDA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

RJ PPR do.J..::..~objeto de_raçio.~de ........

I :_: • JcnM lfderDa de EJtado;

• - o W*l direto._. LOIIYersIl e perlódÍco;
• - • tepIIaçio ..,. Podera;
IV - .. dIroltoo e garantias indMdual5.

Oficio n;lJf/95 Brasília, 15 de maio de 1995.
Ttl1Jr.o VI

DA TRJHI-IA~'ÀOr. DO OK~·AM.'NlO

Senhor Secretáno-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda li
Constituição, do Senhor Marcelo Teixeira, que "cria o Imposto sobre DistribUIção de
Combustíveis líqUidos e Gasosos, de competência da União e dá outras

C'l\Plm.ol

Do Slsn:MA TRllllnARICl NACIONAl
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SFI;Ão/ll

Dos IMP03TOS DA llNlAo

ArI. 15J. Compete' Unilo inslÍtuir impostos sobre:
I - imponaçlo de produtos CIlrangeiros:
11 - exportllÇlo, Jlllra o exterior. de produtos nacionais ou nacionaIi7.ados;
IJJ - renda e proventos de qualquer nature7.a;
IV - produtos industrillizados;
V - operaçlles de crédito, cAmbio e seguro. ou relativas I titulos ou valores

mobiliarios;
VI - propriedade territorill rural;
VII - JI'lIndes fortullllS. nos termos de lei complementar.
§ ... É facultado 10 Poder Executivo. Itendidas as condições e os limites esta·

belecidos em lei, 1II=13rIS IJIqUO!SS dos imposlos enumemdos nos incisos J. li, IVe V.
§ 2.· O imposto previstll no inciso 111:
I -1CI'à informado pelos critérios da generalidade. da universalidade eda pro

gressividade. 113 forma da lei;
11 - 0«0 incidirá. nos termos'e limiles fixados em lei. sobre rendimentos prove

nientes de aposentadoria e pensllo, Jlllgos pela pmidêneia social da UniAo, dos Esta·
dOlo. do Distrito FederllJ edos Municfpios a pessoa com idade superior a aessenta e cinco
anos. C\lÍIl renda tolal llCja COIUlilllfda. exclusivamente, de rendimelllos do lI'ab3Jho,

§ 3.· O imposto pmristo no inciso IV:

I - será seletivo, em funçlo da esseneialidade do produto;
11- será nlo cumulativo. ,eompensando-se o que for devido em cada operaçlo

com o montante cobmdo nas antCrimes:
IJJ - nAo incidirá sobre produtos industriali:Qldos destinados ao e..terior,
§ 4." O imposto pmisto no inciso VI terá suas aliquotas fixadas de forma a

desestimular a manutençlo de propriedades improdutivas e nlo incidir;i sobre peque·
nas glebas rulllis. delinidas.em lei, quando as explore, só ou com sua !:Imili.. o pr0
prietário que nlo possua outro imóvel.

§ 5." O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se e'clush'amenteà iJlCidência do imposto de que trala o inciso V do
caplll deste artigo, devido na operaçlo de origem; a aliquota minima será de um por
cento, assegurada a transferência do montante da arrecadaçlo nos seguintes termos'

I - trinta porcento para oEstado. o Distrito Federal ou o Território, oonfonne
I origem;

11 - setenta por cento para o Município de origem.

8F.çÃO/V

Dos IAlrolfTOs /}(JS J.:..<rA/}(JS ~. DO DI!fI1lrTO FEDF./IAl.

"Art, 15~. Compele lOS Estldos e 10 Diltrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmisslo cail.n mar/I•• e doIçIo. de quaisquer bens OU direitos;
11- operaçlles relltivls a circulaçlo de mercadorias e aobre prestaçôcs de ser

viços de tranipllrtc interestadual e intermunicipal e de comunicaçAo. linda que IS
opel'llÇOes e as prestações se iniciem 110 e.•lerior;

111 - propriedade de velculos lutomotoreS.

f 3,· AellCCIÇIo doi illlpollOl de que u.eam li illClao li do Ctlf1III deste .rtilO e
o .rt. 153. I c li. nenhum outro tributo poderá incidir lObrc operaçlles n:lltivlS I

IIICIIiI e~riea, aerviços de teleeonlunieaçlles, derivados de petrólco, cOlllbustlveis e
minerais do PaIs,

SEçÃO li

Dos blP03TOS DOS MUNlCiplos

"ArI. 156. Compete _ Munielpios instituir impostos 1Obn::
I - propríelIade pRldill e territorial UfbIlII;

11 - tnlRsmissio ill/rr Vivos. a qualquer tll»lo, por ato oneroso. de bens imó
veis. por JIItureza ou aeessIo Rsica. e de direitos reais aobre imóveis. exceto os de
prIInlía. bem como c:essIo de direitos I sua aquisiçlo;

JIJ - aerviços de qualquer natumI, nIo COfIIpRendidolno .rt. 155, 11. defini
doi em lei oompIementar,

f I.· O imposto ptMsIO no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei
municipal. de forma a _prar o cumprimento da IUnçIo aoeial da propriedade.

§ 2." O impolto previsto no inciso 11:
I - nIo incide lObn: I transmisslo de bens ou direitos incorporados 10 Jllltri.

tnl\nio de pessoa juridica em realizaçlo de capital, IlCm sobre a transmisslo de bens
llII direilCl decorreatc de ftIdo, iDallpOlllÇlo, alio ou extinçlo de pessoa jurldica,
..Ivo se, nesses casos, I ltividade preponderante do adquirente for I c:ompra e venda
desses bens ou direitos. JoeaçIo de bens imóveis ou Irrendamento mercantil;

11 - compete 10 Município da situaçlo do bem.

f 3.· Em relaçJo 10 imposto previsto no inciso m, cabe i lei complementar:
. I - fixar as suas aJfquocas mximas;

11 - excluir da sua incidCncia e'Jlor\lÇÕCS de serviços JIIIr3 o e..terior.

ArI. 159. A Uniao eRlregará,
I - do produto da arrecadaçAo dos impD510s sobre renda e provelllos de qualquer

naturCl.a e sobre produtos industriali7.ados, quarenta e Sele por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cilll:O décimos por cento ao Fun4d de Participaçlo dos

Estados e do Distrilo Federal;
b) vinte e dois inteiros ecíncodécimospor cento ao Fundo de Panicípeçlo dos

Municípios:
c) IrEs por cento, para aplicaçlo em programas de fill3nciamento 10setor pro.

dutivo das RegiOes Norte. Nordeste e Centro-Oeste. atravl!s de suas instituiÇÕes fi·
nanceiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento.
ficando assegurada 10 semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à
região. na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da Irrecadaçlo do imposto sobre produtos industrillizados,
de? por cento aos Estados e ao Distrito Federal. proporcionalmeRle ao valor das res
,ectivas exportações de produtos industriali:QlcJos.

§ I.· Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o )KeViuo
no inciso I. excluir-se-á a parcela da Irrecadaçfo do imposto de renda e proventoc de
qualquer natureza pertencente aos Estados, 10 Distrito Federal e lOS Municípios, llOS
termos do disposto nos arts. \57,1. e \58,1.

§ 2." A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior I
vinte por cento do montante aque se refere o inciso li, devendo o eventual excedeRlc
ser distribuido entre os demais particípantes. mantido. em relaçlo a esses. o critério
de partilha nele estabelecido.

§ 3.. Os Estados entregarlo aos respectivos Municípios vinte e cinco por CCIlJo
dos recursos que receberem nos termos do inciso li, observados os crit~rios estabelc:·
cidos no art. 158. parágrafo único, I e /I.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 82, DE 1995
(Do Sr. Carlos Mosconi e outros).

Acrescenta dispositivo ao artigo 195 da Constitui_
ção Federal.

tA COllISsAo DE CONSTITUIÇ1.0 E JUSTIç!' E OE REOAC1.0j

A. "'•••• da l;a••ra dos Oeputado. • do Sanado
FEderal, no. tu'.os do "'tt. 6D da Co"atituiçlo Fadaral, pro.ulg••
saguinta Era.ode 80 ta:l(to constitucional:

Artigo único. Acr••canta-.t••o art. t95 da
Con.tltuiçlo Fadaral o lIeguinta par'grafo, nu••rada coa0 pri••lro. r!,
nLI••rando-a. oa da••ia:

"Art. l' O. raCUr.oa pro"enient•• da. CO!!
tribuiça•• doa ••pregador•• .!Sobra o ratur•••!!,

to • o lucro ••1'10 total.anta da.tinadoa ao

finaneLa.anta do S.ht••• Onica de Saúda •

• xcadante, quando houver, de acordo co. o DE.
ça.anta anual da Saúda, ratorna i Saguridad.-

JUSTIFICAÇ1.D

.. Canatituiçlo da 19'8., inovou ao inat1tuir o concaito da

Seguridada Social. intagrando •• 'I:'.a. da ••úda. pravld'nci•••••.1.
tlnei. social. lIiabilizanda_a. paI' ..aio do Orça.anta da Seguridade 5~
ei.!.

CQ~cabidQ d. r:Jl'm. a dlval'.iflcar ronta••, •••il:l•••1'

lIIai. a.tival, n~a ta. e~n.aguida, no entanta, r ••pondar ia naca••i

dada. do SU5 - 5istama Qilico da Saúda.

Tal probl.ma , dal:::orranta, rundal'lant.l.anta, d, rata

da qua o Setor Saúda nAa , .rracadadar da nanhuall da au•• raceita., a!
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ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 177
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 2
TOTAL DE ASSINATURAS 181

U.ZIIA'l'DaU 00. 1lA0 COJIJ'na

UBlRATAIl AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDIR COLATTO
VAIlESSA FELIPPE
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
VITTORIO MEDIOLI
WILSON BRAGA
YEDA CRUSIUS
ZULAIE COBRA

2REPETIDAS:

PTB
PFL

PMDB
PPR

RJ
BA

PI
RJ

SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO AROUCA
SERGIO MIRANDA
SILVIO TORRES
SYLVIO LOPES
THEODORICO FERRACO
TOGA AIlGERAJlI
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA

1 - FERNAIlDO GONCALVES
2 - URSICINO QUEIROZ

1 - ALBERTO SILVA
2 - FRANCISCO DORNELLES

.u... ~ nio tam qualquar garantia da d3stinaçio jas ,;ontrJ.b~iça.!I

eiai. ao SUs. E um par'un• .,ta desga!llt. a n1lqociaçã:J do 1'1inistíirio da

Saúda co~ Da \IIini:stirio~ da Pt'!l.lidAn:i.a Socl.al " da Fazenda, JUSIIlO que

o Orçam.no tanh3 aoroolôld::. a partição d:a t'QCUr3D!I arrecad,da.s. Nessa

~ • .,tid;). ast. Pr:)jsto de Er.. ,j.J. CO"1stituc,ionai tOlll, t30 90...,ta, li in

tançia da !assegurar 11 d.Jstin3çl<J da d.ns das c;J"'ltribJiçi5as !Iociaia 110

~USt da "l.1ngi,ra.3 !lV1.tar a tarqiuarsaçioJ sobre as t'acIIILtal arrecadadas

pala -Prauldlncia Social.

E lnacaltiv.al, a "au var, q:J. no ,"ol'l.nt~ no qual 5. d15

c:..tall ~.did•• que possam pos.ibilitar urla r.for•• do Esta::lo no Brasil,

visanj,J ~3r.ntir racio:uLidadJ doa inv.still3ntoa na á.r.a social, que

a Saúda cO"ltinue a sar panalisada, p~r••n.cando na penúria •• que

ancontra. € i:lp.r1oso, .,ortanto, que n••ta raviaio con5tit'.J::ional,

C'::lngr •••o ~aciDn31 a o ~ouat'n:::l l:..nl1all1 a n.c.ssiria sansibilidad. para

corrigir a.ta situaçloe

"'••S. s9ntid.:l, a co.. ~iata!l a ass.gurar o processo d.

i'1lplantàçlo d:J SUS, !lUblllat.Il1:::1. a prasanta prop:::Uli.çlo à aprllciaçlo doa

no••o. ilustra. par•• e

Ofício nO 195 Brasília, 10 de maio de 1995.

~~
~RL03 flI9GC"Mr

Senhor Secretário·Ger~lI.

Comunico a Vossa SenhOria qUB a Proposta de Em~nda à
ConstituiçAo, do Senhor Carlos Mosconi, que "acrescenta dispositivo ao art. 195",
contém número suficiente de signatários, constando a referida proposiçAo de:

AIIELMDO LUPION
AOHIIIAR DE IIARROS FIlJIO
ADYLSON NOTTA
AECIO NEVES
AP'''OHSO cAKARGO
ALBERICO FIlJIO
ALDO AIWlTIS
ALElWIDItE CJ\ItDOSO
ALllWID1t1 S1IIlTOS
ALIIINO AFFONSO
ALOYSIO llt1IfES F!RRIlRA
AIIDItI PUCCIHELLI
1IIlTONIO AUltILIAIIO
AII'l'ONIO CARLOS PAIIII11IIZIO
AIITONIO DO VALLE
AIITONIO FEIJAO
1IIlTONIO GEItALDO
AIl'lONIO IWI1lIIt
AIlACILY DI PAULA
AIlJlAIIDO AIIILIO
ARMALDO FAltIA DI SA
ARNALDO KADllRA
ARMON IIEZERRA
AltTlllllt VIRGILIO NITO
ATIIA LINS
AUGUSTO FAltIAS
AUGUSTO VIVEIROS
li. SA
IIETINHO !tOSADO
IIETO IIAIISUR
CARLOS MILLES
CARLOS NELSON
CASSIO ctJIlHJ\ LIMA
CECI ctJIlHJ\
CESAIt llAIIDElRA
CIPRIANO CORREIA

CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONroCIO MOURA
CtlMHA IIUEIlO
DAIIlLO DE CAS'1'ItO
DARCISIO P!RONDI
DlLeEU SPEIlAFICO
DOMINGOS LIONELLI
DUILIO PISAIIESCIII
EDUARDO BARIIOSA
EDUARDO JOIlGE
EDUARDO MASCAltEIIIWI
ELIAS A111WlA0
ILISEU MOURA
ILISEU ItESEIlDI
EIlIVALDO ItIIII!IItO
EUJACIO SIMOIS
F1!LIX MINDONCA
FIRMAllDO GABI!IItA
FIRMAIIDO GONCALVU
'DIlAllllO LYItA
'EU ROSA
FIRMO DI! CASTItD
FIlAIICISCO HORTA
FIlAIICO MOII'I'O!tO
GF.ltSON P1!US
GONZAGA PA'l'JtIOTA
MILID IIICUDO
HDACLITO FORTIS
H1!JICI1LAIIO AllGHINI'l'TI
HUGO LAGItAIIlU.
HUGO 1t0DltIGUIS DA CllIlIIA
HUMaIRTO COSTA
HUMaIRTO SOUTO
!BRARIM AIII -AClCIL
ILDI:IWl ICUIILIIt

IVO MAINAIUlI
JAIMI! FIIUIAIIDIS
JAIMI! IlAItTINS
JAII\ SIQUEIItA
JAIIt SOAREI
JAIIDlltA F1!GIlALI
JAItIIAI LIMA
JAYME SAIl'1'AIIA

JOI.O LUO
JOI.O NATAL
JONIVAL LUCAS
JORGI! AllDERS
JOSE AHIBAL
JOSE AUGUSTO
JOSI CARLOS SABOIA
JOSE DE ABREU
JOSE GEIlOINO
JOSE JAHEIlE
JOSE LIlIIIARES
JOSE MACHADO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTI
JOSI! REZEI/DI!
JOSE SAIl'1'AIIA DE VASCONCELLOS
JOSI! THOMAZ NONO
JOSI! TlJDI!
JOVAIR ARAHnS
KOYU IHA
LAURA CAIUlI!IRO
LEOPOLDO BESSONI!
L1!UR LOIIAIITO
LIMA NE'l"l'O
LUIS ROIIEJt'1'O PONTI
LUIZ .RAGA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ GUSHIKEIl

MAGNO BACELAR
MAROEL CASTRO
MARCIO FORTES
MARCoNI PERILLO
MARIA ELVIRA
MARILU GUlMARAES
MARIIlIIA RAUPP
MARIO NEGROMONTE
MARQUINHO CHEDID
MARTA SUPLICY
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO REQUIAO
MAURO FECURY
MURlLO PINHEIRO
NELSON MARQUEZELLI
NELSON OTOCH
NESTOR DUARTE
NEY LOPES
NILSON GIBSON
NILTON BAIAIlO
ODELHO LEAO
OLAVIO ROCHA
OSMARIO PEREIRA

PAULO BORNHAUSEN
PAULO FEIJO
PAULO HESLANDER
PAULO TITAIl
PEDRO CAIlEDO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SAIlTOS
ROMEL AIlIZIO
ROMMEL FEIJO
SALVADOR ZIMBALDI
SAIlDRA STARLING
SAIlDRO MABEL

174 assInaturas v.áildas;
044 assInaturas repelidas;
015 assInaturas que não conferem;
005 assinaturas ilegíveis;
001 assinatura de apoiamento.

Atenciolll!lTrente,

/
.>/ ,,!/

:_ ~~l~M<'-._
CLAUOlÔ RAMB1iGUIRRA

Chefe '

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

titulo.

CIIpIuIo I
DOS DIREITOS EDEVERES II'tDMDUAIS E COLETIVOS

TItulo IV

DA ORGAl"llZAçAO DOS PODERES

Caplulol
DO PODER lJ:OISlATIVO
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::':10. A Corutmçio poderá ser emendada mediante pr0

I - de um terço, no rnnmo. dos membros da Qrrwn
dos Depcldos ou dO SenIdo Federal;

• - do PresidenIe da Repúbtica;
• - de lMis da metAde das AuembIéiu Legislativa das

....... da Fedenlçio, manifestando-se, c.da WDI.of-l.. ....Ia
n'IIioria n:IIâta de ~mernbros. --...-

§ 6 • As contribuiçOes sociais de que trata este Inigo só poderto ser exigidas
lpós decorridos noventa dias da data da publicaçllo da lei que 15 houver inSlituído OU

modificado. 1110 se lhes aplicando o disposto no ano ISO. m. b.

§ 7.· 810 isentas de contribuiçllo para a seguridade soeial as entidades benefi·
centes de aSSistência socml que atendam às exigêncllS estabelecidas em lei.

§ 8.· O produtor. o parceiro. o meeiro e o arrendatário rurais. o garimpeiro e o
pescador anesanal, bem como os respectivos cônjuges. que exerçam suas atividades
em regtme de economia familiar. sem empregados permanentes. contribuirto para I
seguridade social medianle a aplicaçio de uma aliquota sobre o resullado da comerci·
llizaçllo da produçllo e farto jus aos beneficios nos termos da leI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 83, DE 1995

(Do Sr. Antonio Geraldo e outros)

Acrescenta parágrafo ao artigo 223 da Constituição Federal.

(~ COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO)

I 4' Nolerá objeto de deliberaçio a pt'OJlC)á de emen-
da tendenIe • abolir.

I - • forma federlltiva de Estado;
• - o W*) direIo, leCI'etD, unIversaJ e peri6dic:o;
• - • separaçio dos Poderes;
ri - OI dIrellos e garantiu IndivldUllis.

AS MESAS DA ::ÁMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL. NOS
TERMOS DO ARTIGO 60 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL. PROMULGMt A
SEGUINTE EMENDA AO TEXTO CONSTITUCIONAL:

Acrescente·se paragraio ao Artigo 223 00 texto constitucional

Art.223 ..

TtnILO VIII

§ A outorga de permissão. autorização ou concessão para serviCos oe,
televisão. de radiodifusão sonora. local. regional ou nacional deverá ser 'elta por
sorteiO publico dentre os concorrentes que preencham os requiSItos legaiS e
satisfaçam as condições estatuidas na legislação pertinente

JUSTIFICATIVA

Um jorna:. uma rádiO ou uma emissora de TV e a'ma
poderosisslma de prooaganda política e ISSO não e preCise ser demonstram:, a
pariamentares. é ÓPVIO.

E Ir:calculável a soma de poder que a atual legislação cõs ~as
mãos do Executivo auando lhe di! a facLildaoe d-: escolher não dlscnc'onaroa
mas arbllrarlamente. a entloade. empresa 01.1 grupo oeneflclano da outorga ae
permissão. autorização ou concessão do direito oe explorar financeiramente os
canais oe C0'11UnICa;'3o de 'T1assa

A presente orooosta oe emenoa constlluclona' sem lOcar ras
prerrogativas do Execut:ve. p'r'i'tende for;'ece' :.Im critério a ser se;;u;d~ oara
formah:::ar UM ate que, maIs aue Qualquer ou!ro deve ser regradc

No Brasil repuohcano n1nguem acredita na moral;dac: dO"
poderosos, ainda que tenhamos malona de exemplos de n:lmens ,dea;istas
altrUlstas e aonegaoos em lodos os PodNes d3 União Por que en~ãc de'xa'
em aberto. na leI. uma fonte de arbitrariedade?

;:. orúoosta oe emenoa COriSTl!I.!CiOna, e,''f'i teia tem alnü;:: fl·el"',A

d:> se:~. va:c· :no;"a~:za:-t~ I;",::-:nsec~ 2 ...·a:-::agem ':J.~ ele·....:. a f.J:~=ãc :JB3t~ :aSé:
atualmente r:·e;orat'v3.....eilte- subalterna O!? sacr3rrentar- :'l"r.a fait accompl' can?
a semore c!gna e í't-.cessa;,,'a ae fiscalizadora cc cumo;:mer.~o ~e'o =.xb'::;.....trv'~
dos trâmites le;alE qLii: impe::1trãc q:.J~ as ~.Jtcrges ce :.~r.:::e5sje3 oal'-2:.ar·, 
oareçaf""'l. note-s~' IMC!'"2'S l\lr.de qUi? C' Exec:'ltlv,: n:: 'a~ar' não passo? <je
Inocente mas reOUOlôaa mUlne=- os- Cesar.

AECIO NEVES
AIRTON DIPP
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALMINO AFFONSO

ABELARDO LUPION
ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON MOTTA

SEÇÃO I

CAPtruLO 11

DA SEGURIDADE SOCIAL

f 2.· A proposta de orçamento da seguridade social seJi elaborada de forma
integrada pelos órgtos responsáveis pela saúde. previdéncia social e assistência soci·
11. tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretri7.es orçamentá
rias. assegurada I cada írca a Be51Io de seus recursOs.

§ 3.· A pes$OI juridica em débito com o siSlema da seguridade social. como
estabelecido em lei. nIo podeJi contratar com o poder público nem dele receber bene
ficios ou incentivos fiscais 011 creditícios.

§ 4.· Alei poderí instituir outras fontes destinadas a prantir a manutençlo ou
ellJllnslo da seguridade social. obedecido o disposto no In. IS4. I.

i S.· Nenhum beneficio ou sel'iço da seguridade lIOCial podeJi ser criado,
majorado ou estendido sem I correspondente fonte de custeio total.

Art. 195. A seguridade social se'" financiada por toda a sociedade. de forma direta e
indireta. II05terR1OS da lei. meebante recursos provenientes dos orçamentos da Unilo.
dos EstadoI, do Distrito Federal e dos MwúcípiOl, eelas seguinlCS alnln'buiçm IOCiais:

1-dosempJegldores. incidente sobre afolha de saJárioI;. ofaturamento eo11lCTO;
11 - dos trabalhadores:
111 - IObre a receita de concursos de prognósticos.
f I.· As receitas dos Estados. do Distrito Federal e dos Municlpios destinadas

• seguridade social constarlo dos respectiVOS orçamentos. nIo Integrando o orçamen·
toda Unilo.
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1'trtJLo VIII

SECRETARIA-GERAL DA MESA

RJ PT
SP PPR
PR PP
SP PPR
BA PTB
RJ PPR
PE PFL
SP PSD
RR PTB
MT PL

Brasília, 05 de maio de 1995.

Senhor Secretário-Geral:

1 - ADHEMAR DE BARROS FIL'fO SP PRP
2 - ANIBAL GOMES CE PMDB
3 - CIRO NOGUEIRA PI PFL
4 - CORIOLANO SALES BA PDT
5 - ENIO BACCI RS PDT
6 - FERNANDO GOMES BA PMDB
7 - PINHEIRO LANDIM CE PMDB
8 - ROBERTO MAGALHAES PE PFL
9 - SERGIO GUERRA PE PSB

10 - WILSON CUNHA SE PFL

1 - CARLOS SANTANA
2 - CUNHA BUENO
3 - DILCEU SPERAFICO
4 - FAUSTO MARTELLO
5 - FELIX MENDONCA
6 - JOSE CARLOS LACERDA
7 - JOSE JORGE
8 - MARQUINHO CHEDID
9 - MOISES LIPNIK

10 - WELINTON FAGUNDES

Atenciosamente,

/~l./7li.'~
C~I~~SAGUIRRA

VICENTE ANDRE GOMES
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZULAIE COBRA

REPETIDAS: 10

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 187
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM•••••••••••••• 10
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 207

187 assinaturas válidas;
010 assinaMas repelidas; e
010 assinaturas que nIo conferem;

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposlll de Emenda à
ConslituiçAo, do Senhor AntOnio Garaldo, que "acrescenta parágrafo ao art. 223 do
texto constitucional", contém número suficiente de signajjrios, constando a referida
proposiçAo de:

Oficio n;l4 195

ASua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

"IGI.LAcao CITADA. MElADA 'ILA COOkDINAClO
»AS COMJ.SOIS 'lkMAMENTIS

~!!~-

JOSE CHAVES
JOSE EGYDIO
JOSE GENOINO
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE TELES
LEONEL PAVAN
~EONIDAS CRISTINa
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
LINDBERG FARIAS
LUIZ BRAGA
LUIZ FERNANDO
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MARILU GUlMARAES
MARIO CAVALLAZZI
MATHEUS SCHMIDT
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MILTON MENDES
MOACYR ANDRADE
MURlLO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NEY LOPES
NILSON GIBSON
NILTON CERQUEIRA
ODELMO LUO
OSCAR GOLDONI
OSORIO ADRIANO
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BORNHAUSEN

PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO IRUJO
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
RODRIGUES PALMA
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RUBEM MEDINA
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SILVERNANI SANTOS
SIMAO SESSIM
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST
TILDEN SANTIAGO
UBALDINO JUNIOR
UDSON BANDEIRA
VALDIR COLATTO
VIC PIRES FRANCO

ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO VIVEIROS
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
BOSCO FRANCA
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMURCA
CARLOS MAGNO
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA
CESAR BANDEIRA
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA LIMA
DANlLO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DOMINGOS LEONELLI
EDUARDO MASCARENHAS
EFRAIM MORAIS
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FERNANDO DINIZ
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CAPlm,o V JUSTIFICAÇÃO

o instituto da medida provlsoria mereceu cerca de 110 projetos

de emendas revisionais. durante os trabalhos da Revisão ConStltUClOnal. como nos dá conta

o Parecer n' 15. de 1994-RCF. do Deputado Nelson Jobim, seu Relator'

Árt. tu. Compc:le 1IO Poder ExCCUli~o OUIOlpr c 1ll1lO'·.r concctlAo. pcrrnilSAo c
IUlorllllçAo parn o ICn'lçO de radulCllfusAo IOnora c de IOns c im"gens. observado o
pnnclpio da complementandade dos Slslemas pm·lIdo. público e estatal

§ /.'0 Congresso NllClonal apreciará oalo no prnl.odo an ("J. §§ 2." e4,". a
contar do recebimento da mensagem

§ 2.' A nno-reno\'açAo da conccssllo ou pernllss.'o dependera de apro,açao de.
no mlmmo. doIS qUIRtos do Congre!iSO NacloMI. em \olnçaO nomlR,,1

§ J.' O RIo de olllorga ou renovaçao somente produllrÁ efeilos Icgms após
delibcraçAo do Congresso N'lCional. lia fonll" dos parágrafos anlenores

§ 4 ' O canccl"mento da concess.'o ou permis~o. nllles de \'ellcido o pra7o,
depende de dcclS.'O judiCIal

§ ~.cO pml.oda conccss.'oou permis~o será de deI. anos para ns emlssoms de
nicho e de qUlO/e para ns de IcJC\'i~o

"Dentre elas. 3S sugerem a supressão total do instituto.
revogando o inciso V do art 59 e o art 62 do texto constitucionaJ;
14 pretendem restnngIT seu campo nonnativo a detennmadas
matenas. tais como finanças publicas e segurança nacional. 18, ao
ceves, propõem sejam excluidas de seu dommlD normativo materias
diversas. entre as qUaIS as referentes a direitos individuais. sociais.
poliucos e relativos a naclOnalidade. materia penal e tnbutaria.
materia reservada as leis complementares e materia IOsusceuvel de
delegação legislativa.., nos termos do art 68 da Constituiçio>

Em relação a possibilidade de reedição de medida provisória
na mesma sessio legislativa.. 24 propostas sugerem sua vedação
explicita, !O admItem a reedição por uma vez; 09 propõem a
reedição. por uma vez., no caso de não haver sido objeto de
deliberação pelo Congresso Nacional; apenas O1 propõe a reedição
sem limites.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 84, DE 1995

(Do Sr. Marquinho Chedid e outros)

Altera o artigo 62 da CW1stituição Federal.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

Cerca de 16 propostas fazem referencia ao prazo de
conversão da medida provisória em leí. em sua maioria sugt:nndo
alteração para sessenta dias

Quanto a outras. modificações propostas. devem ser
regístradas. entre outras. as que sugerem' retom,\ ao instituto do
decreto-lei (02 propostas), transformação da medida provisória em
espécie de "delegação legislativa especial" (02 propostas).
instituição da exIgência de motivação para a edição de medidas
provisorias 101 proposta)."

As M.... da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos

termos do ano 60 da Constituiçio Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto

collllÍtucional.

Art, I' O art, 62 da Constituiçio Federal pusa a ter a seguime

2. Introduzida a MEDIDA PROVISÓRIA no Direito

Constitucional positivo brasileiro pela Constituição Federal vigente. desde 5 de outubro de

1988. pois. veio substituir a figura do DECRETO-LEI, atrave. do qual o Poder Executivo

exerceu a atividade normativa Jatisslmamente. no regime poJitico autontario. de exceção.

Nio apenas na vigência da Cana de 10 de novembro de 1937, pela nio reumão do

Parlamento como previsto no ano 180 de suas disposições transitórias. Reforçando os

poderes do Chefe do Poder Executivo, o decreto-lei foi ressuscitado na Constituição de 24

de janeiro de 1967 (an, 58 l. mantendo-se na Emenda ConstItucional nC I, de 17 de r "tubro

de 1,969 (an. 55). Conferindo.

Art. 58 O PRsldenlC dalArt 5S O presidente da An 62 Em caso de relai.ncta e
Rcpiblica. ~ casos de utgenG'la RepubllC3. em C3.w dt urgênCl3 ou urgCncUl. o Presidente da
\ou de mttreste públICO relevante_Ide Interesse publico rela1!nte. e Repúbhea podem adotar medulas
le desde que alo resulte aumento desdc: que nAo hap aumento de prlMSDrw com força de te!.
~ despesa. podet2 expedu despesa. podera expedU[devendo submelÕ.las de Imediato
~. com força de let Idccretos~lel5 sobre as 5eguIRles ao Congreuo Nacwnal. que
sobre as seguuucs matenas matenas. estando em receuo. seta

convocado e.\:tr30rdinanamenre

~__=;:. I~'_:::;~::.l. 'I~: se reumr no prazo de Cinco

!m - cn~o de cargos publicas e

lIfixaç;lo de \encltnentos,

•Art. 62. Em caso de necessidade inadiável, devidamente
justificada. o Presideme da Republica poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei. desde que 010 impliquem em
aumento de despesa nem tratem de matéria vedada a delegaçio (§
I' do ano 68) ou sujeita a reservâ absoluta de lei, devendo
submetê-Iu, no mesmo dia. ao Congresso Nacional.

§ I' A necessidade inadiáve~ para fins de adoçio da medida
provisória, será reconhecida quando a matéria nio po... se
submeter ao regime previsto no § 2' do ano 64.

§ 2' As medidas proviSÓrias perderia eficil:ia, desde a.
ediçio. se nio forem convertidas em lei no prazo de quarenTa' e
cinco dias. a contar de sua publicaç1o. facultando-se 10 Congresso
Nacional disciplinar. a,raves de lei. as relações juridiQ5 delas
decorrentes.

CONSTITUIÇÃO DE 1967 IEMENDA CONSTl1UCIONAL
N' 1/69

CONSTITUIÇÃO ATIJAL

CONSTITUIÇÃO ATIJALEMENDA CON5Tl1UCIONAL
N" 1/69

único: Publicado o § l°' Publicado O te.",to. que terá PJri.grafo imico. As medidas
texto. que Im VJgência imediata, VJgêncJa unedialJ. o Congresso p.rD\<15ônas pen:SeJio efiraaa.

ConKJ'tSlO Naaonal o aprowrã Naciona.l o apI'O'Vlrá ou rejeitará. desde a ediçélo. se nio forem
rejei~ demro de sesaenta denUo de 5CUCI1tI diu. 1110 com'erUda5 em Jel no prazo de

nIO podendo emendá~lo; se. podendo emendá-lo: se. nesse tnnla dias. a parur de sua
..,.. prazo. nIo houver prazo. nIo l1ou\u deJiberao;lo. o pubJi<açio. devendo o Congresso

o teXto será tido COWfO texto seri udo por aproo.'ado. • Nacional diSCIplinar as rel:IÇÔCS
juridiClS delas decorrentes.

§ 2" A ll:)eiçio do _leI nio
implicará a nulidade dos atos
praUc:ad06 dUnlIIte a sua V1gencta.

'R"""'kda4a oeIaEC N" 11GB lOO!! 11 1078)

§ l° Publicado o te.'CtO. que terà vigê:DC1I unediata. o dec:reto--lel ser.i submetido pelo Presidente
República ao COJ1lfl:Sm Nacional que o apro"om ou rejeitara. dentro de 60 (sessenta) dias a contar do

seu recebimento. nIo podendo emendá~lo: se. nesse prnzo. nJo hQU\1:r deliberação. o texto será tido porArt. 2' Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de SUl

§ 4' É vedada a recdiçio. na mesma sessão legislativa, de
medida provisória nio apreciada ou rejeitada, no todo ou em pane,
pelo Congresso Nacional. podendo. porém. a matéria por ela
~er3Ida ... objeto de projeto de lei.

§ 3' O prazo a que se refere o parágrafo anterior será
suspenso durante o recesso constitucional. salvo na hipótese dos
ans. 136 e 137,

§ 5' É vedado tralar de assuntos nio correlatos na _
medida proviSÓria.
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7.

§ I" PlIblialdo o texto. que leT.i VlgCnc1a imcdJall. o dccmo-lei será submeudo pelo P=den"
RepúIllica ao Coopaoo Nacional. que o apnlYIlá ou l<jeÍ1IlÓ. dcouo de sess<nll di.. a contar do seu
_.nliO~_-lo: 50. nesse pTl2O. nJo ho\r..., dellbtr>çlo. apl_..... o di_o 00

§ 3" do an. 51.

Ar!. 51 ..
§ 38 Na falta de dc1iberaçSo dentro dos prazos estabelecllJos neste artigo e no par.igrafo antenor.

projdo scrj inc1uido automaueamente na ordem do dia. em regime de urgênCia. nas dez sessões
em diu 1Ul%IIÍVOI~ se. ao final dessas. nIO for apreaado. COIlSidear--se-i definilJ\.lImente

(R<daçIo dada pela EC N" 22J1l2)

3. Na liçio abalizada de 1. CRETELLA JUNIOR, in Comentários

à Constituiçio 1988, Forense Universitária, Rl. I" ediçio, 1991. vaI. V. pàg. :ms.

.. ......... Medida provisória ê o doereto-Iei democralizado. sem as
conotações autoritàrias do periodo de exceçio. em que lII.!CeU e
foi modelado o instituto. "Urgõncia" e "interesse pUblico relevante"
- os dois pressupostos do decnlo-Iei - foram substituídos por
"urgência" e "relevância", na medida provisória. "Publicado o
texto, que lera Vigência ImedIata!' equivale, de certo modo. a "com
força de leí". "Rejeitado o texto" tem equivalência em "... se lido
forem cmvenltias em lei 110pra:o tk 30 dias. "

4. NIo obstante tenham as medidas provisórias se abeberado em

texto repreoentativo do constitucionalismo democrático • os provvedimeati provvisori

coa Cona di leue, do art. 77 da Constituiçio da República da Itália. de 27.12.47. em

vigor desde 1948, substitutivos dos decreti-Jea:i ou onliDallU di aecessità - a prática

bruiJeira tem demonstrado que o Executivo tem abusado no exercicio d.... atividade

legiferante - transformando em usual o que deveria ser excepcional - prevalecendo-se,

sobretudo. da fàIha consistente na disciplina excessivamente genêrica do instituto. dele se

utilizando indiscriminadamente, degradando a espêcie normativa. Cabe ressaltar que o

CODSlÍlUÍDIe brasileiro absorveu indevidamente, no regime presidencialista. forma de
legisIaçIo mais adequada ao parlamentarismo.

Vale a leitura da fonte matriz das medidas provisórias. o art. 77 da
Constituiçio italiana:

"Art. 77. n Governo non puó. senza delegazione deUe
Camere, emanare decreti CM abbiano valore di legge ordinaria.

Quando in casi straordinari di nocessità e d'urgenza, iI
Governo adolta, SOltO la sua responsabiJità, prowedimenti

prowisori con forza di lesse, deve iI ajomo Slesso presentarli per
la conversione alle Camere che, anche se scioUe. sono
oppositamente convocate e si riuniscono entro c.inque giarni.

I doereti percono efficacia sin dall'inizío. se non sono
conveniti in legge entro sessanta giomi deUa loro pubblicazione.
lo Camere possano tullavia regolare~ i rapporti giUrídici
soni suBa base dei decreti non conveniti"

S. Em continuação ao trecho retro transcrito 1. CRETELLA
JUNIOR advene:

".. Como a medida proVisória. assim que editada.. já tem força de
lei. SÓ perdendo a eficácIa. desde a ediçio. se nio convertida em
lei, no prazo de trinta di... a panir de sua publicação. basta que. de
trinta em trinta dias. o Presidente da República reedite. com outro
número. a mesma medida, para que esta se perpetue
indefinidamente. como se fosse lei. Tudo se passa, entio. como em
1937. quando o Chefe do Poder Executivo podia editar tkcrero-Iei
sobre toda matêria de competência da União. "Com força de lei"
pode, assim. a medIda provisória ter vigência e eficácia indefinidas.
desde que. periodicamente, perdendo validade por decurso -de
prazo. seja, a seguir. reeditada. Embora o texto nio ajuda â
rejelçilo erplíclta da medida ocorre. na DlÓ.lÍca rejeiçilo tácIta. ou
Implícita. H

6. A medida proVlsona, adequadamente empregada, revela-se

instrumento eficaz de que OPoder Executivo pode lançar mio. em carater exrraordinario.

para, no exercício da OOIcs\as legislandj. atender a si~s de emergeneia, que.

demandando pronta atuaçilo normativa. nlo podem aguardar a tramitação legislativa
ordinária.

Cumpre, entlo. proceder-se à correçio do artigo, aperfeiçoando o

seu conteúdo, e nio suprimi-lo radicalmente. como sugeriu a Comisslo Paulista de Estudos
Constitucionais:

"A experiencia tem demonstrado que as medidas provisórias
ou nio correspondem a casos de relevância e urgeneia ou slo
inconstitucionais. Melhor. portanto suprimi-Ias. mesmo porque já é
facultado ao Presidente da República solicitar urgencia para
apreciaçio de projetos de sua iniciativa."

7 O presente projeto cogita, inicialmente, dos ,fundamentos

concotretltes de natureza axiológica da medida provisória - RELEVÃNCIA e

URGÊNCIA. Em fice dos fatos da vida constitucional do pais, esses juizos de valor. de

oportunidade, slo indicativos da sua necessidade.

Na verdade. todavia, o que se tem verificado ê que o Presidente da

Repúhlica nio demonstra OS pressupostos de admissibilidade justificadores da medida

provisória, pressupostos esses que, situados na esfera subjetiva da discriçio presidenCIal.

submetem-se, de certa forma, a controle jurisdicional limitado, coneeitos politicos que slo.
nio jUrídicos.

Esta razão recomenda a substituiçio. no 9IllII do art. 62. da

"reJeviDcia" e da "urgência", por "necessidade inadiaveJ.. devidamente justificada",

reconhecida (§ I') quando a malêria for de tal modo premente que nio possa aguardar a

tramítaçio prevista no § 2" do art. 64. onde està implícito o conceito de "urgencia":

"Art. 64.

§ I" O Presidenre da Republica poderá solicitar urgencia para
apreciação de projetOS de sua iniciativa.

§ 2' Se. no caso do parágrafo anterior. a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal Dio se manifestarem, cada qual.
sucessivamente, em ate quarenta e cinco dia, sobre a propo~çio,
será esta incluida na ordem do dia, sobrestando-se a deliberaçlo
quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votaçio."

A alteraçio alvitrada insere.se. portanto, dentro d~ um sistema

lógico, em harmonia com a Constituiçio como um todo. Tanto assim que. em liminar

con<:edida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN n' S2S.DF • relativamente á

MP n' 296. de 29.S.91. o Supremo Tribunal Federal considerou legitima a adoçio de

medida provisória no curso do processo legislativo em regime de urgõncia (art. 64 §§ I" e

2'). circunstincia .... que. segundo o Relator. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE. "Dia

elide. por si só. a possibilidade constitucional de sua ediçio."

8. Ainda no QllII1 sugere-:;e a substituiçio da expresslo "de

imediato". de compreensio imprecisa, que comporta interpretações subjetivas. por "no

mesmo dia" - il ajomo Slessa. do art. 77 da Constituiçio Italiana. que. por alguma

recôndita razIo inexplicada (ou inexplicável). nio foi copiado. como carecia.

9. Um pomo que parece ter. praticamente, concentrado o

pensamento dos parlamentares da revido constitucional ê o que se refere à restriçio da

amplitude IDIIeriII da medida provisória, atê por que o Supremo Tribunal Federal. em

algumas oportunidades, já se tem declarado contrário à liberdade temítica com que o

Executivo encara as medidas provisórias.

Na ADIN n" 162-I-DF. por exemplo. o Ministro IOSÉ CELSO

DE MELLO. concedendo a medida liminar. entendeu que "Dia ê licito ao Presidente da

República, mediante utilízaçilo da medida provisória, incursionar. livremente, em qualquer

dominio temàti·o". entendimento esse que reiterou no deferimento da liminar solicitada na
ADIN n" 3S8.DF:

"Inobstante a natureza de que se reveste a medIda provisoria,
que ê um equivalente constitucional da lei, é-lhe vedado o acelSO a
determinados donúnios normativos. O sistema juridico instituído
pela COnstltuiçio impõe linútaeões materiais imolicitas - ou
decorrentes das orincipias e valgres que ela ÇQnsagra - &O exercício
desse CX![Jordinario poder legiferante conferido ao Presidente da
República. É certo que a norma consubstanciada no art. 62 da



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 3 11999

Carta Politica nlo reprodUZIu. no que penine a compeléncia
normativa do Chefe do Poder Executivo da Unilo, lintitações
materiais explicitas. como o fizera o anterior ordenamento
constitucíonal (an, 55 e seus incisos). isso porem. não significa
disponha Q PreSidente da RcoUblíca. sob o novo regIme
conslltuclonal de ampla liberdade ou de irrestrito poder de
disciplinar QuafQuer rnateria mediante a edição de medidas
~,

Tenho para ntim que o Chefe do E"ecutivo não pode dispor 
pelo uso dessa competência extraordiniria - sabre temas
concernentes, v g., S1. definição de tiPOS penais, á cominação de
penas ou a restrição do statu! libertatis DOIS prinCIPias baslcos •
de extração constItucional. imoõem essa pre~exclusãQ tematica ao
domlnIQ da medida Drov1sona. Q principia da reserva absoluta de

lei fannal e o principio da reseIVI de competência do Poder
Legislativo" (RTJ 133/568) (Os gnfos são nossos)

Desde a promulgação da Constituição de 1988, JOSÉ AfONSO

DA SILVA, no seu renomado CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO,

Ed, Revista dos Tribunais, Silo Paulo, vem defendendo

"Uma interpretação 16gico~sistematica leva a concluir que o
Presidente da Republica não podera diSCIplinar por medida
provisóna situações ou materias que não podem ser objeto de
delegação Seria um despauterio que medidas proVIsórias
pudessem regular SItuações que sejam vedadas ás leis delegadas,"

Fere o bom senso admitir que materias proibidas à delegaçlo de

poderes ao Presidente da República possam ser objeto de medIda provisória, em cuja

elabo~ ele atua com maior discricionariedade do que nas leis delegadas. sujeito que

fica à. Resolução do Congresso especIficando "seu cónteudo e os termos de seu exercicio"

(§ 2' do an, 68, da Constituição),

Como a intenção deste projeto e manter flagrante paralelismo com

a disciplina da legislaçlo delegada, remete·se, no ÇiJlI!l do art, 62. ás vedações do § I" do
art, 68, sem elenc'- '..s com a supressão observada pelo Parecer n" IS-RCF do Relalor da

Reví5io:

Deixamos de mencionar as matérias referentes à
organização do Poder Judiciário e do Ministerio Público, carreill e
garantias de seus membros pelo fato de jà se encontrarem
constitucionalmente reservadas à lei complementar. sendo
dispensavel a referência. Do mesmo modo, entendemos que 05

direitos individuais insuscetlveis de delegaçlo legislativa Silo os
previstos no an. 5" do texto constitucional, sendo igualmente
dispensàvel, por óbvia, sua e"clusão do campo normativo das
medidas proVlSOrias, que só têm força de lei ordinària, oio de
norma constitucional."

Segue-se, entretanto, a linha daquele parecer, no que se refere ao

arrolamento entre as~, vedadas a medida provisória, daquelas que 5io~

estritamente à lei formal. ai incluído nio só o direita penai quanto O~. Recorde-se

o trecho pertinente do Parecer n" 15-RCF:

"Incluimos ainda no rol de materias que nlo poderio ser
objeto de medida provisória outra sugestlo constante de quase
todas as propostas apresentadas: materia penal, sujeita ao principio
builar da leg.a1idade formal, Medida provisória, como o próprio
nome indica, só a titulo temporário e, por isso mesmo, ptecário,
inova a ordem juridica, nlo podendo equiparar-se á lei em sentido
formal, A regulamentaçlo de matéria penal por medida provisória
constituiria verdadeira derrogação do principio da anterioridade e
da legalidade, elevado à categoria de norma fundamental na
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadlo: "Não
hà crime sem lei anterior que o defina; nlo hà pena sem prévia
continaçio leg.a1" Tratando-se de ato de juridicidade precáriL a
medida proVIsória nlio pode diSllor sobre criminalizacio de
condutas ou cominação de penas sem abalar toda uma estrutura
dQutrinària e normativa em Que se assenta hoje Q moderno Direito
~(Osgrifussãonosso~

Como ensina PINTO FERREIRA. ás fls, 289, do vaI. 3 dos

COMENTÁRIOS ACONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, Editora Saraiva, Slo Paulo, 1991,

"A medida provisória tem/orça de I." Possui um significado
equivalente à lei, porem nlo se identiflca com a lei formal, Por isso

mesmo oio pode tal medida ser sucedâneo da lei formal, nos casos
em que a Constituiçlo determina que a esfera de disciplinamento
seja atribuida á lei formal, A medida provisória nlo pode regular
materia que, por e"pressa determinação da Constituiçlo. deve ser
regulada por lei."

lO, Outro aspecto que se procurou resoJver foi o de evitar-se a

convocaçlo do Congresso Nacional durante o recesso, para apreciaçilo de medida

provisória, Nlo só foi retirada do~ essa determinação, como tambêm se lançou, em

p3J'ágrafo )0. a suspensão do prazo durante o recesso.

Tal procedimento guarda simetria com o disposto no § 4° do art.

64, segundo o qual

"Os prazos do § 2" nlo correm (o mesmo que
"suspendem-se") nos periodos de recesso do Congresso NacionaL
nem se aplicam aos projetos de código."

Ora, se no regime de tramitaçlo em~ os prazos "não

correm", tlUTlbém não o deveria em decorrencia da edição de medida provisória.

Reualvam·se, no entanto, as circunstâncias excepcionais do estado de defesa (art. 136) e

do wado de sitio (art, 137),

11, Uma vez que as modiflcações que se pretende ao te><lo atual

procuram manter-se, tanto quanto possível, coerentes com o tratamento dispensado a

institutos disciplinados na Lei Maior, propõe-se, outrossim, a arnpliacio do prazo para a

conversio da MP em lei, considerando-se que os trinta dias de hoje têm-se revelado por

demais exíguos, Assim, têm desservido ao propósito de podar os excessivos poderes do

Executivo, pois. ao inverso, têm propiciado a reedição, ilimitadamente, das medidas

provisórias nlo apreciadas no prazo constitucional, dando origem a complexos problemas,

12. Outra questilo tormentosa diz respeito aos efeitos da MP sobre

as rel~ juridicas constituidas, se o Congresso Nacional a rejeita ou oio a aprecia no

prazo previsto,

Há mesmo quem assevere que as relações juridicas decorrentes de

medida provisória rejeitada se nlo reguladas pelo Congresso Nacional, implicam em

inconstitucionalidade por ontissão, suscetivel inclusive de controle pelo Poder Judiciário,

É o caso de IVO DANTAS, para quem a nlo disciplina pelo

Congreuo das situações juridicas nascidas na vigéncia da medida provisória poderá ser

suprida pelo mandado de injução e pela ação de inconstitucionalidade por ontissào, (in
ASPECTOS JURÍDICOS DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS, Brasilia, Ed, Consul"", 2,

199/, pàgs, 91 e ss,),

Ter "força de lei" significa poder criar direitos e obrigações na

forma do art, 5", n, da Constituição

Na obra antes citada de J, CRETELLA JUNIOR, ás pàginas

174212744, colhe-se aliçlo:

"A expressão com/orça de lei moSlJ'lt que, ao ser editada, a
medida proVIsória mnda não e lei. A expressão tem aqui o sentido
de eficáCia. de producio de efeitos coocretos enquanto não
reíeitada Ou de continuação de efeitos se aprovada c
transtOnnada em leí De lei autO=élplicavel A expressio já estava
incluida no texto de 1967, mas foi supnntida em 1969, voltando
agora, em 1988, para o dispositivo da Carta Politica, A medida
provisória tem forca de lei. E lei durante sua vigência., tendo. ainda,
eficâcia por trinta dias. ou para sempre, se aprovada; se rejeitada, a
"força de leP'. a "eficácia", é perdida., retroa.tivamente.

Urgencla e relevânCIa são traços comuns ao decreto-lei e à
rnedida provisória. Sem um desses PrlUS, mencionados, o
Presidente não pode edità-los, O decreto-Iei e a medida provisória,
desde a edição, tem força de lei. EjirxiclO, desde a vigência, e outra
conotação de um e de outra, Perda de ejicticia e, por fim, outro
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traço comum a ambu u medidu. O periodo de aprovaçio ou de
rejeiçlo, de sessenta diu para o decreto-lei e de trinta diu para a
medida provisória, sio meros "acidentes" quantitativos que nio
alteram • essência da coísa. A difcn;nca s;;uza;ifiq entre ambv N
medidas é no que $C refeu i DuM"" ou nlp dos I10S prujtados
durante SUl vigCncÍL ou. em outrv paIayru, I retrOlljyidadc ou •
irretrotliyjdadc da eficjcia. porque. se no decreto-lei a rejeiçlo nio
implicava a oolidade dos atos jâ praticados. DI medida prpyjlÓÓa a
rsímilI, ao contrário, implica, isto é. 0DCrl l!!ellIS (" /!!1IÇ, ao
pUlO que. no decreto-lei. opera 11 ",me. Em outru palavras. IQ
ser rejeitada a medida provisória 1lC!0 Congrwo NM'iOlll! perde
ela a etjçícja. desde a edicio. isto é, do nulo$. de pleno direito
todos OI ato, praticadQS • panír da vipncil. Ao contrário, 10 ser
rejeitado o decreto-lei pelo COlljp'esso Nacional, todos os atos
praticados durame sua vigOncia continuavam vilidos.

Que é ejicácíá! Eficácia e a medida â produçio de cujos
efeitos nenhum obstaeulo de direito se opõe. Toda medida. mesmo
perfeita, pode ainda ser ineficu. por pender termo ou condíçIo
suspensiva. Ineficácia é a improdutividade de efeitos juridicos por
falta de a11lUJ11 elemento exterior ao ato, em sua aprovaçlo por
outro órgio, DI rati&açio ou no controle. Faltando elemento para
a perfeiçlo da medida, pode-se completâ.la com o elemento que
faJta. Eficácia e ineficícia nio sio vicioso SIo momentos em que o
atO é idõneo ou nio para a produçlo dos esperados efeitos
juridicos. O ato inexistente, • mesmo o ato nulo, nio tem eficícia,
pois eficácia, em momento algum. advém do !lida ou do nulo, pois
o ato nunca pode ser completado, sanado, pela simples razia de
que nio exist•. Nio é." (Os grifos sio nossos).

Butant. significativa e a Clposiçlo de MANOEL GONÇALVES

FERREIIlA FILHO, in COMENTÁRIOS Á CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988,

Editora Saraiva, Slo Paulo, 1992, vol. 2, pâgs. 1031104:

....... S. a medida nio for convenida em lei no prazo
constitucional. ela perde .feitos desde a sua ediçlo. As5im.
reitere--se. Perdem efeito desfazem=se p snnacqMnciu até tmio

produzidu. salvo discipli!W!!<iD)o especja! dado em lei pdo
Congresso Nacional.

····..·..E;;;~~;~:··~·-;;;,~··;;;;;··~~~··;;;;;i;~··q~··~··C~~~;~
Nacional possa ter como válidos os atos praticados com bue em
medida provisória nio convertida em lei. Ou alguns deles. E isto
que significa a parte final do parâgrafo: "devendo o Congresso
Nacional disciplinar u relações delas (du medidu provisóriu)

decorrentes".

Mas c;ste disçjp1inamcnrQ eyjdemcrncntc tem de RI' reito por
lei s;spmsamenl' NIo pode ser tido como itnplicito sob oena de
DuUfjqr..K • perda retroatiya de cfjcjcia da medida

Ocorre. porém. um problema delicado • • freqüenl' DI

prítica., qual seja o de nio :IC[ a medida conyertjda em lei embora
R!Q sofu;r a reicjr.lp pgr00' do Cggreuo NtcionaI virxlo a sq:

de imedjNQ 1J!!Qdjtada. com • djllp'" de Que se convalidam os
efeitos W"mal pela medida aio conyertjda. É yí1ida esta
conyaJjdar.ip?

A resposta é afirmativa. caso essa nova medida seja
convenida em lei. Evidenlemente negativa. caso ela seja
desaprovada.

De qualquer modo, a MlM!ljdKJq de efeito de medida
pmyjlÓril nio çggyenjda. pgr OlIUJ medida \IISlYÍSÓÓL tem njtido
o upectQ de ftaude i rem do dafazjrDC!!l!o retroJtjvo da etjcjçj,
da medida- quandp Pio cggycrtjda em lei DQ pruo CQQS!ituciQna!.
Este upcc:Io, _o, é secundário DI .... /lflvidade quando
comparado com a insegurança jurídiQ que de outra forma se
geraria.

Em face dessa abemçIo jurídica que é a medida provisória,
instituida pelos bem-imenc:ionados juristu da "Nova República", a
prete>clO de corrigir o "0IIlUlh0 autoritário", a soIuçio de
bom-SCIIIO consist. em aceitar a convalidaçlo de efeitos
produzidos por medida provisória nio convertida em lei. por meio
de outra medida provisória, si el /1/ qtIQII"'''' deco<Te o prazo de
trinta diu aberto pela Constituiçlo para a conversio dessa medida,
Tudo acabarâ bem se entIo a medida for convertida em lei • os
efeitos estario convalidados; ou tudo se ac:larará. a poskríorl. se

.Ia for rejeitada expressamente - os .feitos nio teria sido
convalidados. Mu tudo continuarâ como dantes. se decorrerem 111

albís os lrinta dias, • a medida for renovada." (Os grifos sio
oouos).

NIo tem havido, contudo, consenso entre os autores, e o usunlo

COItIiJala gerando poIirnica, levada ate os Tribunais.

Mais adiante MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO

JlIOIIIlIUO, dando conta de outro upecto delicado:

"Registre-se que as nonnas eplid.m.. CQ!D a medida
proviJÓria .. assim por ela revosadg .. recobram vigência. CI50 nio
ÇQovenidi em Im I medida provi!fÓri. Nio se trata propriamente
de efeito reJlfiuinatório roas sim do fatp de que, dCllCllllendq a
medida prpyiSÓria de converào está ela wjm suieita I Uma

verdadeira condicio resolutiva. Assim. também a revogaçio que
dela decorre estâ dependente da condiçio resolutiva. que é a
conversio em lei da medida provisória." (Os grifos sio nossos)

A expressio "lei sob condiçlo resolutiva" foi cunhada por

PONTES DE MIRANDA. em seus COMENTÁRIOS À CONSTITUiÇÃO DE 1967,

Tomo m. quando c:uidou do decreto-lei.

Em trabalho anterior - AS MEDIDAS PROVISÓRIAS COM

FORÇA DE LEI, publicado no Repertorio d. Jurisprudência 10B - I' quinzena d.

matÇOI89. n° 5/89 • MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO tev. ensejo d. melhor

expIanat seu posicionamento:

"Tendo esta "força de lei lt
• deve..se entender qye dmoga ou

revoga , lei anterior com ela incamol1tlvel. Isto e inexoràvel~ pois
somente usim poderia a medida provisória chamar para o seu
império 05 atos ou fatos que. do contrârio. estariam sujeitos a
outra normaçio. Mu. rejeitada a medida proviSÓriL ocorrerá I
Tel!riuinacio da lei dcrrpwa our~? Como se sabe, 010 hâ
repristinaçio sem norma .xpr.s.. que a comand•• a Constltuiçio
vigente nio cuidou do assunto.

A meu ver, a questio deve ser posta noutros termos. A
derroaa.cio ou fCVQgacio da lei antenor por UOlI medida
proviSÓria :mia apenas aparente. Esta suspenderia a vigência e a
eficâcia desta lei anterior, sobrepondo-Ih. a norma que edita. mu a
derros,açio ou revogaçio propriamente ditas apenas viriam da
conversio em lei da medida provisória pelo Congresso. Assim,
incorrendo a conyerslo perderia efeito a medida OroyiSÓriL

reslitujndo=$C plena vigência e eficicia ao direito anterior. Note-se
que esta soluçio se coaduna com o t.xto do ano 62, paragrafo
único, primeira pan.............. .. , ..
................................................................................., .

EntretantO, a pane final do parâgrafo único do ano 62 lança
dúvidu. Diz el.: "devendo o Congresso Nacional disciplinar as
relações juridicas d.1as (das medidu provisórias) decorrent....
&te texto parece sug.rir qu., enquanto o Congr.sso Nacional nio
deliberar sobre u relações juridicas decorrent.s da aplicaçio de
medidu provisóriu nio conv.nldu em lei, os atos praticados com
bue nelas persistiria validos.

A melhor imerpretaçio nio e esta. porém. Clarament. o
texto, ao prescrever a perda d. eficácia ex Iunc da medida
provisória nio converrida em lei, fixou um principio: o d. que u
norrou editadas por esse meio nio deveriam ter .feitos viljdos.
Assim. deve-se entender qu., em principio, os atos conseqüentes
de uma medida provisória rejeitada sio de nenhum valor, devem
ser considerados como irritos.

É indubitável, todavia, que o texto mencionado permit. que
o Congresso Nacional. ao rejeitar as medidu provisórias, discipline
u relações juridicas delu decorrentes. Isto significa que .Ie pode
regular as conseqtmlcias d. medida provisória, reconhecendo-lhes,
no todo ou em parte. validad.. A situaçio, entio, muito se
usemelharia a que a Constituiçlo anterior previa, no ano 55, § 2°,
em relaçlo aos decretos-leis nlo aprovados. Entretanto, CQlIIP....S

tma de uma excecio aperw em deJibmcio expmy. por vi, de
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lei poda o ConflTeuo Nlcjollll recopbccer validJ4e a ato
gTJtjedo çom base em medida provisória 1110 aprpya.d.a Esta é.
aliás, a soluçlo prevista na pane final do ano 77 da CollJtituiçlo
da Itália". (Os grifos sio QOSS05).

Essa soluçlo do direito italiano.

"Le Camere llQUllIIll tunavia regolare CON LEGGE
rapporti giuridici sorti sul/a base dei decreti non convertiti."

é a que se procura inserir. agora. no texto, transmudando-se a~ de hoje em
ÜIIõIIIlIIII'- que o Congresso Naciollll exerCeÁ nio atraves de decreto-Iegislativo. mas de

lá.
No parecer SR-92, de 21 de junho de 1989. publicado no DO da

UniIo, ScçJo I. de 23 de junho, SAULO RAMOS. entio Consultor Geral da Repilblica,
bem sintetizou:

"A extrema gravidade ãe que se revene a inércia apontada,
caraeteriuda pela abstençlo legiferante do Congresso Nacional.
que deixa de disciplinar. ll2L.ill, as re:..,ões jurídicas decorrentes
das medidas provisórias não convertidas, projeta-se no plano das
relações jurídico-sociais, com serias implicações.

33. Inobstlnte. houve, entre nós. quem sugerisse o
decreto-Iegislativo como instrumento para o Congresso disciplinar
aquelas rcl~es juridicas, quando não aprovadas ou nio
convertidas as medidas cautelares.

A sugestão nio procede. Resultou. talvez, da simples
comp~ão dos textos brasileiro e italiano. pois entendia que o
parlamento pode "regolare con legge i rapponi giuridici soni sul/a
base dei decreti noo convertiti"

Nosso constituinte. ao reproduzir o texto da Constituiçio da
Itália, omitiu a expressão "con legge". o que levou alguns
intérpretes a pensarem ,que, não havendo no texto brasileiro
referência à lei. o meio de disciplina pelo Congresso seri..
necessariamente. o decreto legislativo.

É grave o engano. Se cabe ao Congresso disciplinar relações
juridicas. 50meme Dor lei padera fazê.to. porque "ningucm serâ
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senio em vinude
la lei."

Rel~es juridicas decorrentes da medida provisória
incursionarão por todos os campos do direito. publico e privado.
sobretudo em função das SltU"'Ões urgente. de crise ecoOÕmica. a
afetar contratos, mercado de capitais, abastecimento, comercio,
etc.

Nosso constituinte nio repetiu a expressio "con legge" no
artigo 62 da Constituição. porque entendeu·a despicienda, pois
rel..,ões juridicas privadas. ou entre o cidadão e o Estado, OU

publicas, fora do elenco do artigo 49 do Estatuto Maior. somente
por lei podem ser disciplinadas.

Ademais. o artigo 48 da Constituição diz caber ao Congresso
Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da Unilo
(entre elas as relações juridicas decorrentes de medida provisória )
com a HIlcio do Presjdente da Reoublica.

Dispensada ê a sançlo somente para as matérias de
competência exclusiva do Congresso Naciollll (art. 49)
expressamente elencadas em vinte e sete itens, entre os quais nio
se encontrou qualquer referéncia a medida provisória ou à
disciplina de relações juridicas dela decorrentes.

Logo. a disciplina, de que trata o paràgrafo unico do artigo
62. tem na lei. de competência do Congresso. seu instrumento
juridico idõneo. De seu processo de fo~. co-paniciparà o
Presidente da Republica. pelo exercicio da cqmDe!ência
constitucional de aue dispõe para sancionar ou vetar 05 projetos de
Ici.

Ocorrendo a rejeiçio da medida provisória, ou sua
caducidade, e na hipótese de o Poder Executivo conformar-se ou
concordar com a deliberaçio congressual negativa, deixando de
representi-la, deve "o Congresso disciplinar as rel~ juridicas
dela decorrentes". Th.m.Qs ai rem obriWória de iniciativa de lei

S. o Congresso Nacional deixar de exercê·l.. incorrerà como
vimos, em incon!titucionalidade por omisÜO. pois neste pani<ular.
nosso constituinte foi mais severo: enquanto a Constituiçio
italiana estabe1e~ rem facultativa (ItLe CAlDeIe DOUODO ti) I

Çqnstituicio brasileira usou a cxP'esslo "devendo o Co0iM5w... li

(Os grifos sio noossos).

13. Despiciendo reprovar. por demais evidente, o abuso da

prerrogativa constitucional que representa a sucessiva reedição de medidas provisórias. não

só das nio apreciadas quanto das rejeitadas pelo Congresso Nacional.

Esta prática, engendrada peJa inexistencia de vedação expressa.

está em dissonância com a sislemática do processo legislativo brasileiro que comporta o

principio consagrado nio so no § 5· do art. 60, como no an. 67:

"Art. 60.

§ 5· A matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada nio pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessio legislativa."

"Art. 67. A matéria constante do projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de novo ·projeto, na mesma
sessão legislativa. mediante proposta da maioria absoluta dos
membros das Casas do Congresso Nacional."

Na Revista da Procuradoria Geral do. Estado de Sio Paulo. de
junho de 1990. às pàgs. 214 o Miniano JOSÉ CELSO DE MELLO teve ensejo de afirmar;

"A omissão existente na Cana Federal· gue nem proíbe e
nem autoriu a reedição de medidas provisória - atua, em face do
seu elevado potencial de conflituosidade. como elemento
desestabilizador e de confronto juridico-institucional entre os
Poderes Executivo e Legislativo. li

O mesmo Miniano. na aprcciaçlo de pedido de liminar na ADIN n·

295-3-DF. que suspendeu a eficàcia e a aplicação da MP n· 190. de 31.5.90. reafirmou que

é impossível a reediçlo de MP rejeitada pelo Congresso Nacional, proclamando:

"O sistema de garantias e de limit~s ao poder estatal. que
a nossa Constituiçlo procllllllll, pretende evitar que~
indjSCÓJDÍnacio dessa excepcional cOIDpetCncia normativa do
Presidente da Repilblica, se convena numa prática lel!iferallle
oroma do Poder Execulivo. anomaJarnenle sublti\Uljva dos
orocedimentos comuns de formação das leis instauráveis perante a
instincia do Congresso Nacional." (Os grifos sio nossos)

Sustenta HUGO DE BRITO MACHADO. no artigo "PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE TRJBUTÁRIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988. in Revista de Direito
Tributário. vol. 45. pàgs. 175 • seguillles:

"Nio sendo coovenida em lei no mencionado Prazo a
medida proviSÓria deixwj de existir. Diz a Constituição que ela
perderá a efICácia, desde a ediçio. Isto é o mesmo que deixar de
existir, tanto que o Congresso deve disciplinar as relações jurídicas
decorrentes da edição da medida provisória não convenida em lei
Se não o fizer. serio elas reguladas pelo direito anterior à edição
da medida provisória.

Terminado Q prazo de 30 dia sem que sja convertida em lei
a medida provisório, não pode o Presidente da Relllibljça editar
outra com o mesmo teor. Se o fiZer estará violando duolamente a
Çonstituicào

Primejro vioJando a norrtll que fixa Q prazo para conymlo
da medida provisória em lei. Permitida a reedição da medida
provisória, tal fixação de prazo para a sua conversio em lei seria
inteiramente inilli). poSto que sofreria infinitas prorrogações. pelos
alos de reediçio da mesma medida provisória. A tais prorrogações
obviamente nio e5tâ autorizado Q Presidente da Remibüça.

icwn!I2. violando a norma que diz caber ao Congresso
disciplinar as relações juridicas decorrentes da edição da medida
nio transformada em lei. Se o Pmidcnte da R..,Úbliça reedita a
mcdidJ. está disciplinando tais rel'&ões o que evidentemente Rio
~." (Os grifos sio nossos).
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Consulte-se mais uma vez MANOEL GONÇALVES FERREIRA
FILHO, .. págs. I02,~ ,que salienta as duas situações ocorrentes, como segue:

"A W1IllW ea da~ da medida provisória. Ou seja, do
Congresso Nacional deliberar ..pressarnente pela nio-conversio
em lei da medida. Nwa hiPÓt... desçabe a renovlCio. Ela,
inchlJive, poderia configurar cnme de responsabilidade (o de tolher
o "livre exercicio" do Poder Legislativo - v , Infra, ano 85, 11).

A KiWldI é de haver-se escoado Q prazo de trinta dju plTl
a çgnversio em lei da medida, sem delibmgo do Congreuo.
Neste caso, OCQrrendo, ainda, a urgenci.. cabe a renovaçio Tal
renovaçio - e certo - pode ser um d..-fio ao Congresso. mas este
eum problema politico. nJo juridico. No plano de direito. nJo hi
proibiçio."

No Parecer nO I, de 1989.CN. da ComissJo Mista designada pelo

Presidente do Senado na sessio conjunta de 20.02.89. sobre indagações pertinentes ..

medidas provisórias. o Relator, Deputado Nelson Jobim conclui que a nJo conversio em

lei da medida provisória pode-se dar em três hipót..... com as seguintes consequencias:

la) nio conversio por decisio expressa do Congresso Nacional.
oor falta dOI preuqOO5tOS constjrucjoDlÍs de re1eyjncj. e uraência. situaçio que admitiria

a reediçio de uma segunda e identica MP, se novamente presentes os pressupostos de
relevincia e urgencía;

2') !!lo çgnymio por discordincia do Congresso Nacional QIIIII1l!

iIQ conttúdo !llIltria! da MP, ou seja, quanto i. forma com que a maiOria foi tratada na MP,

nJo sendo admisaivel a reediçio de MP de idêntico conteúdo, orientaçio adotada,

JlOIlerionneme pelo Supremo Tribunal Federal, lerna ..se que deve ser tralado pela lei

complementar a que se refere o parigrafo único do ano 59 da Constituiçio;

3') nJo çgnvmJo por omiuio do Congresso Nacional em apreciar

a MP - a iaerâa delibualldi • pelo decurso in..IllliI do prazo de 30 dias, caracterizando-se

.... omisslo como rejeicio tácita (manifestaçio negativa do Legislativo. importando em

proibiçio de reeditar-se nova MP, como no item anterior), ou como uma nJ<HIOCIsJo, com

efeitos decadenciais puros (possibilitando assim a reediçio), situações essas que deverJo

.... contempladas na lei complementar mencionada, pois, como ressalta o Relator, "somente

a lei complementar pode disciplinar o ..ercicio de um direito subjetivo constitucional",

peio que, concorda, até o advento dela, ser admissivel a reiteraçio da MP na hipót....

Ante a falta de univocidade entre os lUtores. pr~pugna-.. pela

vedaçio completa de reediçJo da MP. na mesma 505sio legislativa, admitindo-se, embora, a

veiculaçio da !llIlOria atraves de projeto de lei.

14. Hi que ponderar, outrossim, que a reediçJo compulsiva de

medidas proVlsonas travestiu o instituto, de emergencial em habitual, verdadeira

conturneIia lO Poder Legislativo, que. em última anili.., aos olhos da Naçio p..... quando

menos, por improducente!... nJo ""eroendo, por desidia, no minimo, as tarefas que a

Constituiçio lhe confia!

Com a enxurrada de medidas provisóri.., fabricadas muitas vezes

~ detonadas simul!l!leamente. em situações alegadarnente - mas quase sempre nJo

COlIIllIadu, haja vim que muitas delu completam aniversiriol - relevantes e urgentes, o

Congreuo Nacional acaba, de fato, nJo dispondo de tempo hibil para dar cumprimento lO

que lhe impõe O ano 62, no prazo angusto que estabelece: 30 dias. Nilo podendo postergar

as funções habituais que o diploma maior lhe atribui, termina ele, pur assim dizer, pagando

a conta da ineficiencia do sistema, imputando-se-lhe toda a responsabilidade pelo

empemmemo da miquina administrativaI

E a irrealidade dos supedineos facticos das MPs tem sido tamanho

que ji OCOrTeU revogaçio de medida provisória por outra medida provisória, escamoteando

ao crivo do Congresso normas contidas na revogada que, tendo tido eficácia imediata, nos
moldes do ano 62, criaram direitos e obrigações logo postos em 'contraste com o direito

I pRtérito (anterior à MP) e com o novo (instalado com a nova MP).

Exemplo, do que chamou "caos juridico", nos traz IVO DANTAS,

llIIo..là. pàgs. 89190:

....................................0 atual Presidente da República, ...tem ido
mais alem, pois, editando uma Medida Provisória bueIda nos
pilares do relevância e urgencia, conseguindo converte-Ia,
integralmente em lei (o que significa dizer-se na confonnidade da
proposta original), logo em seguida, e por outra Medida revogou a
lei que ele próprio propôs. Referimo-nos i Medida Provisória nO
168, convertida na Lei nO 8.024 de 12.04.90. Pois bem, numa
tentativa de quadro cronológico que poderiser útil aos
historiadores futuros do novo Direito Constituciona1, veja·se o que
oeotreU desde o dia em que a referida Medida Provisória nO 168 foi
editada (e só em relaçJo a ela):

- 12 de abriV90 - aprovaçio na integra da Medida nO 168
[convertida na Lei nO 8.02490), fato efusivaltleDte cotnemorado
pelo Executivo, apeaar de ter editado as de nOs 172 e 174;

- 17 de abriV90 - ediçio da Medida Provisória nO 180,
visando manter as mudanças propostas pelas de nOs 172 e 174;

- 4 de maiol9O - ediçio da Medida Provisória n" 184,
revogando a de n" 180 (que "cotrigia" as de nOs 172 e 174). com
um detalhe fundamental: ficariam "revogados, a partir de 18 de
abril de 1990, os dispositivos da Lei 8024 de 12 de abril de 1990,
alterados pela Medida Provisória n° 180 de 17 de abril de 1990',
sendo, entretanto, "convalidados OI atos praticados com base nu
Medidas Provisórias nOs 172, 174 e 178, respectivamente, de 17,
23 de março e 17 de abril de 1990' (ans. 2" e 3° da Medida
Provisória n° 184190)."

- 16 de março/9O - a Medida n" 168 criou o denominado
Plano Brasil Novo;

• 17 de marçoI9O • editou o Executivo a Medida nO 172 que
modificava a de nO 168 (que hi vinte e quatro horas estava em
vigor, ji tendo produzido diversos efeitOS e conseqúências);

• 23 de março/9O - ediçio da Medida Provisória nO 174 que,
mail uma vez. alterava a de n" 168;

Sublínhe-se que tedu essas ·modificações" foram editadas
pelo Presidente da República com relaçio a providências por ele
próprio consideradas relevantes e urgentes, e.pressas na Medida
Provisória n" 168 (depois Lei 8.024190).

Que pensar-... entJo, se a proposta presidencial (MP nO 168)
tivesse sido alterada?

NIo nos propomos responder, pois em Direito podemos
fazer previsões em um sisrema juridico onde as regras sJo definidas
previamente, nJo à merce da vomade daqueles que no exercicio do
Poder modificam-nu e a1terarn-nu lO sabor de interesses
!tIOmentineol. Ademai.. em termos pritícos, é de lembrar-se o que
determina o ano 3° da Lei de lntroduçJo lO Código Civil
(Decreto-Iei n" 4657 de 4.9.42): "Nmguém se escusa de cumprir a
lei, alegondo que nIo a conhece".

com tamanha e ripida mudança legislativa, poderi alguém ter
certeza de qual princípio legal encontta-se em vigor. sobretudo...
onde ji se chegou a criar impostos por meio de Resoluçio do
Banco Contrai?...•

15. Outra pritica, juridiqmente teratológica, é a que se veriIica
com a inIerçio. em medidas provisórias fIlIlIilIdA de clí"SJ!, de conva!idaclO dos efeitos

da (I) anterior (os)! isso sem abordar expediente, mais recentemente arquitetado, de

rmIjçIn CQ!!! jlllll! lcot de MP III!CI de expirar Q prJZl! de !rim, diu de íntemaçlo no

LegWativo, abortando li, por falta de objeto, Q procedirnettto, visando i. convenio da MP

em lei. "Reeditada" a MP. ptetende-se que o procedimento legislativo se reinicie, o que é

um toW despropólito. Pergunta.... entIo: e OI efeitos produzidos pela MP supostamente

revopda? On, nenhum -ndo, 16gico ou jurídico. tem o revogar-se o que se está

reeditando, o que nJo passa, afina1, de joao de pelavru, onde fica o dito pelo nJo ditol
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16. Sobre o cornporlllllelllo reincidente do Chefe do Executivo,

"COIIVI1icWxIo" OI efeitos de medidas provilÓriU anteriores pelas que se su«dem,

impraciodívcI o conhecimento do despocho, muito bem vazado, do Ministro JOSÊ

CELSO DE MELLO, na liminar. ADIN n" 36S·81600·DF:

Sala das Seuões. em oi de OS. de 1995

! (..~ \L '-' 9--' 67J1.putadO MARQUINHO CHEDlD .

SECRETARIA-GERAL DA MESA

ASSIIlATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS DE APOIAMENTO................. 1
ASSINATURAS QUE HAO CONFEREM•••••••••••••• 15
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 5
TOTAL DE ASSINATURAS 239

"De outro Ltdo, Mo é de admitir a rarificaçio do ato 0111

impugnado medillllle cltusula de convalidaçio inscrita,
respectivamente, l1OIarll. 9" c 10 das Medidas Provisórias n's 200
e 212190, que diJcipfinun a mesma matéria, reproduzindo. ipis
_bis, OcomClido do ano 5" da Medida Provisória n' 195/90.

A convalidaçio, por deliberaçio executiva, de atOl
pl1lticados com fundamento em medidas provisórias nio
convertidas montl o preceito consubstanciado no ano 62,
partgrafo único, da Constituiçlo, que prevê a sua d....,nstituiçlo.
intcgra1 c radical. com eficácia ." tunc. A prcservaçlo, no tempo,
dos efeitos de medidas provisóriu nio apreciadas pelo Congresso
Nacional rcvcIa-se em msnifesta colidência nlo só com o que
expressa c literalmente dispõe o texto constitucional, mas, também,
com a própria ""ns constilU/lOnis, que quis suprimir a
pouibilidade de .sua subsistência no mundo jurídico.

Ao contirio do que ocorria com o dcereto-lci, cuja rejciçlo
nio lCIlretava a nulidade dOI atos praticados dUl1lffie a .sua
vigência (CF/69, ano 55, parágrafo 2'), a rejciçlo - c igualmente a
nio-convcrslo - da medida provisória despoja·a de efietcia juridica
desde o momento de.sua ediçlo.

Esse aspecto, por si só, revela que a cliusula de
convalidaç.io, ao conferir vcrdadcil1l perpetuidade 801 efeitos
decorrentes de medidas provisórias nio convertidas, atribui à
ausência de convcrslo legislativa desses atos cautelares,
col1JCCluêncill jurídicas contrastantes - porque desaulorizadu 
com a própria disciplina,constitucional do instituto. IS50 tanto mais
se evidencia a panir da previsio constitucional inserida no ano 62,
parágrafo único. no sentido de que, nlo convertidas as medidas
provisóriu em lei no prazo de 30 dias, a partir de .sua publicaçio.
devert o Congresso Nacional "disciplinar as relações jurídicas dela
decorremes."

A rarificaçio, pelo Poder Executivo, dOI atos editados sob a
tgide de medida provisória Mo convertida, por traduzir usurpaçio
daquela competência constitucional deferida privativamente ao
Congresso Nacional, revel..se inita c nula em sua indisfarçàvel
desvalia jurídica.
....................................................................................................

Com isso, nio é de admitir·se a substituiçlo, por unilateral
declllaçio de vontade do Presidente da RcpI!blica, do próprio
Congresao Nacional, que. a partir das cláusUlas de convalidaçlo
referidas, vê-se~o do exercício de uma competência que,
nessa matéria, somente a ele a Constituiçlo defere."

17. Anle as consequencllS IDconrroliveis c de intrincadas

repercussões. desencadeadu por atitudes extravagantes, como as que vêm de se ver. c nlo

havendo univocidade de pensamento enrre os que estudam a matéria, propugna·se pela

vM'Ã? coa;".' de n:r4icio de medidu provisórias. na mesma seuio legj!laliyL pelo

lIleIIOS, com o que, estar-..... também. abroquclando o Congresso Nacional de

lSIlCldiIhu aleivosas.

Como o que se quer é viabilizar CQrretamcme as propostas do

Executivo. nlo '" està toJhcndo a possibilidade de ser o contClido da MP, que nio vingou
por qualquer motivo, veiculado por projeto de lei.

18. Por derradeiro, cuidou-se, também. no § S". de impedir que a
medida provisória abrigasse UIWltOS diversos, sem a menor correlaçlo entre eles, fechando
a porta para outras distorçõel. Esse procedimento é razoável. considerando-se que a

~ n" I, de 1990, do Congresso Nacional. no § I" do ano 4· proibe a aprescmaçio

de emendas que versem moréria CSlranha a !l1Ilada na Medida ProVlsoria.

ADHEMAR DE BARROS FILHO
AECIO NEVES
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO GOLD!!AN
ALCESTE ALMEIDA
ALDO REBELO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALZIRA EIlERTON
ANA JULIA
ANlBAL GOMES
ANTOIlIO DO VALLE
ANTOIlIO DOS SANTOS
AIlTOIlIO FEIJAO
AIlTOIlIO JOAQUIM ARAUJO
ANTOIlIO JORGE
AlUlANDO COSTA
AR!l01l BEZERRA
ATIlA LIIIS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
B. SI.
BARBOSA IlETO
BENEDITO DOMINGOS
BETa LELIS
BETO !!ANSUR
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAHURCA
CARLOS SAIITAIIA
CASSIO CUNHA LIMA
CELSO RUSSO!!ANNO
CHICO DA PRINCESA
CORAUCI SOBRIN1IO
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DAVI ALVES SILVA
OILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
OUILIO PISANESCHI
EOINHO BEZ
EDUARDO BARBOSA
ELIAS MlJRAl)
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO SACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EZIOIO PINHEIRO
FAUSTO MARTELLO
FELIPE MENDES
FELIX MENOONCA
FERNANDO DIIIIZ
FERNANDO GONCALVES
FERNAllDO TORRES
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAII FREIRE
GONZAGA MOTA
MAROLDO LIMA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO AIIGHIIlETTI
HERMES PARCIANELLO
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
ILDEllAR KUSSLER
IVAllDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSOIlARO
JAYME SANTANA
JEROIlIMO REIS
JOI.O COLACO
JOAO FASSARllLLA
JOI.O MAIA
JOI.O PIZZOLATTI
JOI.O RIBEIRO
JOFR;li FREJAT
JOIlIVAL LUCAS
JOSE BORBA
JOSE DE ABREU
':-OSE EGYDIO
~ ')SE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE JANENE
JCSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIAIlTE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

JOSE THOMAZ NONO
LAPROVITA VIEIRA
LEONIOAS CRISTINO
LUCIAIIO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
tgi~ g~gs HA~Y
LUIZ FERNANDO
!!ANOEL CASTRO
MARCELO BARBIERI
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCIA MARINHO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARINJIA RAUPP
MARIO DE OLIVEIRA
MARQUINHO CHEDIO
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MELQUIADES NETO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MOACYR ANDRADE
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER

NESTOR DUARTE
NILTON CERQUEIRA
OLAVO CALHEIROS
DSI!AJIIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LAl/OIM
PAULO DE VELASCO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLAl/OER
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULO TITAII
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
REGIS DE OLIVEIRA
RITA CAMATA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALKA
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
SAIIORA STARLING
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SOCORRO GOMES
TALVAIIE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST
THEODORICO FERRAco
TILDEN SANTIAGO

URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WALDOHIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

REPETIDAS: 44

19. Por lodo exposto espera-se a aprovaçlo da pr_e proposta
de emenda constirucional.

1 - ALOYSIO NUNES FERREIRA SP PMDB
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2 - ANTONIO DO VALLE
3 - ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
4 - AYRES DA CUNHA
5 - BONIFACIO DE ANDRADA
6 - CASSIO CUNHA LIMA
7 - CASSIO CUNHA LIMA
8 - COSTA FERREIRA
9 - DAVI ALVES SILVA

10 - DILSO SPERAFICO
11 - DUILIO PISANESCHI
12 - ELIAS MURA0
13 - ELIAS MURA0
14 - EMERSON OLAVO PIRES
15 - EMERSON OLAVO PIRES
16 - ENIVALOQ RIBEIRO
17 - ERALDO TRINDADE
18 - FERNANDO GONCALVES
19 - HAROLDO LIMA
20 - HERMES PARCIANELLO
21 - HERMES PARCIANELLO
22 - JAIR BOLSONARO
23 - JAIR BOLSONARO
24 - JERONIMO REIS
25 - JOSE FORTUNATI
26 - JOSE LUIZ CLEROT
27 - MANOEL CASTRO
28 - MARCOS MEDRADO
29 - MARCOS MEDRADO
30 - MAURI SERGIO
31 - NELSON MARQUEZELLI
32 - OLAVO CALHEIROS
33 - PAULO DE VELASCO
34 - PAULO RITZEL
35 - PAULO RITZEL
36 - PAULO TITAN
37 - ROBERTO JEFFERSON
38 - ROBERTO PAULINO
39 - ROBERTO PAULINO
40 - SEVERIANO ALVES
41 - TELMO KIRST
42 - VADAO GOMES
43 - VALDEMAR COSTA NETO
44 - VALDENOR GUEDES

MG PMDB
MA PFL
SI' PFL
MG PTB
PB PMDB
PB PMDB
MA 1'1'
MA PFL
MS PMDB
SI' PTB
MG PSDB
MG PSDB
RO PSDB
RO PSDB
PB PPR
AP PPR
RJ PTB
BA PCDOB
PR PMDB
PR PMDB
RJ PPR
RJ PPR
SE PKN
RS PT
pB PMDB
BA PFL
BA 1'1'
BA 1'1'
AC PMDB
SI' PTB
AL PMDB
SI' PSD
RS PMDB
RS PMDB
PA PMDB
RJ PTB
PB PMDB
PB PMDB
BA POT
RS PPR
SI' 1'1'
SI' PL
AP 1'1'

LEGJSLAÇ~O CITADA, ANEXADA 'ELA COORDENAÇ~O
3

DAS CONJSSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
aEPúaLICA FEDEIUlJ'IVA DO DASIL

1188
------------------

1IbIIo.

TItulo IV

DA ORGAl'tlZAçAO DOS PODERES

C.pIuIol
DO PODER LEGISLATIVO

1 - BETINHO ROSADO RN PFL

Brasilia. 10 de maio de 1995.

•
UlInTtJUa QUI no COJII'BIlI11

1 - CIRO NOGUEIRA 1'1
2 - EDUARDO BARBOSA MG
3 - FRANCISCO DORNELLES RJ
4 - GENEBIO BERNARDINO HG
5 - IVANDRO CUNHA LIMA PB
6 - JOSE CARLOS LACERDA RJ
7 - JOSE FORTUNATI RS
8 - JOSE JANENE PR
9 - LINDBERG FARIAS RJ

10 - NEWTON CARDOSO MG
11 - REMI TRINTA MA
12 - ROGERIO SILVA MT
13 - VILMAR ROCHA GO
14 - WELINTON FAGUNDES MT
15 - WIGBERTO TARTUCE DF

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício nO 195

Senhor Secretário-GeraI:

PFL
PSDB
PPR
PKDB
PMDB
PPR
PT
1'1'
PC DO B
PMDB
PMDB
PPR
PFL
PL
1'1'

Subseçiol
D.EinenI» I~

Art. iO. AConstiwição podenIser emendada rnecIine pco
posta:

I - de um terço. no mnmo. dos membros di CimInI
dos~ OU do SeMeIo Federal;

• - do PresidenIe di República;
• - de mIisdimetade das AuembIéias U!gisIItivasdas

andAdes·dIF~.manIf~le. cAda uma delas, peII
lMÍClIiI relltivA de~membroL

I 4' l'Iio será objeto de deliberllÇio. PfOIlOIbI de emen-
di tendenIe • Abolir:

I - .Ionna federIIliwI de Es&Ido;
• - O VOk) direto. 1eCn!tO. unIversAl e periódlc:o;

• -'. separAÇio dos Poderei;
ri - os direllos e gAI'BIltias kldMduaIs,

SUBSEÇÃO 111
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda •

Constnuiçio, do Senhor Marquinho Chedid. que "altera o art. 62 da ConstitUIção
F.cleral", contim número suficiente de signatários, constando a referida proposiçlo
de:

174 assinaturas válidas;
044 assinaturas repetidas;
015 assinaturas que nAo conferem;
005 assinaturas ilegíveis;
001 assinatura de apoiamento.

Atenciosamenta,

/~
.~#.. fft-....

CLAUDICTRAMO AGUlRRA
efÍ~

A Sua SBnhoriI o Senhor
Or. Moza1 Vianna de Paiva
~aldaMe ..
NESTA

DAsl.EIS

SUBSF.ÇAo 111

DASUIS

An. 62. Em caso de n:lcvincia e urgéllCia. o Presidente da República poded Jdocar
medidas provisórias. com fOl'ça de lei. devendo subrneté-'lIs de imediato 10 Congn:slO
Nacional. que. estando em recesso. led COIIVlX:8do extrlOrdinariamente para se mI
nir no prazo de cinco dias.

Parngrafo Íllfico. As medidas provisórias perderllo efickia. desde I edi.
çJo. se: nlo forem c:onvenidas em lei no prazo de trinta dias. a partir de SUl
publicaçlO. devendo o Congresso Nacionll diseiplinar as relaçlles jurldicas de
las dccorrenlcs.

---------------------- - -~.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi
O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, quero,
hoje, solidarizar-me com todos os setores produtivos do País,
como, igualmente, engajar-me na sua luta contra as elevadas taxas
de juros ora vigentes.

Os dados são preocupantes e assustadores: somente em São
Paulo, no último mês de maio, foram protestados 87.355 títulos,
99% a mais do que em maio de 1994; requereram concordata 57
empresas, faliram 37, e requereram falência 693.

A insolvência e a inadimplência se generalizaram e gras
sam, como uma epidemia letal, pelo Brasil.

Os agricultores, os comerciantes, os industriários, os de
sempregados, os trabalhadores, enftm, ou se suicidam ou se desfa
zem dos seus patrimônios para poder honrar os compromissos
assumidos com fmanciamentos obtidos somente por meio de taxas
de juros abusivas e escorchantes. Esses fmanciamentos, na maio
ria, foram pleiteados para o aumento da produção, para o reinves
timento.

As instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacio
nal estão agindo como verdadeiros agiotas. O Governo está sendo
umusurário.

A taxa de juro real, no Brasil, é de 34,5% ao ano. Na Ar
gentina, segunda maior do planeta, é de 21,8%. Na Rússia, 12,2%,
e na Alemanha não chega a 1%. A taxa média dos sete países mais
desenvolvidos é de 2,3% ao ano. Portanto, as taxas de juros, no
Brasil, são as mais altas do mundo.

Entendo que a política monetária adotada pelo Governo vi
sou resguardar e manter o real, bem como minimizar e controlar a
inflação.

Mas, a exemplo dos entros planos econômicos, acredito que
o atual Governo não está conseguindo perceber o momento da tro
ca de política: da monetária apertada para a fIScal rígida.

Há que se distinguir as taxas de juros de fmanciamentos
para a produção das taxas de juros de fmanciamentos para o con
sumo.

O próprio Governo está perdendo: os valores da sua dívida
interna, cada vez mais e mais crescentes, estão aí para comprovar.
E, com isto, a população brasileira é penalizada duplamente. por
que o dinheiro do Governo é o seu próprio dinheiro, mal-aplicado,
desbaratado, desvirtuado.

O que está querendo, afmal, o Governo? Acabar com a Eco
nomia do País?

Somente os bancos estão, até o presente, ganhando com es
sas taxas elevadas. Mas eles que se cuidem: os índices crescentes
de inadimplência poderão reverter essa cômoda posição.

Sr. Presidente, caras e caros colegas, não podemos permitir
a permanência de tal situação, sob pena de "quebrarmos" o Brasil.
Ou o Governo muda já a atual política ou o Congresso Nacional,
atendendo mais uma vez ao apelo do setor produtivo do País, re
solve a situação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pronuncia o seguinte

discuIllO.) -- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho mais
uma vez alertar toda a classe política e a sociedade brasileira sobre
os graves problemas que as crianças brasileiras vêm passando, ne
cessitando do auxílio direto de todos os setores competentes.

Recentemente, denunciei que as crianças brasileiras estão
sendo vítimas do tráfico de órgãos. principalmente para países es-

Iunho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 3 12005

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura trangeiros. São famílias da Itália , França, Estados Unidos, que
do expediente, passa-se ao adotam crianças brasileiras, e mais tarde ninguém tem a menor

idéia do seu destino. O mesmo podemos afirmar daquelas crianças
seqüestradas, e que até hoje não foram encontradas.

A violência contra a criança não se resume apenas a isto,
pois nesta semana recebi um apelo desesperado de várias entida
des do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. Através de
uma investigação profunda, ficou constatado que crianças a partir
dos oito anos de idade estavam sendo usadas para a prostituição.

Sim, Sras. e Srs. Deputados, crianças a partir dos oito anos
de idade prostituídas, usadas em Casas Noturnas daquele Municí
pio, como se fossem um simples objeto.

Para comprovar as denúncias, o Centro de Diretos Huma
nos, o Movimento de Meninos e Meninas de Rua e a Casa Família
Porta do Céu de Foz do Iguaçu, enviaram um dossiê com todos os
detalhes do funcionamento desse esquema de prostituição infantil.

Se muitos imaginam que essas coisas acontecem apenas em
fIlme, então devem prestar atenção em tudo aquilo que pretendo
revelar neste momento. Grande parte são meninas de rua que prati
cam a prostituição para comprar droga, pois desde os oito anos co
meçam a fumar maconha, até chegarem a outros vícios ainda
piores. Para incentivar a prostituição, Boates "empregam" meno
res, atraindo as crianças com falsas promessas de um "futuro me
lhor". Na sua inocência, essas crianças acabam caindo facilmente
nas mãos desses verdadeiros traficantes do sexo, que só pensam
no lucro com tal comércio.

Esses empresários chegam a divulgar a prostituição em jor
nais, com anúncios chamativos de suas boates. A boate Night
Club chegou ao ponto de explicitamente publicar que como atra
ção da casa teriam naquela noite "deliciosas ninfetas", que na ver
dade eram menores de idade se prostituindo.

Para impressionar ainda mais V. Ex·s, uma menina explora
da na boate nunca pode sair sozinha. Caso um cliente deseje ter re
lações com a menina fora do local, ele tem que pagar para o
gerente uma ''taxa'' no valor aproximado de R$100.00 (cem reais),
na verdade uma quantia corresponde ao valor de venda da menina,
ou seja, uma criança é vendida por um salário mínimo. Vendida!

O gerente da boate, depois que recebe o dinheiro, não se
importa com a volta ou não da menina. Caso retorne, será lucro
para a casa, pois a menina será vendida mais uma vez, para outro
cliente. São vendidas como SoÍVete, pois em certas casas chega a
existirum cardápio com seus respectivos preços.

O tratamento dado às menores é o pior possível, tanto que
já foram registradas lesões corporais, quer pela ação dos "empre
sários do sexo", quer pelos clientes dessas casas noturnas.

Foz do Iguaçu também está se tornando um grande mercado
do sexo. Diante do número crescente da prostituição infantil, o
Município está abastecendo São Paulo e até mesmo países vizi
nhos, como Paraguai e Argentina. Eu disse "abastecendo", como
se as crianças fossem uma simples mercadoria à disposição de
quem estiver com vontade de fazer sexo ou comprá-las para entre
ga a outros para o mesmo ftm.

Que futuro terão estas crianças em nosso País, em nosso
mundo?

Diante de tais evidências, só posso imaginar o pior, caso
nada seja feito.

Temos, antes de mais nada, de acabar com estes "empresá
rios do sexo", que através de promessas falsas conseguem atrair
menores desesperadas, que não possuem uma família, um parente,
um amigo.

A atuação destes grupos é maior em São Paulo, tanto que as
menores acabam sendo atraídas por anúncios em jornais para via
gens "Gratuitas" para a capital paulista.
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Na verdade, as meninas são recebidas na rodoviária e leva
das para um apartamento de uma ínnã de fulano de tal, sendo con
troladas em tudo. Começa então um verdadeiro inferno, com as
meninas sendo pressionadas para que realizem programas para pa
gar o gasto com a passagem até São Paulo. Não bastasse isto, são
obrigadas a pintar o cabelo, com seus documentos sendo falsifica
dos, registrando idade acima dos 18 anos.

Não fosse suficiente a tortura sofrida pela prostituição, estas
crianças sofrem com as Doenças Sexualmente Transmissíveis. Em
Foz do Iguaçu, houve um aumento considerável, alarmante dessas
doenças. Apesar de todas as campanhas, a AIDS está presente em
meninas entre 12 e 16 anos. De 26 meninas submetidas a exames,
quase um quarto delas são soropositivas.

São crianças com AIDS, crianças que estão sentenciadas,
com apenas um único destino: a morte!

O caso é tão grave que encaminhei uma representação à
Procuradoria-Geral da República e uma indicação aprovada por
esta Casa ao Ministério da Justiça, pedindo providências urgentes.
Somente com a entrada direta da Justiça Federal teremos a espe
rança de mudar algo, já que a Prefeitura de Foz do Iguaçu prefere
ignorar os dados fornecidos pelas entidades assistenciais.

St"s e Srs. Deputados, faço um apelo para que haja uma
mobilização geral desta Casa, pois não podemos aceitar que nos
sas crianças sejam prostituídas não apenas em Foz do Iguaçu, não
apenas em Recife, conforme denúncias recentes. Temos que evitar
a prostituição infantil em todo o Brasil, deixando as palavras de
lado e passando para a ação concreta.

O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, ontem,
num jornal da TV Manchete, o jornalista Carlos Chagas, em seus
comentários, abordou a demissão do Sr. Pérsio Arida da Presidên
cia do Banco Central. Lembrou o jornalista que, na verdade, a
exoneração já estava assinada desde março último, quando o Sr.
Pérsio Arida foi acusado, contundentemente, pelo Deputado Del
fim Netto (pPR - SP), de ter vazado informações privilegiadas
para alguns bancos sobre as mudanças na política cambial.

Disse o jornalista Carlos Chagas que, mesmo não havendo
qualquer prova concreta contra o Sr. Pérsio Arida, sua permanên
cia no Governo Fernando Henrique Cardoso até ontem foi uma
questão de estratégia. Desde o estouro da denúncia e crise cam
bial, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sabia que o Sr. Pér
sio Arida não tinha mais condições de ficar dirigindo o Banco
Central e de permanecer na equipe econômica. Mas decidiu S. Ex'
mantê-lo no cargo, pois a demissão no início do Governo arranha
ria toda a Administração e seria fatal para o Plano Real.

Sr. Presidente, por isso, os dirigentes do PFL, habilmente,
programaram as sabatinas do ex-Presidente do Banco Central, na
Câmara dos Deputados e Senado Federal, tentando dissipar as sus
peitas de inside information, e os governistas conseguiram um
cenário propício para o ex-Presidente do Banco do Central.

Sr. Presidente, até o Deputado Delfim Netto retirou, de pú
blico, as acusações assacadas contra o ex-Presidente do Banco
Central.

Com uma peça magnificamente encenada pelo PFL, com
perguntas sem qualquer consistência técnica, a tropa de choque do
Governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu transformar o Sr.
Pérsio Arida, até então um vilão, em um cidadão acima de qual
quer suspeita. E o caso acabou caindo no esquecimento.

Sr. Presidente, registro ainda que o jornalista Carlos Chagas
abordou em seus comentários um fato gravíssimo: a MCM Con
sultores, da qual é sócio o novo Presidente do Banco Central, Sr.
Gustavo Loyola, foi a primeira fonte de informação do mercado a
confIrmar a saída de Pérsio Arida da Presidência do Banco Cen-

tral. A MCM divulgou, no seu serviço de telemensagem, que Ari
da deixou o Banco Central e que Loyola já sabia de sua indicação
para assumir a Presiftência do BC, notícia divulgada para toçlos os
clientes da MCM E como diz o jornalista Boris Casoy: ''E uma
vergonha!"

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, neste mês
de junho, dia 3, a Escola de Engenharia de Pernambuco comemora
seu centenário. Um intenso calendário de atividades se desenvol
ve, em atenção a esta histórica e querida escola.

São cem anos de bons serviços prestados à comunidade
nordestina, que dela usufrui tanto o saber científico como o exem
plo impecável de uma instituição que sobreviveu graças à coragem
de seus primeiros mestres.

Quando. em 1904, o então Governador de Pernambuco, Si
gismundo Gonçalves, assinou decreto fechando a escola, seus pro
fessores reagiram imediatamente, fundando a Escola Livre de
Engenharia, que deu continuidade a essa grande obra.

Hoje, quase um século depois daquela demonstração de re
sistência e amor pelo ensino, nessos mestres de Pernambuco, e de
todo o Brasil, continuam lutando pela sobrevivência de nossas es
colas; sobretudo, para que elas possam percorrer livremente - sem
as imPosições do grande capital controlado pelos neoliberais - os
caminhos do saber que conduzem homens e mulheres ao aprofun
damento de suas consciências individual e coletiva.

Os inimigos de nossas universidades, hoje, são maiores e
mais perigosos do que o antigo e obtuso Governador pernambuca
no. Mas intentam, igualmente, o fechamento de nossas escolas su
periores, cujo objetivo primordial é desvendar os intrincados
mecanismos da cultura humana inseridos, inclusive, no jogo de
poder mantido pelas elites das diversas sociedades.

A mente tecnocrata nos seus matizes "modernizantes", neo
liberais, insistem em manter o ensino alienante, distante de nossa
realidade social, diversa de nossa cultura, numa diluição suicida e
submissa de nossa cidadania. O homem pensante, que analisa as
relações sociais e propõe as mudanças necessárias que nos possibi
litarão a construção e uma nova sociedade, mais igualitária, mais
justa e humana que a atual, não interessa aos donos do poder.

A Escola de Engenharia de Pernambuco foi a quarta funda
da no País, e vem, há cem anos, contribuindo para o desenvolvi
mento técnico-cientifíco e social dos Estados do Norte e Nordeste
que para lá mandam seus filhos. A partir dela foram criadas as Es
c01as de Química e de Geologia e o Centro de Energia Nuclear,
que, com o Instituto de Oceanografia, compõem o Centro de Tec
nologia da Universidade Federal de Pernambuco.

Como se pode perceber, Srs. Deputados, este é um projeto
de ensino que vem dando certo. Esperamos que continue cre
scendo sempre e que resista ao desmonte da educação proposto
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

Deixo aqui minha saudação a todos que fazem parte da Es
cola de Engenharia de Pernambuco, onde me formei, onde aprendi
na dureza dos anos 70, sob mordaça que era imposta à juventude,
na dor pelos colegas desaparecidos, na luta para: abrir diretórios
acadêmicos, nos pequenos e grandes gestos de solidariedade de
mestres e colegas que não se entregaram naquela dramática e triste
travessia, onde aprendemos a sonhar com a liberdade e com a de
mocracia e a crer na possibilidade de fazer uma engenharia a ser
viço do ser humano.

Finalizo num apelo para que toda a sociedade brasileira
una-se aos nossos professores, de todo o País, na defesa intransi
geme do ensino público, gratuito e de qualidade em todos os ní
veis, para todos os cidadãos!
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero abordar outro
assunto que ainda nos atinge profundamente. Refiro-me às assem
bléias dos petroleiros, que estã,!J deliberando, segundo informação,
por orientação da Federação Dnica dos Petroleiros, pelo encerra
mento da paralisação e a manutenção do estado de greve. Quero
manifestar, em primeiro lugar, o meu respeito e a minha solidarie
dade a essa categoria que enfrentou, durante esses dias, a mais
brutal reação da elite deste País: um cerco sem proporções, co
mandado pelo Governo Federal, um cerco militar, um cerco da mí
dia, um cerco desta Casa e um cerco até de setores que outrora
tinham compromisso mais fmne com a luta dos trabalhadores.

Não entendo como se possa pensar em democracia, pensan
do-se em aniquilar um movimento sindical. Aqueles que assim
pensam, aqueles que rezam por esse credo, na certa sentem sauda
des do tempo da ditadura, da mordaça, quando os trabalhadores
não tinham o direito de exercer a sua cidadania. Portanto, quero
manifestar a minha indignação e rejeitar os argumentos cínicos e
cretinos de alguns Parlamentares que aqui lamentaram a ausência
do gás de cozinha entre a população pobre e humilde, sacrificada
pela greve dos petroleiros.

Não vL em nenhum momento, Parlamentares desta Casa terem
a dignidade de, desta tribuna, clamarem pelos 32 milhões de miserá
veis que não têm direito a um pão para comer durante o dia. Esse ci
nismo e essa hipocrisia não podem ser ignorados! Eu não aceito que
se construa um discurso desse porte para tentar destruir uma impor
tante categoria para o desenvolvimento econômico do País.

Concordo que temos de pensar em maneiras de organizar
movimento sindical, certos movimentos de greve. Eles têm de ser
discutidos. O Governo quer destruir a organização dos trabalhado
res para exatamente ressuscitar o ideário fascista, o ideário autori
tário dos que não aceitam a cidadania dos que estão debaixo da
sociedade, dos que se recusam a compreender os trabalhadores
como constituintes desta Nação.

Quero, neste momento, rejeitar as declarações que afirmam
que os trabalhadores não estão cumprindo a lei, porque estão que
brando decisão do TST. Também quero lembrar que o Sr. Presi
dente da República anistiou o Senador Humberto Lucena,
rompendo decisões da Justiça, e ninguém questionou esse assunto,
nem a postura de S. Ex' ao descumprir decisões judiciais.

Então, por isso, é que não se pode submeter... Esta Casa
tem de continuar na discussão dos desdobramentos dessa greve.
Aliás ela não se encerra hoje. Ela é apenas um momento a mais na
luta dos trabalhadores. Essa não foi a primeira, nem será a última
greve - ponham isso na cabeça -, a não ser que aqueles que não
querem a organização dos trabalhadores proponham o aniquila
mento fisico dos grevistas. Pois querem aniquilá-los moral e so
cialmente, usando o mecanismo da repressão, da tortura, para
consumarem o intento de construir um País onde só existe uma
classe, um setor se manifestando. Mas enquanto houver uma ban
cada do PT, enquanto neste País houver trabalhadores, isso não
será possível, porque estaremos aqui denunciando essa atitude e
esse comportamento autoritário que quer destruir a organização
dos trabalhadores, não apenas a dos petroleiros, mas toda e qual
quer possibilidade de organização social dos trabalhadores que es
tão embaixo.

Finalizo, Sr. Presidente, manifestando a minha esperança de
que esta Casa contribua para uma discussão para que esses traba
lhadores, que hoje enfrentam essa saída de paralisação, traumati
zados - como está traumatizada a Nação -, possam ser respeitados
e considerados cidadãos. Espero que haja, da parte desta Casa, ati
tudes construtivas para recuperar a relação entre os trabalhadores e
a empresa, entre os trabalhadores e a sociedade, entre os trabalha
dores e os seus diversos segmentos de atuação.

Sr. Presidente, esta Casa não pode se omitir! Ela tem de
contribuir para que sejamos capazes de construir uma relação civi
lizada e necessária para a democracia do nosso País. Não haverá
democracia, reafmno, enquanto não se respeitar os trabalhadores,
enquanto não se respeitar as condições de vida da população. Os
salários miseráveis, os juros aviltantes e escorchantes que se aba
tem sobre toda a sociedade são responsáveis pelo levante de diver
sos segmentos. Vejam bem V. Ex's que não são apenas operários e
trabalhadores que se manifestam indignados, pedindo justiça e
mudança nos rumos da política deste País. Também os empresá
rios tomam atitudes. Há rebeliões em diversos segmentos. As pre
feituras, bem como diversos setores, não se sentem contemplados
com essa política, que exclui, que marginaliza e que leva os traba
lhadores para o gueto da sociedade.

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, deixo aqui a
minha irrestrita e total solidariedade aos petroleiros. Vou lutar
para construir uma relação positiva nesta Casa e para restaurar a
relação desse setor com a empresa e com o Governo. Não pode
mos incentivar a prática de destruição da organização dos traba
lhadores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (pSDB - MA. Sem revi

são do orador) - Sr. presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em janeiro
de 1975 a VARIG iniciou linha aérea regular servindo Imperatriz,
no Maranhão, cidade que à época tinha pouco mais de 150 mil ha
bitantes. Nesses mais de vinte anos, essa empresa transportou cen
tenas de milhares de passageiros, embarcados e desembarcados em
Imperatriz, em aeronaves tipo Boeing 737.200, além de milhares
de toneladas de carga. Podemos afirmar, sem a menor margem de
erro, que essa companhia muito tem a ver com a onda de progres
so que envolveu Imperatriz e toda a região, como, por exemplo,
Açailândia, localizada a 70 quilômetros de Imperatriz, que, à épo
ca, era apenas um distrito, e, hoje, é um vibrante centro comercial
e industrial com cerca de 200 mil habitantes.

Pelos vôos da VARIG, Imperatriz é acessível no mesmo dia
a qualquer capital do País. Por eles chegam os empresários que
vêm investir na região; chegam os artistas com toda a sua parafer
nália para produzir shows; viajam os doentes em busca de recur
sos em centros médicos mais sofisticados e viaja, principalmente,
o cidadão comum, que precisa se deslocar com segurança e rapi
dez para qualquer ponto do País. Por esses vôos, também chegam
a cultura e a informação, através de jornais e revistas da grande
imprensa nacional, que nos mantêm atualizados diariamente e in
seridos no contexto nacional. Também são embarcados e desem
barcados, diariamente, mais de uma tonelada de mercadorias das
mais diversas que agilizam o comércio de região.

Hoje, a VARIG mantém cinco vôos semanais, de ida e vol
ta, Brasília/São Luís, com escala em Imperatriz, e três desses vôos
fazem escala em Belém. O grande anseio de todos na região era
que fossem acrescentados mais dois vôos semanais, para que se
tornassem diários, como já ocorreu em passado recente.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há poucos dias caiu
como uma bomba, sobre todos n6s da região, a notícia de que a
VARIG suspenderá todos os seus vôos com escala em Imperatriz,
a partir de 26 de junho, passando a rota para a sua subsidiária, a
Rio-Sul. Os atuais Boeings 737.200 serão substituídos pela aero
nave Brasília, um turbo-hélice com capacidade para 3D passagei
ros, que fará a rota Brasília-Belém-Brasília, com escalas em
Goiânia, Araguaína e Imperatriz.

Em razão dessas mudanças, seremos penalizados de todas
as maneiras. Não haverá mais possibilidade de se fazer conexão
em Brasília com vôos de qualquer outro ponto do País e chegar a
Imperatriz no"mesmo dia, uma vez que o vôo parte de Brasília às
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sete horas da manhã. Hoje, o vôo Brasília-Imperatriz é feito em
12h45 min; pois passará a ser feito em 4h30 min.Nos embarques e
desembarques, apenas em Imperatriz, a movimentação d~ passa
geiros é em média superior a trinta passageiros por vôo. E muito
comum embarcarem para Brasília e São Luiz 50, 60, às vezes, até
70 passageiros. Isso, em baixa estação. Também são embarcados e
desembarcados diariamente mais de uma tonelada dos mais varia
dos tipos de carga, para não falar em Araguaína, onde, nos dois
vôos com escala nessa cidade, o movimento chega a ser até maior.

Está mais do que claro que, com um aviãozinho como esse,
com oferta de 30 lugares para várias escalas, não se atenderá à de
manda, principalmente, porque essa suspensão se efetivará em
véspera de alta estação, quando a procura cresce mais.

Hoje, a VARIG transporta trinta toneladas de carga. E esse
serviço vai cair para zero, pois o "Brasília" não terá espaço. Nem a
Folha de S. Paulo, o Jornal do Brasil e o Globo receberemos
mais. E o pior de tudo é que perderemos a ligação com a Capital
do Estado, São Luís, pois o tal aviãozinho só fará a rota Brasília
Belém-Brasília.

A população de Imperatriz, os empresários, as associações
de classe, os clubes de serviços e as cidades vizinhas estão queren
do apenas entender as razões dessa decisão da diretoria da VA
RIG. A cidade sofrerá imensos prejuízos, pois está se instalando
um projeto de mais de um bilhão de dólares da CELMAR, indús
tria de celulose, cuja instalação definitiva da fábrica está prevista
para 1998, além de outros projetos que serão prejudicados com a
falta de ligação aérea confiável com outros centros do País. Uma
empresa é responsável pelo mercado que conquista. Não faz senti
do e nem é justo para toda uma região decisões como essa da VA
RIG. A cidade de Imperatriz, com mais de 300 mil habitantes, é
sem dúvida a maior cidade de toda a Amazônia Legal, excetuan
do-se as capitais, e, ainda assim, é maior do que algumas delas. É
um menosprezo que não aceitamos. A cidade está se mobilizando
para não deixar que isso aconteça.

Apelamos para o bom senso da diretoria da VARIG para
que reveja essa tão infeliz decisão.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALEXANDRE CERANTO (BlocoIPFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho
à tribuna para dizer ao Presidente da República, ao Ministro de
Minas e Energia e a todo o povo brasileiro que chegou o momento
de dar um basta aos petroleiros que ainda estão em greve, deixan
do a maioria do nosso povo sem gás, gasolina, hospitais sem assis
tência e muitas empresas sem trabalho.

Peço a S. Ex", o Presidente da República, e também ao Mi
nistro de Minas e Energia que dispensem todos os petroleiros e re
gistrem suas carteiras de trabalho para que jamais sejam
funcionários públicos ou contratados por empresas privadas, por
que querem parar a União, a Nação.

Eles não conhecem a lei e falam em democracia. Quer tipo de
democracia querem os petroleiros? Querem acabar com nosso País?
Seis mil funcionários da Petrobrás querem parar o País! Esqueceram
se do poder do Presidente da República e da Constituição.

Não entendo como neste Parlamento ainda há pessoas que
defendem o direito de greve. Creio que se pode conceder direito
de greve, mas não se pode permitir o abuso, o desrespeito à lei na
cional.

Por isso, não entendo por que o Presidente da República
ainda não deu uma basta a tudo isso há quinze dias, tocando o
Exército em cima destas usinas e chamando as pessoas que já fize
ram curso, colocando-as no trabalho, evitando este sofrimento ao
povo brasileiro.

Tenho certeza de que este Parlamento irá apoiar o Sr. Presi-

dente da República e o Sr. Ministro de Minas e Energia.
Em que País queremos viver? Será que este povo não se

lembra de 1945, quando frodou a guerra? Será que não se lembra da
Revolução de 1964? E alguns ainda vêm falar desta tribuna que aqui
não há democracia! Quem não está sendo democrático é quem está
apoiando a greve. Com ela não concordamos, porque trabalhadores
são todos os brasileiros e não é meia dúzia de pessoas que ganham 2
mil e 300 reais por mês de salário, dizendo que são trabalhadores. que
vão fazer movimento para que o País pare. Não concordo com esse
movimento. Sou a favor da greve legal, que respeita as leis do País.
Por isso, apelo a S. Ex", o Presidente da República, e ao Ministro das
Minas Energia para que mandem todos esses grevistas embora e
que não lhes dêem mais oportunidade de fazer greve,' causando
novamente sofrimento ao nosso povo.

O SR. EFRAIM MORAIS (BlocoIPFL - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, vol
to a esta tribuna mais uma vez para falar sobre um segmento da
economia que vem sendo apontado como a salvação para os pro
blemas cje desemprego no País: a pequena empresa. Apesar de
existirem vários estudos apontando para a proliferação desse setor
como uma das saídas para a crise econômica e social do Brasil,
nada tem sido feito para estimular aqueles que tentam instalar o
seu próprio negócio.

Além da burocracia do Estado, os pequenos empresários
não têm estímulos fmanceiros, pagam altas taxas de impostos e,
pior que isso, são desestimulados a gerarem novos empregos em
função das obrigações trabalhistas.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Constituição de
1988 praticamente incorporou os pontos fundamentais da Consoli
dação das Leis do Trabalho (CLT) e acrescentou várias obrigações
que elevam ainda mais o peso dos encargos sociais nas folhas de
pagamento das empresas que contratlÜn mão-de-obra legalmente.
Isso foi um estímulo para a ampliação do mercado informal e uma
redução do já reduzido mercado formal.

A redução de oportunidades de trabalho na agricultura e na
indústria tenderá a prosseguir até o próximo milênio. A expansão
do mercado de trabalho no setor de serviços promete ser insufi
ciente para absorver os trabalhadores do futuro. Por isso a minha
preocupação em estimular a geração de mais empregos, através da
pequena empresa.

Mas para que isso aconteça, Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Par
lamentares, precisamos rever a legislação trabalhista, flexibilizan
do os contratos trabalhistas e reduzindo os encargos sociais
cobrados atualmente às pequenas empresas.

A flexibilização do trabalho inclui inúmeras medidas, den
tre elas a simplificação da legislação trabalhista e previdenciária,
com seus conseqüentes impactos nos encargos sociais. Os países
mais avançados sempre privilegiaram mais os salários diretos, do
que os encargos. Mas, mesmo assim, eles se encontram, atualmen
te, no meio de um processo de ampla flexibilização dos encargos
sociais.

O principal empecilho para se flexibilizar nossas relações do
trabalho diz respeito ao caráter compulsório dos encargos sociais. No
setor industrial, por exemplo, para cada 100 unidades de salário, as
empresas são obrigadas a desembolsar 102unidades a título de encar
gos sociais, sem a menor possibilidade de negociação.

Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Parlamentares, em outras partes
do mundo, os encargos sociais são mais baixos, e o que é mais im
portante, são negociáveis, em sua grande maioria. Na Europa 
apesar do alto nível de regulamentação - há inúmeros tipos de
contratos de trabalho, com poucos encargos sociais, especialmen
te, quando se trata de jovens em fase de fonnação, ampliação de
empreendimentos, novos negócios, trabalhos sazonais, trabalho
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temporário e trabalho em tempo parcial. ,
O Brasil não dispõe dessa flexibilidade. E extremamente di

fícil encontrar soluções legais para o trabalho não convencional.
Somos o País do tudo ou nada: ou as empresas contratam ilegal
mente, sem qualquer encargo. O nosso quadro institucional não
estimula o meio termo. Ou se faz tudo ou nada, enquanto que em
outros países as partes podem praticar várias formas intermediá
rias de contratação mediante negociação e sob o manto de uma le
gislação mais flexível.

O mercado de trabalho no Brasil tem apresentado uma fraca
capacidade de absorver legalmente todas as pessoas que precisam
trabalhar. O subemprego e o emprego infOlmal, entre nós, atinge
níveis alarmantes: mais de 50% da população economicamente
ativa trabalha sem carteira assinada, como empregados ou como
autônomos, sem legalizaçãO.

A legislação trabalhista no Brasil é um convite ao litígio,
pelo fato de a Justiça do Trabalho ter poderes para interferir tanto
nas disputas de direito quanto nas disputas econômicas, único caso
no mundo. Isso induz as partes a recorrerem aos tribunais por pra
ticamente todo e qualquer motivo.

O grosso dos direitos e deveres está estabelecido na lei, com
poucas possibilidades de negociação. Nas nações mais avançadas,
dá-se o inverso: a maior parte dos direitos e deveres está nos con
tratos coletivos, como fruto de negociação direta, que pode, a
qualquer momento, ser renegociada.

Hoje em dia está cada vez mais claro que a proteção legal
não assegura a satisfação do direito. Ao contrário, o excesso de
proteção gera discriminação, o que, por sua vez, cria desigualda
des e alimenta frustrações. A maior prova disso é que, depois da
Constituição de 1988, o trabalho ilegal no Brasil, que já atingia
45% da nossa' população economicamente ativa, passou para 55%,
com tendência a crescer.

Por isso, Sr. Presidente, apelo que sejam feitas avaliações
mais aprofundadas sobre esse assunto, para que possamos estimu
lar a geração de emprego e a criação de novas empresas.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Tratado de
Montevidéu, de setembro de 1990, comandou novo tempo para a
integração continental na América latina.

A fonnação do Mercado Comum do Sul, congregando ini
cialmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, assinalou direção
segura para a imersão latino-americana na economia global.

Já a partir deste ano, as forças produtivas do Mercosul atin
girão 45% da população da América Latina.

Trata-se de esforço histórico sem precedentes no continen
te, para garantir o crescimento e a qualidade de vida futuros, atra
vés da captura das vantagens comparativas existentes e dos ganhos
das economias de escala de um mercado ampliado.

Uma nova visão para o desenvolvimento espacial, no âmbi
to do Mercosul, emerge agora. Trata-se de estender os efeitos p0

sitivos da integração internacional aos níveis estadual,
microrregional e municipal.

Tal difusão dos benefícios positivos da integração do conti
nente conjuga-se com a premente necessidade de melhoria e modern
ização dos equipamentos de infra-estrutura fisica. Em particular, dois
meios de comunicação e transporte, em face da renovada expansão da
demanda de bens, serviços e fatores de produção.

Destaco aqui a prioridade que a União deve atribuir à im
plantação do eixo rodoviário São Paulo/Buenos Aires!.. através de
sistema interiorizado de rodovias que sustente seguro e rápido flu
xo veicular.

Dentre os cenários possíveis para essa ligação rodoviária há
que se conceder relevância às altemativas de interiorização de trajeto,

como solução eficaz que garanta a difusão espacial dos beneficios
socio-econômicos da integração ao longo de um vasto corredor.
Tal solução ensejará repercussões positivas sobre a economia da
macroD:l}gião Sul, incluindo grande número de municípios.

Essa concepção de eixo rodoviário interiorizado permite reunir
notáveis vantagens; como pudemos extrair do brilhante estudo técnico
realizado pela Universidade de Passo Fundo, universidade comunitá
ria da região norte do Estado do Rio Grande do Sul:

Primeiro, pela possibilidade da defmição de rotas alternati
vas atreladas à utilização da malha rodoviária já existente e, por
tanto, suscetíveis de implantação a menores custos.

Segundo, pela garantia de uma difusão mais ampla, e espe
cialmente mais justa, dos beneficios econômicos e sociais deriva
dos da implantação e operação do projeto.

Terceiro, consoante a crise fiscal do Estado Brasileiro e
conseqüente insuficiência de capital de investimento, a viabilidade
financeira do desenvolvimento do projeto em sintonia com o mo
delo de "auto-estrada para concessão privada".

Quarto, a escolha de rota definitiva que a um só tempo asse
gure distância reduzida para a ligação e minimize quaisquer danos
ambientais intervenientes.

O desenvolvimento do projeto, a partir de tais consideraçõ
es conduzirá, inequivocamente, na direção de solução inte
riorizada. Essa por sua vez, assegurará a sintonia da integração
internacional com a exploração das complementaridades regionais,
estaduais, microrregionais e municipais.

O eixo rodoviário assim concebido constituir-se-á em insc
trumento eficaz para o desenvolvimento social e espacial equili
brado, promovendo a realização de potencialidades para o
crescimento regional e urbano, ao longo do vasto corredor de in
fluência do projeto. De maneira congruente, também contribuirá
para atenuar as tendências continuadas de concentração econômica
e demográfica no âmbito do sistema econômico brasileiro.

Vale assim ressaltàr que a viabilização dos propósitos bási
cos do Mercosul guarda consistência com a implantação do eixo
rodoviário São Paulo/Buenos Aires. Mais ainda, é preciso subli
nhar a relevância da interiorização desse projeto, como única for
ma de assegurar a mais ampla difusão comunitária dos benefícios
de integração continental.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocoIPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, recentemente fJZ comentários desta tribuna sobre a esca
lada de agressões à pessoa do Sr. Presidente da República, por
parte de grupos de radicais que agem movidos pelo ódio da incon
formidade com os resultados das últimas eleições presidenciais.

Meu pronunciamento teve o sentido de uma advertência,
ao lembrar aos mentores daqueles protestos orquestrados que a
democracia implica na alternância do poder, o que, por si, exi
ge dos participantes do duelo democrático um comportamento
responsável, que reprova a conduta aventureira, do "quanto
pior, melhor".

Infelizmente, os fatos vêm comprovando os nossos temores.
O que era suspeita. aparece como realidade. A dúvida passa a ser
certeza.

A atuação do PT e do seu braço sindical, a CUT, durante a
greve dos petroleiros, s6 comprova que o partido que pretende co
locar-se como alternativa de poder ficou refém de grupúsculos ra
dicais que só desejam a desestatização do regime, em consonância
com o espírito revanchista que os anima.

Sobre o comportamento dúbio do partido do Sr. Luis Inácio
Lula da Silva, o Jornal do Brasil acaba de publicar editorial que
analisa, com extrema lucidez, os arriscados movimentos de um
partido dito de trabalhadores, mas que se vai fmnando como parti-
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do do funcionalismo público e de funcionários de estatais.
O título do editorial do prestigioso jornal carioca é "Dos

neoconservadores". Dá ênfase o Jornal do Brasil" a algumas li
ções que podem ser tiradas da greve dos petroleiros. Analisa
com percuciência a trajetória do referido partido mostrando
que, com o tempo, ele se foi tornando parecido com o Estado
brasileiro.

Diz a certa altura: ''Estranha combinação ideológica. O par
tido que não tinha compromisso histórico com a herança leninista
continua aprisionado pelo fantasma da contradição entre a reforma
e a revolução, dividido entre os que desejam aperfeiçoar social
mente a imperfeita economia de mercado e os que teimam em des
truí-la, enquanto dela se aproveitam corporativamente".

Aí esta, num parágrafo a análise das contradições e da in
sensatez que permeiam o procedimento de grupos políticos ligados
a um partido político, que permanece dividido, que não consegue
se adaptar plenamente às regras democráticas, por falta de vocação
para as práticas inspiradas na liberdade e no pluralismo político
ideológico.

Não me animam outros propósitos que os de defender o re
gime democrático, ameaçado por grupúsculos radicais que desres
peitam as decisões dos tribunais, quando estas não lhes convêm.

Estaria aqui feliz se pudesse analisar o quadro político-institu
cional do País com observações positivas sobre a evolução do proces
so democrático, que supõe a respeito de todas às instituições, a ação
oposicionista sem cunho revanchista e a preocupação comum com o
princípio da harmonia que deve haver entre os poderes.

Com essas considerações, Sr. Presidente, solicito à Mesa
que, regimentahnente, determine a transcrição nos Anais da Casa
do editorial do Jornal do Brasil, edição do dia 31-5-95, sob o títu
lo "Dos neoconservadores", que entrego a V. Exa para fazer o de
vido registro.

Eram essas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as consi
derações que queria fazer e, também, aproveitar para rechaçar as
insinuações do Deputado Ferro Costa e dizer que as mesmas não
procedem. S. Exa está animado de um propósito revanchista, que
rendo atacar, de todas as maneiras, a decisão judicial, não quer
respeitar a decisão da Suprema Corte trabalhista do nosso País,
que decidiu que a greve é ilegal e não pode permanecer.

Portanto, Sr. Presidente, ficam aqui as minhas consideraçõ
es e o meu protesto contra a maneira pela qual se conduziu o De
putado Ferro Costa, procurando fazer insinuações que não
correspondem à realidade.

EDrrORIALA QUE SE REFERE O ORADOR.

DOS NEOCONSERVADORES

Da desastrada greve dos petroleiros é possível retirar algu
mas lições que vão além da mera constatação da intransigência da
CUT e, por extensão, do PT. Muito mais grave do que Lula cha
mar o governo de "covarde", ou Vicentinho ter dito com alguma
dose de delírio que o tratamento dispensado aos grevistas "é o
mesmo que Hitler dispensou aos judeus", é a falta de controle des
tes líderes sobre as facções extremistas do movimento sindical e a
transformação do partido do operariado panlista no partido dos
funcionários públicos e dos empregados de estatais.

Durante os debates da campanha presidencial, Lula atacou
duramente a aliança PSDBIPFL, alegando que os liberais não tar
dariam a engolir os tucanos. Fernando Henrique retrucou na hora,
lembrando-lhe o perigo da aliança do PT com gmpúsculos fanáti
cos da extrema esquerda que o poderiam aprisionar, sem falar nos
petistas,sectários no interior do partido que poderiam imobilizá-lo.

E o que está demonstrando essa longa e desgastante greve:
nem Vicentinho, nem qualquer outra liderança disposta a negociar

estão conseguindo dialogar por causa de tais grupúsculos "duros",
que se apossaram das bases e seqüestraram o movimento sindical.
Esta perda de controle é grave para o eterno candidato do PT, al
ternativa possível, terceira vez, nas eleições de 1998. Como con
fiar, porém, num partido dominado por segmentos que não
acreditam na alternância, nem confiam na democracia?

Em seguida, será preciso examinar a inquietante evolução
histórica que transformou o PT, partido inicialmente identificado
com um projeto de sociedade civil, em agremiação dirigida por
profissionais da política, vivendo de contribuições de parlamenta
res, prefeitos, secretários, assessores e até mesmo do arcaico im
posto sindical.

Tudo isso o ligou indissoluvelmente à ordem institucional
que um dia ele pretendeu modificar.

Tornou-se o PT cada vez mais parecido cem o Estado brasi
leiro, do qual se fez ardoroso defensor com o passar dos anos.
Sendo esta metamorfose no sentido do estatismo, do populismo e
do empreguismo, servida por uma autêntica central de informaçõ
es montada pela CUT - seu braço sindical- que controla 175 enti
dades sindicais de funcionários públicos federais, estaduais e
municipais, bancários, petroleiros, professores e militares.

Todos eles em desesperada luta pela intangibilidade de uma
Constituição que o PT sequer subscreveu. Ferrenhamente empe
nhados na preservação das promessas utópicas da Carta que mais
pedem revisão: a estabilidade do emprego a qualquer preço, a apo
sentadoria por tempo de serviço, os monopólios estatais, as reser
vas de mercado, que entravam o avanço tecnológico e tornam o
país menos competitivo.

Estranha combinação ideológica. O partido que não tinha
compromisso histórico com a herança leninista continua aprisiona
do pelo fantasma da contradição entre a reforma e a revolução, di
vidido entre os que desejam aperfeiçoar socialmente a imperfeita
economia de mercado e os que teimam em destruí-la, enquanto
dela se aproveitam corporativamente.

O mito romântico do bolchevismo fidelista continua a ator
mentar os petistas, levando-os a repelir a integração do Brasil na
comunidade internacional, a sustentar para o Estado o papel de
provedor econômico, comprometendo sua consolidação como o
autêntico partido das massas.

O partido contestador do modelo adotou a linguagem da
classe média nacionalista, c~rrando fJ1eiras com a Fiesp em defesa
do protecionismo oligopolista, o que impede uma adequada identi
ficação dos descamisados com o PT - agremiação hoje conivente
com os interesses dos oligopólios do sul maravilha.

Os Xütas insistem em classificar a aceitação das regras da
democracia política e do mercado como "traição aos ideais socia
listas". Seus quadros políticos profissionais, com mandato popular,
são logo suspeitos de revisionismo e adesismo. Impedidos de ne
gociar, numa espécie de cassação parcial, assistem impotentes à
consolidação da imagem sectária: do partido que torce para tudo
dar errado. Quem não vê que greves só existem no setor PÚblico?
Marx se reviraria no túmulo ao tomar conhecimento de que a luta
de classes ficou restrita às estatais.

E assim Lula, que já foi maior do que o PT (que por sua vez
era maior do que a CUI), vem-se recolhendo a práticas intoleran
tes, tornando-se refem das facções extremistas, foi enconlhendo
até se tornar o apóstolo do Iocalismo, do isolamento, da coma-re
forma. O líder do operariado paulista virou o líder do funcionalis
mo público e dos funcionários das estatais instaladas no Rio de
Janeiro.

O PT não reconhece que a Petrobrás é empresa suficiente
mente sólida e competitiva para suportar uma saudável concorrên
cia. Não admite o absurdo de o Brasil insistir em ser o único país
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importador de petróleo que recusa capital de risco, e isso sem dis
por de recursos necessários para conquistar a curto prazo auto-su
ficiência no setor.

A frustração eleitoral em outubro último explica o resto:
que o Pf esteja cobrando do governo medidas que não seria capaz
de tomar se estivesse no poder. Que o partido procure minar a le
gitimidade do regime e de um governo eleito no primeiro turno
através de demandas ideologizadas, deslocando o debate politico
para fora das instituições representativas, para o campo da arruaça
e da agressão física. Que certos setores tramem a denubada do go
verno.

Até quando vai este partido na defensiva reivindicar o r6tu
lo de ''progressista''? Não será mais adequado classificá-lo de neo
conservador?

O SR. JOSÉ FRITSCH (pT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo novamen
te a esta tribuna para denunciar a irresponsabilidade do Governo
FHC no trato com o setor produtivo nacional. Diante da quebra
deira geral no comércio e na indústria, sobretudo de pequenas e
microempresas é visível que estamos à beira de um colapso, cujas
conseqüências passam, inarredavelmente, pelo agravamento dos
níveis de desemprego, da violência urbana e da miséria social. Nú
meros divulgados pela Confederação Nacional dos Diretores Lo
jistas corroboram nossa preocupação: cerca de 1,5 milhão de
trabalhadores brasileiros vão perder seus empregos nas próximas
semanas.

ConfOlme a Superintendência do SEBRAE, de Santa Cata
rina, algo em tomo de 130 mil microempresas estão ameaçadas de
falência diante da extinção das linhas de crédito e da atual politica
de juros. As pequenas e microempresas empregam, no Brasil, 60%
da mão-de-obra, pagam 42% do total dos salários e respondem por
50% do PIB nacional. Ainda assim, pequenos e microempresários
estão afogados em dívidas, vêem os clientes passarem longe de
suas lojas e começam a fechar suas portas diante da politica de
não-consumo do Governo Federal. De acordo com o SEBRAE so
mente na região norte de Santa Catarina seis empresas pediram fa
lência num único dia. No oeste, a demanda do setor moveleiro
encolheu 50% nos últimos dois meses, enquanto 5% dos trabalha
dores do setor têxtil já perderam seus empregos. Em Chapec6, cer
ca de 800 trabalhadores ficaram desempregados em maio, somente
em três frigoríficos da cidade.

Os números são assustadores. O Presidente da Federação
das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catari
na, Haroldo Neitzke, afirma que o índice de microempresários em
dificuldades vai chegar a 60%, caso não haja modificações na po
litica de juros. No Brasil inteiro, registrou-se um aumento de 15%
no número de pedidos de concordata, s6 no mês de maio. Mas o
atual Governo, Sras. e Srs. Deputados, não parece preocupado
com as conseqüências de sua irresponsabilidade. FHC continua
apostando na recessão e nos baixos salários. Seu Governo faz a
alegria dos agiotas e do sistema fmanceiro, enquanto desvia os se
tores produtivos para um beco sem saída.

Assim como os comerciantes de Brasília, que fecharam
suas portas no quarta-feira e saíram em protesto pela Esplanada
dos Ministérios, pequenas e microempresas de todo o Brasil se
mobilizam contra a atual politica de FHC e companhia. Reitero
mais uma vez, Sr. Presidente, que esse caos só será evitado a partir
de uma reforma tributária séria e de uma politica de incentivo às
pequenas e microempresas, assim, como a reabertura de linhas es
peciais de crédito, e o enfrentamento deste Governo nessa politica
louca de juros altos. Sem essa compreensão do atual momento
econômico, estamos fadados ao mergulho num processo recessivo
e de caos social nunca antes verificado neste País.

Tivemos nesta semana uma notícia importante, a queda do
Presidente do Banco Central: Pérsio Arida. Infelizmente foi tarde,
já causou estragos muito grandes.

Mas as perspectivas com a indicação do novo Presidente do
Banco Central, não são nada animadoras, porque ficou claro. pelo
pr6prio Ministro Pedro Sampaio Malan, que a partir de agora se
rão apenas dois os homens do Governo a ditar as regras da politica
econômica: José Serra e Pedro Malan.

Percebemos que, por um lado, o Governo concentra em
suas mãos um poder de fogo, e, por outro, que as decisões da área
econômica estarão concentradas nas mãos de dois Ministros, que
representam os interesses dos grandes grupos econômicas e espe
cialmente do setor fmanceiro.

A situação é triste. A continuidade, apesar da mudança, não
irá trazer nenhum alento para o povo brasileiro e para os empresários,
em especial para os microempresários, que enfrentam uma situação
dillcil e de geração cada vez maior de crise social e miséria.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, aproveito para encami
nhar projeto de lei que regulamentará a organização e o funciona
mento dos condomínios rurais. No momento oportuno, estarei
nesta tribuna expondo sobre o objetivo deste projeto de lei, que
cria uma nova ordem de organização civil em nosso País, diferente
de cooperativas e associações de produtores, um modelo de con
domínio de pequenos e médios produtores rurais.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Augusto Nardes para uma Comunicação de
Liderança pelo PPR. S. Ex' disporá de cinco minutos.

O SR. AUGUSTO NARDES (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, estamos aqui para
fazer um breve relato das últimas negociações que fIZemos com o
Governo com relação à questão agrícola.

Antes deste registro, lembramos a todos que, desde março,
estamos alertando o Governo para a situação caótica em que vive
o homem do campo em nosso País, com a atual politica de juros
implementada pela administração governamental.

Parece-me que, esta semana, ficou demonstrada a crise em
que vive o Pais na questão dos juros com a queda do Presidente do
Banco Central. Pelas informações que possuímos, a sua saída se
deu devido a alta taxa de juros. Portanto, tudo o que o Congresso
salientou começa a ecoar junto ao Poder Executivo. Friso para V.
Ex"s que tenho uma visão um pouco diferente daquela que foi ex
posta pelo orador que me antecedeu. Creio que a mudança do Pre
sidente do Banco Central é a sinalização de que o Presidente da
República pretende mudar a politica em relação aos juros que es
tão sendo cobrados pelo sistema fmanceiro. Mostra também que
medidas urgentes devem ser tomadas para evitar uma catástrofe na
economia. Estamos tomando o mesmo caminho tomado pelo Mé
xico e temos que evitar isso. Creio que o anúncio feito pelo Presi
dente do Banco Central, de que hoje estaria mudando a sua
politica em relação à agricultura, criando além do um fundo para a
agricultura, por meio de recursos do FAT, a contribuição compul
sória, para diminuir as taxas de juros. Esse o encaminhamento po
sitivo que temos Apesar de as negociações que temos feito com o
Governo - e nesta semana não houve evolução especialmente por
que o Governo insiste em manter uma taxa de juros muito alta - a
entrevista, publicada hoje, sobre a afumativa do pr6ximo Presi
dente do Banco Central sinaliza mudança que considero extrema
mente positiva, porque estamos emperrados na negociação.
Esperamos que, na semana que vem, possamos Chegar a uma conclu
são, especialmente quanto à indexação da safra atual para os produto
res ~1l1 juntos aos bancos. Temos que defmir essa questão o
quanto antes.

Sr. Presidente, vai haver plantio de trigo no Rio Grande do
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Sul e em muitos Estados brasileiros, o que vai gerar a diminuição
de 80% na produção de trigo em nosso País. Se continuarmos com
a atual política. 150 mil produtores rurais deixarão o campo e vão
se agravar os problemas nas cidades.

Portanto, Sr. Presidente, esperamos que o Governo defma o
mais rápido possível essa questão. Não dá mais para empurrar com
a barriga a questão da política agrícola neste País por causa da cri
se que se está avizinhando.

Dissemos ao Sr. Presidente da República há poucos dias
que, se não resolvêssemos a questão da agricultura, teríamos. bre
vemente, a quebra do Plano Real pela inflação advinda do aumen
to dos produtos em todo o País. Portanto, precisamos resolver essa
questão.

Na terça-feira próxima, teremos novamente uma reunião
para defmir a indexação dos produtos em relação à política agríco
la. Esperamos que isso seja feito para resolvermos de uma vez por
todas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a questão dramática
existente no País, decorrente da indefinição da política agrícola.

Como disse no início do meu pronunciamento, o novo Pre
sidente do Banco Central vai nos ajudar a definir esta questão tão
pertinente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra, no Pequeno expediente, o Deputado Paulo Paim.
Dispõe S. Ex' de até cinco minutos.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero alertar a
Casa da importância de votarmos neste mês de junho a nova políti
ca salarial.Pois, Política salarial vigente termina no dia 10 de julho.

Os trabalhadores, os servidores, os aposentados, até mesmo
o Governno e os empregadores estão na expectativa de que esta
votação aconteça.

Sei, Sr. Presidente, que há um setor do Governo que defen
de a livre negociação. Somos contra, Sr. Presidente, e explicamos
o porquê:

1) a livre negociação funciona em países com a economia
estabilizada;

2) a livre negociação seria viável se a inflação não estivesse
a 30% ao ano e os juros não fossem de até 18% ao mês;

3) todos nós sabemos que a livre negociação não é viável
com desemprego e recessão;

4) a livre negociação seria viável se tivéssemos juros de 6%
ao ano e inflação anual menor do que dois dígitos;

5) que livre negociação pode acontecer quando o trabalha
dor que reivindica melhores salários é demitido?;

6) nessa livre negociação, os salários vão continuar conge
lados, enquanto os preços subirão confOlme a inflação, e as presta
ções subirão de acordo com os juros abusivos cometidos pela
ciranda fmanceira;

7) Como ficarão, na livre negociação, os aposentados e pen
sionistas?;

8) Como ficará, na livre negociação, o salário mínimo?;
9) nesta livre negociação proposta pelo Governo, infeliz

mente, vai cabar prevalecendo a tese de que o trabalhador terá de
abrir mão até mesmo de parte do índice da inflação que já corroeu
o seu salário.

Sr. Presidente, quero reafmnar aqui a defesa de um projeto
de lei que apresentei a esta Casa e encaminhei ao Executivo. É o
projeto que garante uma política salarial prefixada.

Para que V. Ex"s entendam melhor, explico como seria a
política salarial que estou propondo:

a) a inflação dos últimos doze meses seria paga ao trabalha
dor na sua data-base;

b) a partir daí, com a inflação dos próximos doze meses

prefixada, empregado e empregador negociariam se esse índice se
ria mensal, bimestral, trimestral, semestal ou até mesmo anual. Se
entre o índice prefixado e o realmente acontecido houver diferen
ça, paga-se no mês subseqüente;

c) se as partes não chegarem a um acordo quanto à peri
odicidade dos reajustes. caberá à Justiça do Trabalho decidir;

d) quanto ao salário mínimo, aos aposentados e aos servido
res públicos, o reajustes será discutido entre o Congresso Nacio
nal, o Executivo e a entidade representativa dos aposentados e
servidores públicos.

É nosso objetivo, Sr. Presisdente. construir uma política sa
larial igual para todos os trabalhadores, das áreas privada e públi
ca, e os aposentados.

Com essas preocupações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta
remos reunidos na próxima semana com o Governo e no dia 8 de ju
nho, na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de crédito, com todas as confederações dos trabalhadores.

O SR. WILSON BRAGA (pDT - PB. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ou o Brasil
acaba com a atual política de altos custos dos juros ou ela acaba
com o Brasil.

É isso que sentimos depois de um longo levantamento da
crise que se alastrou em todo o País, provocada pela política per
versa dos altos juros impostos pelo Governo Federal.

as estatísticas mostram alarmantes índices de pequenas e
médias empresas que estão fechando e encerrando suas atividades
em todas as cidades do País, tudo provocado pela atual política
bancária e fmanceira, de restrição de crédito e de juros altos.

Os grandes prejudicados são os pequenos e médios empre
sários, que, sem capital de giro, entram na faixa de desespero e
buscam as soluções extremas, ou do sacrifício de suas próprias vi
das, ou do encerramento de suas atividades produtivas.

Depois da implantação da política de juros do atual Gover
no, não só cresceu a desativação das empresas comerciais, mas
cresceram sobretudo os índices de desemprego.

Como já disse, as pequenas e médias empresas estão sendo
destivadas, falindo, quebrando e fechando, pelos reflexos da po1í~

tica financeira selvagem do Governo Federal.
Isso vem provocando uma desacelaração da economia e

criando um clima de inquietação e angústia em todos os setores da
sociedade. .

da fonna que vai, se assim persistir, vamos ter um qua~

semelhante ao da Argentina, com 200 mil empresas fechadas .e
120 mil indústrias apenas em três meses.

A classe média vem sendo a grande penalizada com a atual
política implementada e implantada pelo sistema bancário do País,
com a permanente alta de juros, retração de créditos e por último,
a suspensão do cheque especial.

Os setores produtivos estão desaparecendo, pelos reflexos
negativos da política dos juros escorchantes. Falta a eles não só
capital de giro, mas também estímulo e apoio do Governo, que só
se preocupa em exagerar a cobrança dos impostos.

Como falta também condições à população para participar
do mercado, porque a mesma política desumana do Governo está
lhe tirando o poder de compra, é evidente o empobrecimento das
camadas sociais da classe média, com o salário achatado, com o
aviltamento do seu poder de compra e com a imobilidade das ati
vidades econômicas.

Os protestos dos empresários dos setores prodUtivos pelas
ruas, pelos sindicatos é um testemunho bem eloqüente da extensão
da crise que atinge a todos e não é sentida pelo Governo.

Não adianta demitir Presidente do Banco Central nem mes
mo Ministro se o Governo continuar insensível ao drama angus-
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tiante da sociedade, que se estiola num clima de dificuldades, se
não for alterada e mudada a orientação que toda a equipe econômi
ca vem imponfdo os rumos da economia. Quem está lucrando com
a alta dos juros, com a volta da ciranda fmanceira?, podemos per
guntar. O povo, o homem da classe média, o médio empresário?
Não, s6 o já poderoso sistema bancário, para quem os governos
trabalham decididamente. Todas as atividades produtivas, Sr. Pre
sidente, estão em crise, comércio, indústria, serviços e agricultura,
a mais sofrida. Só os banqueiros estão lucrando neste clima da
vida pública brasileira, e o Governo não vê isso, ou melhor, não vê
nada, e'parece até que tem com eles uma parceria.

E realmente dramática e desesperadora a situação dos micro
e pequenos empresários; por isso, por eles estamos aqui, para pe
dir ao Governo que repense e reveja a sua politica econômica e fi
nanceira antes que seja tarde, em tempo para evitar um colapso
total no País.

É o apelo que faço ao Presidente da República; vamos abrir
os olhos antes que quebre todo mundo.

O SR. cmo NOGUEIRA (BlocoIPFL - PL Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, permi
tem-me algumas reflexões. A situação não se modificaIá. Mas, de
futuro, poderemos ter mais precaução.

Refiro-me ao salário mínimo, recentemente elevado para
100 reais, e aos efeitos do aumento para as pequenas Prefeituras
municipais, que dependem do FPM para sobreviver. Inexplicavel
mente, a participação das Prefeituras nesse Fundo tem se reduzido
substancialmente, no momento em que a despesa aumenta e maior
disponibilidade de recursos é exigida. A elevação do salário míni
mo sobrecarrega a despesa com o funcionalismo municipal de
modo insuportável. Do ponto de vista das Prefeituras de pequenos
Municípios, que são muitos no País, o aumento do salário quase as
inviabiliza. E poderão inviabilizar-se decidamente se os aumentos
continuarem freqüentes e destemperados. Seria o caso de a Prefei
tura ser forçada a demitir e assim complicar a débil estrutura s6
cio-econômica local.

No meti Estado, por exemplo, Prefeitura nesta situação são
maioria.

Os Prefeitos manifestam sempre essa preocupação quando
um aumento é iminente. Não se trata de ser contra os trabalhado
res ou o aumento que reinvindicam, quase sempre justificadamen
te. Apenas se ressalta uma situação de fato, também justificada e
preocupante para os administradores de pequenas comunidades. E
que, por isso mesmo, deve ser levado em conta sempre que se pre
tender elevação do salário mínimo.

Trata-se de um contexto a ser considerado. Decisões não
podem ser tomadas às cegas. Todos os fatores e injunções mere
cem cuidadosa análise, para que possam ser justos.

Não é de bom senso beneficiar uns e prejudicar outros.
Boa decisão é aquela que a todos beneficia, sem trazer pre

juízos a qualquer um.
Trata-se de uma reflexão e ao mesmo tempo uma contribui

ção para o debate da questão no futuro.
O SR. COSTA FERREIRA (pP - MA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, São Luís,
a Capital do Maranhão, é, como todos sabem, uma cidade bastante
antiga, que, nas últimas décadas, vem sofrendo um processo de
crescimento bastante acelerado, que expandiu as fronteiras urba
nas, concentrou em sua área população mais expressiva e, como
acontece na maioria das cidades brasileiras, não teve sua infra-es
trutura aumentada no mesmo ritmo.

Compreende-se, portanto, que o problema dos transportes
urbanos, que penaliza a maior parte de nossas meíl.ÚIJ'lles, esteja,

também, tomando a vida dos moradores de São Luís mais dificil e
onerosa.

Faz-se necessário que o Governo estude e adote, o quanto
antes, uina politica de transportes definida, voltada para a orienta
ção e a coordenação do desenvolvimento sistemático da rede viá
ria local, adaptando a cidade às necessidades do tráfego ou
fazendo com que o sistema de transportes urbanos se adapte à con
figuração histórica da cidade.

Para atender, com eficiência, às necessidades da população,
os transportes urbanos deveriam ser modernizados em relação à
utilização de tempo e espaço, além de apresentar custos' Compatí
veis com a grande massa de seus usuários.

Como costuma acontecer, a maioria dos trabalhadores de
São Luís mora em locais distantes dos centros de trabalho. e, nessa
cidade, suas dificuldades de locomoção são agravados pelos altos
preços que são obrigados a pagar pelo transporte, que, diga-se de
passagem, é dos mais caros do País.

Julgamos que a Capital maranhense já tem condições de ofere
cer retomo aceitável para os investimentos que se fazem necessários,
a f1ll1 de se dotar a cidade de um meio de transporte de baixo custo
operacional, como metrô de superficie, bondes mais velozes ou qual
quer outro veículo que a moderna tecnologia recomendar.

Diante dessas evidências, desejamos solicitar ao Presidente
FHC que, através do Ministério dos Transportes, determine estu
dos e providências para dotar a capital do Maranhão de um siste
ma de transporte urbano mais eficiente e, sobretudo, mais barato.

O Brasil já dispõe de recursos técnicos e industriais satisfa
tórios, que nos permitem oferecer aos moradores dos grandes cen
tros urbanos do País soluções apwpriadas para o complexo
problema dos transportes locais.

A importância e a urgência de que essas medidas se reves
tem são bastante conhecidas, e o estágio de desenvolvimento que
atingimos as toma imperativas.

Espero, portanto, que o espírito patriótico do Sr. Presi
dente da República o leve a sobrepor-se a injunções políticas e
a interesses outros, regionais ou nacionais, de forma a determi
nar, com a possível prontidão, os estudos necessários à rápida
execução dos serviços indispensáveis para que São Luís tenha,
num futuro muito próximo, um sistema de transportes rápido e
barato. Que é do que, afinal, sua população de trabalhadores
necessita, e ela merece isso.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, meu pronunciamento
é um protesto veemente contra a reorganização que o Governo Fe
deral está fazendo na Caixa Econômica Federal, discriminando a
Região Norte, principalmente o Estado do Pará.

A Caixa Econômica Federal hoje, 134 anos depois de sua fun
dação, confunde-se com a história do País, acompanhando o seu cres
cimento e tendo papel fundamental no seu desenvolvimento.

Ela é hoje um banco múltiplo, mas sua missão maior é ser o
grande banco social do Governo Federal. Para se ter uma idéia de
sua dimensão, basta lembrar que a Caixa atende a cerca de 7 mi
lhões de pessoas por mês, entre participantes do PIS, do FGTS, se
guro-desemprego, pensionistas e aposentados. Além de atuar
como agente financeiro dos programas de habitação, saneamento e
infra-estrutura urbana.

Hoje a CEF passa por uma reforma administrativa, cujo ob
jetivo, segundo a Presidência da empresa, é tomá-la mais ágil e
competente, com menos burocratização e maior capacitação, mas é
preciso entender as verdadeiras dimensões dessa reforma.

O Programa de Racionalização e Competitividade prevê a
criação de seis Coordenadorias-Gerais:
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rodoVIário, preSIde o SmdIcato das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado de São Paulo.

A ABRATI, que ele preside com intenso brilhantismo e efi
ciência, foi criada em janeiro do corrente ano e já demonstra sua
grande importância no que tange aos seus objetivos, que consistem
em representar as empresas de ônibus responsáveis pelas conces
sões de suas linhas, junto a setores do Governo.

Entretanto, Unta atividade de tantanha utilidade pl1blica e
social enfrenta um quase total desconhecimento das suas qualida
des, enobrecidas até no âmbito internacional. Técnicos nacionais e
internacionais de renome, na área de transporte rodoviário de pas
sageiros, aftnnam ser o transporte um dos melhores do mundo.
Isso, com certeza, pela capacidade que os empresários tiveram de
desbravar o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, encurtando as
nossas distâncias e dando aos usuários a oportunidade de viajar
para lu~s até então quase inacessíveis.

E inaceitável que empreendimento de tal monta venha sendo
relegado pelas antoridades do Governo, tendo em. vista principalmen
te o imenso investimento de capital que o setor exige e a geração de
milhares de empregos diretos e indiretos, à vista de todos.

Posso aftrntar categoricamente que não há hoje no Brasil
Unta só empresa de transporte nacional e internacional, operando
com lucro. Todas elas compensam a defasagem operando na área
de carga, nas suas linhas intennunicipais. Sabe-se que hoje a tarifa
concedida pelo Governo Federal encontra-se bastante defasada, o
que onera demasiadamente o setor.

Até os técnicos do Ministério de Transportes reconhecem o
fato, como comprovado em vários documentos por eles produzi
dos. Em 1994, o Secretário ~eeutivodo Ministério dos Transpor
tes, Clóvis Aragão, aftrntava em nota técnica ao Ministro de então
que, confonne índices da Fundação Getúlio Vargas, a defasagem
era de quase 70%. Alega o Governo que não é possível corrigir a
defasagem, em face da atual política governamental de estabiliza
ção do Plano Real.

Devido a essa política, a FABUS, entidade que rel1ne as fá
bricas de carrocerias de ônibus, está comprando muito pouco, o
que gera desemprego e prejuízos para os setores econômico-fman
ceiros. Muitos prograntaS de relevo que estavam sendo implemen
tados pelas empresas foram postergados, com graves reflexos no
meio social.

Entretanto, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a própria
Constituição Federal detennina que haja Unta justa remuneração
do capital. Mas, além da omissão por parte do Governo em face
desta determinação constitucional, existe o problema, igualmente
grave, do sucateamento das nossas rodovias, com anmento dos
prejJízos para os proprietários de veículos em geral, pelas avarias
que estes sofrem nas estradas.

Sem d11vida, é imperioso e urgente repensar a política de
transportes no Brasil, pois o País é imenso, e estes empresários,
desbravadores e corajosos, prestam ao povo inintaginável serviço

Coordenadora Superintendências subordinadas to para com a região amazônica e o Pará.

C1 São Paulo, Bauru e CamDinas O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) - SI. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sinto-me honrado

C2 Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte e lio proclamar neste momento, perante os Srs. Parlamentares, o va-
Juiz de Fora Íioso trabalho que vem desenvolvendo no setor de transportes ro-

C3 Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul doviários o Sr. Walter Lemes Soares à frente da Associação

C4 Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Brasileira de Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros
Intermunicipais, Interestaduais e Internacionais - ABRATI

Sul, Uberlândia, Tocantins, Rondônia e Acre A biografta de Walter Lemes é rica de atividades merit6-
CS Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e rias, tanto na política como na área empresarial. Foi Deputado Es-

Rio Grande do Norte tadual em mais de Unta legislatura e Prefeito de Presidente

C6 Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Antazonas, Prudente, cidade onde estabeleceu a sede da sua empresa de trans-

Roraima e Antapá portes Andorinha e, pelos seus conhecimentos e prestígio no setor.. . ..
Deixando de existir, paulatinamente, as 31 superintendências.
Serão criados e~álórios de negócios, que controlarão apro

ximadamente trinta pontos de venda, o que significa que não obe
decerão, necessariamente, aos limites estaduais.

Observa-se, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais foi
dividido em duas coordenadorias e que a Região Norte foi agrupa
da parte com a Região Centro-Oeste e parte com o Nordeste.

Nenhunta crítica pessoal ao agrupamento, mas cumpre lem
brar as características peculiares de cada região, a começar pela
geografia e passando pelos aspectos sociais e políticos.

A Região Norte, gigante em tantanho, em problentas, p0

breza e em riquezas não mereceu qualquer participação na nova
estrutura.

A estrutura da Coordenadoria é composta por um coordena
dor-geral e quatro coordenadores. Na Coordenadoria 6, à qual os
Estados do Pará, do Amazonas, de Rorainta e do Antapá estão vin
culados, o Coordenador-Geral é o Sr. José Wilson Oliveira, que
exercia a Superintendência da Bahia:

Os Coordenadores são:
Waldir Santos Linta Filho - Adjunto da Diretoria

Comercial em Brasília;
Raul Santos Filho - Superintendente do Ceará;
Rogério de Jesus Freire - Superintendente do

Piauí; Juscelino Campelo de Siqueira - O1efe de Divi
são na Bahia.

Percebe-se, assim, que a região amazônica, que possui ca
racterísticas únicas, cujos aspectos culturais e de mercado são dis
tintos não só entre os Estados, ntas também nos limites do próprio
Estado, será coordenada por pessoas que em seu currículo não
possuem qualquer identificação com a região.

Nos escritórios de negócios, o Pm:á também foi discriminado.
Vejamos:

Ceará - 3 escritórios
Maranhão - 2 escritórios
Pará!Antapá - 1 escritório
Piauí - 1 escritório
AntazonaslRorainta - 1 escritório

Não já justificativa econômica ou funcional para o Ceará ou
o Maranhão terem 3 a 2 escritórios, respectivamente, e o Pará e o
Antapá juntos apenas 1.

A cidade de Marabá, onde está a Vale do Rio Doce, está su
jeita ao escritório de São Luís, no Maranhão.

É um absurdo a fonna como a região amazônica e o Pará
estão sendo tratados pelo Governo Federal.

Grandes cortes nos recursos do Orçamento para a Região
Norte foram feitas. O plano de apoio do Progranta Comunidade
Solidária também não prevê qualquer apoio para o Norte.

Não aceitamos esta discriminação.
Por isso, protestamos veementemente contra esse tratamen-
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que todos reconhecemos e aplaudimos.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero fazer apenas um registro.
Foi fonnada uma Comissão de Parlamentares que está dis

cutindo com a Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo a
situação de crise violenta por que passa o setor têxtil em nosso
País, afetando não s6 os empresários, mas, principalmente, os tIa
balhadores daquele setor, que inclui vestuário de modo geral e
confecção.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex· que faça inserir nos Anais
da Câmara dos Deputados carta aberta dirigida ao Exmo Sr. Dr.
Fernando Henrique Cardoso, DD. Presidente da ReIJÓblica, elabo
rada pelos sindicatos de indústria têxtil de todo o País.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Sr. Presidente da Repáblica
Com o devido respeito que nos merece V. Ex· não s6 como

ilustre cidadão brasileiro, mas como supremo mandatário da Na
ção, permitim<rnos, nesta Casa Aberta, expor a V. Ex· os gravíssi
mos problemas por que passa toda a cadeia têxtil nacional

1. Temos reiterado insistentemente que a indástria têxtil.e
de confecçõesjamais foram contrárias a liberalização do comércio
internacional. Tanto é verdade que foram os primeiros setores em
presariais a preparar o PSI (Programa Setorial Integrado), em
1989, anuindo espontaueamente com rebaixas tarifárias, num pra
zo de cinco anos, desde que a inflação fosse mantida sob controle,
os juros bancários permitissem seu reequipamento e as condições
da economia do País permanecessem estáveis e sem mudanças
abruptas e insuportáveis de regras.

No entanto, nada disso aconteceu. A inflação continuoo
crescente até há pooco tempo, os juros ainda permanecem muito
elevados e o chamado "Custo Brasil" comprime e solapa qualquer
esforço de produtividade.

2. Não obstante, o setornão deixoo de investir em sua m0dern
ização, elevoo seus volumes de exportação e manteve, a duras penas,
.a sua atividade como um todo, acreditando no futuro do País.

Realmente, nos últimos três anos, a cadeia têxtil investiu em
seu reequipamento cerca de três bilhões df'\ dólares, estando com
investimentos suspensos de perto de dois bilhões de dólares, à es-

.• pera de soluções governamentais de resguardo às suas atividades.
No que respeita às exportações, o setor registra, também, em igual
período, o volume de 4,5 bilhões de dólares, o que nos coloca en
tre os maiores exportadores nacionais.

Aímnar-se, pois, que a cadeia têxtil nacional atualmente
,não é competitiva, constitui, no mínimo, uma falácia e uma de
monstração de total ignorância bem a gosto dos sensacionalistas e
dos aproveitadores de plantão.

3. O nosso setor, porém, como nenhum outro deste País, e
de todo o mundo, não tem conseguido escapar da voracidade do
comércio desleal, especialmente praticado por alguns países asiáti
cos, em razão do que vem tentando provar ao governo (lamenta
velmente sem qualquer êxito) os maléficos efeitos do dumping,
dos elevados subsidios e de várias outras práticas desleais de c0

mércio exercidas pelos referidos países, enquanto lobistas e inter
mediários inescropulosos insistem em confundir a opinião pública
sobre as vantagens do desmantelamento da indústria nacional, que
trará como corolário a transformação do Brasil em um imenso e

.. "graudioso" importador de bens de consumo, à semelhança de ou
tros países que optaram. por essa política suicida e antipatri6tica.

Por ootro lado, são conhecidos de todo o mundo os baixíssi
. mos valores de mão-de-obra pagos por aqueles países que, ao con
trário do Brasil, possuemjornada diária de 12 horas de trabalho e

salário mensal de US$20.
Além disso, sobreditos países oferecem, para produtos têx

teis e confecções, condições de vendas para pagamento em até 240
dias a juros de 0,5% ao mês, enquanto, no Brasil, tais encargos al
cançam o nl1mero astronômico de 8% ao mês.

4. Em razão dessas circunstâncias, e contando com o apoio
e a presença do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Mário
Covas, e parlamentares de sua bancada, que demonstraram grande
sensibilidade e apreensão pelos nossos problemas, mantivemos re
cente reunião com a Sra. Ministra da Indústria, do Comércio e do
Turismo, Dra. Dorothea Werneck, a quem relatamos o quadro dra
mático e ca6tico vivido pelo setor, especialmente pelo de tecidos
artificiais e sintéticos e pelas confecções de um modo geral, qua
dro esse que se estende rapidamente a todo o espectro do comple
xotêxtil.

No que respeita ao subsetor de tecidos artificiais e sintéticos
em especial, as estatísticas registram uma importação efetiva de 50
milhões de quilos (550 milhões de metros quadrados), nos 11ltimos
12 meses. Para demonstrar a verdadeira catástrofe que tais negó
cios causam para a economia do País, basta dizer-se que as cotas
impostas pelos 15 países da Europa componentes da União Euro
péia ao nosso País, atingem apenas 2.288 toneladas, ou sejam, 25
ve~ inferior às importações provenientes de apenas dois países
da Asia.

Depois de exaustivas reuniões com representantes governa
mentais e com as mais variadas promessas de que haveria soluções
urgentes para a aflitiva situação daqueles setores, a reunião reali
zada no dia 9 do corrente mês de maio foi encerrada tendo os nos
sos representantes dali saído com a esperança e a convicção de que
eficazes medidas emergenciais seriam tomadas imediatamente
pelo governo para eliminar a verdadeira "sangria" em que esses
segmentos se debatem.

5. Estranhamente, porém, tivemos notícia, posteriormente,
que nenhuma medida emergencial seria levada a efeito pelo gover
no seria para salvar o setor, num flagrante desrespeito ao princí
pio da isonomia, inserido em nossa Carta Magna, segundo o qual
todos são iguais perante a lei•

E tal contrariedade é manifesta e cristalina, porquanto o Go
verno federal, já anteriormente, e não faz muito, contemplou os se
tores automotivo, eletro-eletrônico e ootros com medidas
disciplinadoras das importações, via 'elevação do' imposto de im
portação.

Sem discutir o mérito dessas medidas mas que acreditamos
foram da mais alta justeza para socorrer não só empresas nacio
nais, como o balanço de pagamentos do Brasil, tomamos conheci
mento agora, da elevação das alíquotas do Imposto de Importação do
setor cooreiro-calçadista, igualmente vítima dessa imensa caudal de
importações predatOOas provindas dos mesmo países asiáticos.

6. Senhor Presidente: a curva assustadoramente ascendente
das importações de têxteis e confecções está a exigir, data venia,
urgentíssimas providências do governo de V. Ex·, pois o desespe
ro dos trabalhadores e o desalento dos empresários vêm alcaçando
seus momentos mais C1Íticos, obrigando estes últimos ao fechamento
de fábricas e dipensa de operários, na tenível ameaça a mais de 3 mi
lhões de brasileiros empregados em aproximadamente 15.000 estabe
lecimentos espalhados por todo o territ6rio nacional.

Assim é que o déficit estimado para a balança comercial do
País para o ano em curso está na ordem de 4 bilhões de dólares
(exportações US$l,5 bilhão x importações de US$5,5 bilhões),
contra um surperávit médio histórico de US$l bilhão.

7. Destarte, pennitimo-nos alertar V. Ex' de que a abertura
comercial não deve significar, de modo algum, a opção pelo de
semprego e pela queda da produção. Quando mal conduzida e de-
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samparada resultará, fatalmente, no desaparecimento da atividade
produtiva, como aliás , nos advertem inúmeros exemplos ocorri
dos recentemente em vários outros países. Quando bem dirigida e
administrada, poderá trazer enormes benefícios à Nação.

Ao fmalizar, desejamos manifestar a V. Ex" nosso efetivo
apoio ao Plano Real, bem como nossa crença no seu elevado espí
rito de justiça e de compreensão, no aguardo de decisões que V.
Ex" melhor entenda necessárias para a salvação desse importante
segmento empresarial que necessita de regras claras e seguras para
continuar na busca dos melhores objetivos de trabalho e de pros-
peridade econômica e socia. _

CORDIAIS SAUDAÇOES.
ABIT - Associação Brasileiro da Indústria Têxtil,
Sinditêxtil - Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem

em Geral; de Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento; de Linhas;
de Artigos de Cama, Mesa e Banho; de Não-Tecidos e de fibras
Artificiais e Sintéticas do Estado de São Paulo,

Abrafas - Associação Brasileira de Produtos de Fibras Arti
ficiais e Sintéticas,

Sindicato das Indústrias, de Tecelagem de Americana,
Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré,

Sindicato da Indústria de Malharia e Meias no Estado de
São Paulo,

Sindicato da Indústria de Camisas para Homem e Roupas
Brancas de São Paulo,

UNIT- União Nacional das Indústrias Tecelagem de Moda,
Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem no Estado

de Minas Gerais,
Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuá

rio de Blumenau,
Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral no

Estado do Ceará, .
Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral

do Estado de Sergipe,
Sindicato das Indústrias de Fiação Tecelagem de Brusque

e Itajaí,
Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Joinville,
Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem da Paraíba,
Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Rio

Grande do Sul,
Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral, no

Estado Alagoas,
Associação das Indústrias do Vestuário de Espírito Santo do

Pinhal,
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Anápolis,
Sindicato da Indústria de Alfaiataria RP Aracaju,
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Araguari,
Sindicato das Confecções da Baixada Santista,
Sindicato da Indústria de Alfaiataria e Roupas de Homem

de Barra Mansa,
Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Biriguí

e Região,
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Cianorte.
Sindicato das Indústrias de Vestuário de Colatina- ES.
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divin6polis,
Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Goiás..
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul- SC.
Sindicato das Indústrias de Malharias de Juiz de Fora,
Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Mato

Grosso,
Sindicato da Indústria do Vestuário do Estado da Paraíba,
Sindicato das Indústrias de Confecções de Petrópolis,
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Presidente Ptudente,

Sindicato da Indústria de Alfaiataria e Malharia e Confec
ções de Sergipe,

Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Sul
de Minas,

Sindicato das Indústrias de Confecções do Estado de To
cantins.

O SR JOÃO MAIA (pSDB - AC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero convidar
os nobres colegas, em especial os da Amazônia Legal, para o en
contro da bancada da Amazônia em Porto Velho, amanhã e d0
mingo,3 e 4 de junho.

Vamos debater e reforçar as posições de nossa bancada em
tomo dos grandes temas da região, tais como:

- a questão ecol6gica, em que o homem inteligente preserva
a natureza, mas deve receber apoio. Atualmente, fala-se muito em
ecologia, mas o homem seringueiro, o índio ribeirinho, o pequeno
produtor continua abandonado e, desassistido.

- a questão das rodovias: a saída para o Caribe, via Rorai
ma. A saída para o pacífico. O afastamento das BR 317 e 364, in
tegrando do Acre ao Brasil.

- a questão energética, trocando o diesel pelo gás liquefeito
(de Urucu, da Petrobrás) mais limpo e mais barato.

- a recuperação de serras degradadas.
- O apoio ás reservas extrativistas.
- O fortalecimento da Zona Franca de Manaus e das Áréas

de Livre Comércio.
- a presença efetiva do Programa Comunidade Solidária na

Amazônia.
Não queremos ser tratados como periferia, mas em igualda

de de condições.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado Augusto Carvalho, para uma Comunicação
de Liderança, pelo PPS. Dispõe S. Ex" de cinco minutos.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (l>PS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, hoje estamos
às voltas com um novo escândalo: a indicação do novo Presidente
do Banco Central.

Não é possível que continue a imperar o atual critério de es
colha do Presidente do Banco Central, autoridade que desempenha
papel fundamental nas políticas monetária e fmanceira em nosso
País. Vários Deputados já reclamaram da insensibilidade, da in
competência mesmo do Governo, ao aplicar uma política fmancei
ra de aperto, que vem levando à falência setores importantes da
economia brasileira, que há muito tempo investem na produção,
tentando fazer com que este País salte para um patamar superior
na escala de desenvolvimento econômico, com geração de renda e
d6 tributos.

Sr. Presidente, antes de ser confmnada pelo Palácio do Pla
nalto a demissão do Sr. Pérsico Ardia, a empresa de consultoria
MCM, de propriedade do Sr. Maílson Ferreira da N6brega, ex-Mi
nistro da fazenda e sócio do novo Presidente do Banco CentraI,
Gustavo Loyola, anunciou-a para cem clientes privilegiados, entre
eles a poderosa Federação Brasileira das Associações de Bancos.
Tal informação foi passada a essa clientela privilegiada antes de
fechar o pregão, o movimento das Bolsas de Valores.

Sr. Presidente, considero inadmissível que o País continue
- assistindo a essa secessão de nomeações para a Presidência do

Banco Central de pessoas que tenham veículos com a iniciativa
privada, especialmente com o setor fmanceiro, que depende de de
cisões daquele banco. Veja V. Ex", Sr. Presidente, que o Sr. Gusta
vo Loyola, novo Presidente do Banco Central, é funcionário de
carreira daquele 6rgão, licenciou-se daquela instituição para ser
Diretor da Federação Brasileira das Associações de Bancos, a
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qual, depois, abandonou para ser nomeado Diretor do Banco Cen
tral. Posteriormente, retomou à iniciativa privada, em consórcio
com o Sr. Maílson Ferreira da Nóbrega, e agora assume a Presi
dência do Banco Central.

Creio, Sr. Presidente, que a promiscuidade existente em
nosso País entre interesses de grupos econômicos parasitários e o
sistema financeiro, que arrocha a sociedade brasileira com essa
política de juros, de agiotagem institucionalizada, tem de ter um
cobro. Espero que o Senado Federal, que apreciará o nome do Sr.
Gustavo Loyola para a Presidência do Banco Central, frrme um
posicionamento.

Houve dem1ncias de vazamento de informações também na
época do Presidente anterior, Sr. Pérsio Arida, que motivou, quan
do da mudança da política de Câmbio, a saída de bilhões de reais
dQ País, fazendo a fortuna dos especuladores que jogam nesse ca
pitaJ que não tem pátria, que jogam nessa fortuna feita do dia para
a noite. Agora, mal refeito o Governo desse episódio, cujo perso
nagem principal foi o Sr. Pérsio Arida - ele, inclusive, depôs na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e na Comissão
de Orçamento do Congresso Nacional-, surge agora a informação
de vazamento de informações privilegiadas para grupos econômi
cos que, certamente, lucraram com essa crise, colocando o merca
do fmanceiro em estado de inquietação.

Por isso, Sr. Presidente, é preciso que o Senado Federal
tome uma posição defmitiva com referência a essa questão. É ne
cessário que as pessoas que venham ocupar cargos na Administra
ção Federal, tal como nos Estados Unidos, sempre tomados como
modelo do que se faz e do que se pretende fazer no Brasil, vínculo
com Setores correlatos da iniciativa privada.

Portanto, o projeto do ex-Presidente Itamar Franco, o proje
te> de nossa autoria e outros tantos estão aguardando uma decisão
do Congresso.,Espero que desta Casa se posicione.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Apelo aos Srs.
Parlamentares inscritos pela Liderança no sentido de um entendi
mento para podermos dar início ao Grande Expediente. Os pro
nunciamentos devem ser feitos de forma intercalada porque já são
IOh2Dmin e temos uma extensa lista de oradores inscritos para o
~ande Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a palavra
ao DepItado Francisco Rodrigues, para uma Comunicação de Lide
rança, pelo Bloco PIlPSCIPSD. S. Ex" dispõe de três minutos.

O SR.' FRANCISCO RODRIGUES (BlocoIPSD - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que nos traz hoje à tri
buna é nossa preocupação quanto aos últimos fatos relacionados à
gJ;eve dos petroleiros.

,Temos acompanhado diariamente na imprensa, os desdo
bramentos desta greve. Obviamente, há insensibilidade de ambos
os lados. Primeiro do Governo, que radicaliza, ao manter a posição
irredutível de negociação par~ a volta dos demitidos. Segundo, do
coordenador da Federação Unica dos Petroleiros, Sr. Antônio
Spis, quando vai à imprensa, como ontem à noite no Jornal Na
cional, cinicamente apresentar, ao ser indagado pelo repórter, a
decisão que seria dada pela federação. Disse ele que continuarão
apenas respondendo a entrevistas.

Estamos vendo, repito, que há insensibilidade de ambos os
lados. Esse enxuga-gelo não vai levar a nada. Sabemos que há
proposta mais coerente, hoje. Até porque o Governo não perderia
a ,autoridade. Pelo contrário, sairia dessa situação de crise, dessa
situação caótica, que estamos vivendo, fortalecido também, mos
trando que quer negociar.

A, proposta, a nosso ver, mais inteligente que teria sido feita
durante toda essa negociação seria que o Governo admitisse o re
tomo dos demitidos e, posteriOlmente, abrisse inquéritos para apu-

rar defmitivamente a situação de vandalismo ou outras práticas de
lituosas que tenham ocorrido.

Esta Casa deveria, de uma forma mais impositiva, não ape
nas maciçamente como tem sido feito por alguns Líderes, solicitar
que o Poder Executivo concedesse o retomo desses petroleiros e,
posteriormente, fosse realizado um inquérito para que tivéssemos,
defmitivamente, esse problema solucionado, pois a Nação está es
tarrecida. Ela não pode continuar penalizada por essa greve, onde
não existem vencidos nem vencedores. A sociedade brasileira está
em pânico, podendo chegar a situações mais graves.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pala

vra para falar em nome da Liderança do PC do B.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra ao DepItado Angelo Queiroz, para uma Comunicação de Li
derança, pelo PC do B do Distrito Federal. S. Ex" dispõe de três
minutos.

O SR. AGNELO QUEIROZ (pC do B - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a sociedade
brasileira tem que saber que existe um responsável pela situação
atual de desabastecimento de gás e de combustível devido à greve
dos petroleiros. Esse responsável chama-se Fernando Henrique
Cardoso, o Presidente da República. Só agora entendemos, com
toda a inteireza, o objetivo do Presidente no trato da greve. Primei
ro, não respeitou o acordo fIrmado entre os petroleiros e o Gover
no Itamar Franco, ou seja, estimulou a greve. As demissões, a
colocação do Exército em refmarias, a dispensa de sindicalistas,
tudo de forma legal e contra nossa Constituição, prova o caráter
antidemocrático deste Presidente. As demissões em massa mos
tram claramente que o Presidente tentou, o tempo todo, jogar os
petroleiros contra a população, de olho na quebra do monopólio
do petr6leo. Mas S. Ex" está menosprezando a inteligência do
povo brasileiro, ao achar que ele não percebe que quem tem man
tido essa greve, com intransigência negando-se a negociar, repri
mindo, sem dúvida, é o Presidente da República. Vai ficando claro
que para aplicar seu projeto neoliberal contra os interesses do nos
so povo o Sr. Fernando Henrique não consegue conviver com de
mocracia e liberdade.

Esse projeto é incompatível com a democracia, com a liber
dade. O exemplo está claro nos países da América Latina - na A,r
gentina, no Peru e no México - onde vários chefes de Estado
tiveram que tomar atitudes ditatoriais. Nosso Presidente, infeliz
mente, teve que começar a agir da mesma forma, inclusive utili
zando o Exército para invadir refmarias e deter greves, com a
fmalidade de se proteger, porque não consegue mais sair às ruas
com tranqüilidade, pois transformou-se em inimigo do nosso
povo. Não podendo transitar livremente, precisa de uma verdadei
ra tropa de choque, como foi visto no Paraná.

A incompatibilidade do seu projeto com a democracia tem
um exemplo claro no tratamento que está dando aos petroleiros. O
Governo teve interesse em demitir em massa.

Essa é a forma de enfraquecer a Petrobrás.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota, para uma Comunicação
de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PSBIPMN. S. Ex" dispõe de
três minutos.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, recebi e li, até com bastante emoção, um Relatório da
Embrapa, destacando a produtividade da Empresa em 1993.

Todos nesta Casa reconhecem, mas a maioria do povo bra
sileiro pouco sabe sobre a importância da Empresa, que desempe-
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nha tão bons e importantes serviços para a comunidade nacional.
É por este motivo, e como um preito de justiça, que venho a

esta tribuna alinhar algumas considerações sobre os méritos da
Empresa, à qual a agropecuária brasileira tanto deve.

Realmente, a Embrapa tem contribuído, como nenhuma ou
tra, no campo da pesquisa, não somente das espécies agrlcolas e
pecuárias, como também da qualidade do solo, dos climas, em
suma, da biodiversidade, para, como chega a aftnnar, mudar a his
tória da agropecuária no País.

Seu maior objetivo como empresa pública é contribuir para
o bem-estar social e econômico da sociedade, enquadrando-se na
política de segurança alimentar, em que se empenham os setores
competentes do País. Para tanto, afmna, em uma das suas publicaçõ
es, que "gera e trausfere aos diversos segmentos que compõem o
complexo agroindustrial brasileiro tecnologias que garantam a com
petitividade e qualidade dos produtores oferecidos no mercado".

A atuação da Embrapa compreende 37 Unidades de Pesqui
sa e duas de Serviços, por todos os Estados do Brasil e é, também,
responsável pela coordenação do Sistema Nacional· de Pesquisa
Agropecuária - SNPA. Assim, o programa da Empresa está con
centrado no atendimento de várias demandas prioritárias, tendo em
vista as suas bases tecnológicas.

Essas bases tecnológicas estão voltadas para o aumento,
oferta e melhoria dos produtos agropecuários: redução dos custos
de produção; crescimento da agropecuária, sem danos para o meio
ambiente no País; modernização tecnológica do complexo agroin
dustrial; estímulo à criação e desenvolvimento de micro e peque
nas empresas do setor; racionalização da produção agropecuária
para a pequena propriedade de baixa renda; incremento das políti
cas agrícolas, com ênfase à regionalização e municipalização das
decisões pertinentes.

A Embrapa, além de tudo isso, Sr. Presidente, St's e Srs.
Deputados, desenvolve um intenso trabalho na área da difusão e
transferência de tecnologias, tendo em vista os resultados das suas
pesquisas. Isso corresponde à sua estratégia de apoio aos progra
mas de desenvolvimento rural e regional. As soluções para estas
demandas estão sendo desenvolvidas através da execução de 468
projetos distribuídos em quinze programas pertinentes aos diver
sos segmentos da pesquisa no campo da agropecuária.

Afora esse trabalho na área de difusão e transferência de
tecnologias, a Empresa desenvolve alguns projetos estratégicos,
dos quais, pela sua inquestionável importância, faço grande empe
nho em mencionar, embora resumidamente, os seguintes: a) Banco
Nacional de Agricultura Familiar, parceria com a Contag; b) apoio
à pequena empresa agrícola, em conjunto com o Sebrae; c) trans
ferência de tecnologias para os produtores rurais; d) prospecção de
demandas tecnológicas do complexo agroindustrial; e) diversiftca
ção das fontes de recursos para a pesquisa, principalmente junto ao
setor privado; f) modernização e desenvolvimento institucional na
sua área de atuação.

O maior apoio para os investimentos na execução desses
programas é oriundo de empréstimos internacionais, especialmen
te do BIRD e do BID, cuja continuidade é, sem dúvida, imprescin
dível. Assinale-se que os investimentos totais realizados pela
Embrapa até 1988, para um período de benefícios de 1974/96,
apresentam taxa interna de retomo de 34 a 41% ao ano. Isso signi
fica que os recursos investidos na pesquisa são recuperados pela
sociedade em menos de três anos.

Entretanto, com este acervo de benefícios prestados à agro
pecuária e, como tal, à coletividade brasileira, o desenvolvimento
do programa de pesquisa tem sido ameaçado pela inconsistência
do fluxo de recursos financeiros pelo Tesouro Nacional, o que pre
judica a continuidade e o esforço da Embrapa, pois a regularização

do fluxo desses recursos fmanceiros é vital para a execução dos
projetos que resultarão na melhoria da qualidade de vida da popu
lação brasileira. Acrescente-se a tudo isso que os salários pagos
aos seus empregados, salvo raras exceções, estão inteiramente de
fasados, o que é, sem dúvida, grande injustiça, tendo- em vista o
seu esforço para o êxito da Empresa e que 80% dos seus pesquisa
dores possuem cursos de pós-graduação, o que não ocorre na ge
neralidade das empresas brasileiras.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Embrapa se concei
tua, exatamente, como empresa que atua e se faz presente, através
de suas unidades descentralizadas de pesquisa, em praticamente
todos os Estados e regiões brasileiras.

Em 1993, realizou ajustes em seu modelo institucional, como
parte do seu processo de planejamento estratégico. a fnu de adequar a
organização às mudanças sociais, econômicas, políticas, tecJÍológicas
e institucionais. visualizadas a partir da década de noventa.

Adotou o enfoque da qualidade total como premissa para
promover maior eficiência institucional, e introduziu mecanismos
de participação externa (Conselhos Nacionais e Regionais) que
permitem aos seus usuários, clientes e parceiros participar tanto
das grandes decisões, envolvendo a defmição de políticas, priori
dades e programações de pesquisa, quanto do acompanhamento e
da avaliação.

Com o apoio do Ministério da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária iniciou o Programa Nacional de Mó
bilização Tecnológica para o Aumento da Safra, de alcance
nacional, com o objetivo maior de aumentar a prOdução via au
mentos na produtividade agrícola e redução dos custos e do des
perdício da agricultura.

O atual arranho institucional está estruturado de forma a
atender a sua missão, que consiste em gerar, promover e transferir
conhecimentos e tecnologias para o desenvolvimento sustentável
dos segmentos agropecuário, agroindustrial e florestal, em benefI
cio da sociedade, contemplando temas e áreas consideradas priori
dades nacionais ou regionais; assim, também, estimular e apoiar a
participação do setor privado no processo de geração e difusão
tecnológica de interesse do agribusiness brasileiro.

Entre as prioridades de pesquisa já executadas, destacam-se
aquelas relacionadas com a qualidade ambiental, produção de ali
mentos básicos, racionalização da produção para o pequeno esta
belecimento de baixa renda e ações direcionadas para.a
modernização tecnológica do complexo agroindustrial. .

Sentimos, pois, que a Embrapa está consciente do seu papel
junto à sociedade brasileira, que exige dos organismos estatais, da
administração direta ou indireta, que apresentem produ,tividaçle
efetiva elevada no desempenho de suas atividades e que esse de
sempenho reverta em benefício da coletividade e não de grupos
privilegiados.

No que concerne aos métodos de avaliação, a produtivida
de de empresas de pesquisas agropecuárias como a Embrapa pode
ser mensurada através de resultados gerados nos diferentes centros
de pesquisas apropriados, sob diversas maneiras, por diferentes
segmentos da cadeia produtiva.

A pesquisa gera uma série de outros benefícios não mensu
ráveis economicamente, como os benefícios derivados de tecnolo
gias que reduzem a poluição no meio ambiente e o uso de
produtos químicos; da mesma forma, tecnologias que possibiliteJ;ll
o uso mais racional e sustentável dos solos; a obtenção de produ
tos mais saudáveis e de melhor qualidade colocados à disposição
dos consumidores urbanos; rios mais limpos na zona rural. Tudo
isso signiftca resultados mais signiftcativos para a sociedade.

A medição de benefícios se observa pelo fato de a EmbraJ?a
trabalhar com uma quantidade muito grande de produtos, pelo que
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algumas hipóteses simplificadoras tiveram que ser adotadas. Para
se avaliar os benefícios gerados, foi realizado um inventário das
principais tecnologias aplicadas em cada unidade de pesquisa, no
período compreendido entre 1987 e 1993. ObselVe-se, porém, que
foram consideradas apenas aquelas comprovadamente inovadoras,
cientificamente confumadas, testadas e de validade nas condições
do usuário.

Como resultado das pesquisas, foi possível obter-se o cálcu
lo de resultados dos benefícios alcançados em cada região.

Na Região Norte, a Embrapa tem-se preocupado com os co
nhecimentos básicos sobre o meio ambiente, culturas regionais,
espécies ainda em processo de domesticação, processamento e uso
industrial dos produtos regionais e sobre a realidade econômica e
social da população; da mesma fOIma, o aprofundamento do co
nhecimento sobre solo, água, clima e vegetação, o que tem gerado
subsídios ao desenvolvimento de tecnologias mais apropriadas ao
meio ambiente. A Embrapa se preocupa com a coleta de materiais
genéticos de plantas de interesse comercial, como fruteiras, plantas
medicinais e inúmeras espécies florestais nativas. Trabalha nas
culturas alimentares, industriais e nas tecnologias para produtos
naturais da região.

Na Região Sudeste a avaliação preliminar demonstra que,
em dez anos, a partir de 1977, cada dólar investido em pesquisa,
somente em soja, gerou nada menos que 15 dólares para o conjun
to de produtores rurais. Para melhoria da produção, diversas tec
nologias têm sido produzidas, contando-se, apenas e
resumidamente, aquelas como equipamentos de ultra-som, coletor
solar e outras, cuja enumeração se tomaria muito cansativa em
pronunciamentos destll natureza, aqui em plenário.

Nos Estados da Região Sul. que apresentam uma agroperoária
diversificada e competitiva, signiflcativa é a produção de grãos (como
soja, feijão, arroz, trigo e milho); uma pecuária muito desenvolvida e
importante produção de frutas diversas, tudo isso demonstrando o
maior e melhor desempenho no que diz respeito à produção.

A Região Centro-Oeste, que se caracteriza pela presença de
cerrados, com suas peculiaridades edafoclimáticas, baixa fertilida
de e alta acidez dos solos, ocorrência de veranicos e secas prolon
gadas, exige tecnologias apropriadas para a exploração racional da
agropecuária regional. Não obstante, esta região tomou-se a área
de maior expansão da fronteira agrlcola do País.

A Região Nordeste tomou-se mundialmente conhecida por
suas secas periódicas, que se apresentam de maneira calamitosa.
Por isso mesmo as ações de pesquisa agropecuária são direciona
das no sentido de romper as restrições que se relacionam com o
aumento da produtividade da terra, da mão-de-obra, e com o uso
mais eficiente dos recursos naturais no semi-árido, no meio-norte
e nas áreas de tabuleiros, visando incrementar não só a produção
de alimentos como de matérias-primas.

Estou me alongando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
mas, de tudo quanto ficou dito, destaca-se a importância da pes
quisa na produção agropecuária, e todos esses resultados obtidos
são devidos aos esforços da Embrapa, cujo Relatório sobre a sua
produtividade em 1993 recomendo a todos aqueles que se preocu
pam com este magno tema da agropecuária brasileira e do desen
volvimento nacional.

Portanto, em nome do PSB, congratulamo-nos com a maior
empresa de pesquisa agropecuária do País, a Embrapa. O Líder do
meu partido, Deputado Fernando Lyra, pediu-me para fazer uma
.análise do referido Relatório, pelo qual constatamos a importância
da Empresa em todos os Estados brasileiros. Devo dizer que um
Governo sério e um Parlamento responsável não podem deixar de
prestigiar e reconhecer a importância das pesquisa realizadas por
uma entidade como a Embrapa.

Faço um apelo a V. Ex', Sr. Presidente, para que esta maté
ria seja amplamente divulgada, a fim de que todos os Parlamenta
res procurem se informar em seus Estados sobre os recursos, na
área de ciência e tecnologia, que essa Empresa tem conseguido
captar. Apelo para os Governadores dos Estados, a fim de que,
através das Emater, estendam as pesquisas aos seus Estados.

Antecipo meus agradecimentos a V. Ex' pela divulgação desta
matéria. Faço votos de que todos os nobres Deputados, principalmen
te os que apóiam o Governo federal, ajudem a Embrapa a continuar
pesquisando e desenvolvendo a ciência e a agricultura do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado José Carlos Sabóia.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, neste mês o Governo e suas forças partidárias de apoio no
Congresso pretendem jogar pá de cal sobre o que resta de autono
mia produtiva do País. Sob o nome de flexibilização, eles dizem
que o monopólio da União sobre o petróleo será mantido, afrou
xando-o apenas. Trata-se, com essa liberalização, de poder "con
tratar com empresas privadas a realização das atividades de
pesquisa e lavra de petróleo e gás natural, refmo de petróleo, im
portação e exportação de petróleo, gás e derivados, bem como o
transporte marltimo de petróleo, derivados e gás natural, inclusive
por meio de dutos", nas palavras contidas na exposição de motivos
do Ministro Nelson Jobim.

O argumento é o mesmo que fundamenta todas as outras
emendas constitucionais: a quebra do monopólio permitirá a atra
ção de capitais privados para atividades que requerem expansão de
investimento.

A emenda é reveladora do caráter desse Governo. Afirma o
mon0p6lio no caput do art. 177 e o detona no § 10. Revela a intenção
de enganar e confundir. O objetivo é um só: eliminar as salvaguardas
que impedem que a União utilize as cobiçadas reselVas naturais de
petr61eo do País para resolver problemas de caixa, por exemplo.

Foi a eliminação dessas salvaguardas que levaram os Esta
dos Unidos a tomar o controle das reselVas petrolíferas mexicanas
como garantia do pagamento da dívida daquele país com os ban
cos credores.

Primeiro, o capital fmanceiro dirigiu-se ao México para
aproveitar as taxas de juros seduto~s que ele oferecia. As nossas,
como se sabe, são ainda mais sedutoras. Lá elas estão agora em
tomo de 22% de juros reais ao ano. Nós estamos oferecendo 35%.
Desestruturada a economia mexicana, o capital especulativo se re
tirou, mergulhando o México na crise, bem como todos os outros
países dito emergentes. As reselVas de petróleo, flexibilizadas,
acabaram seqüestradas como garantia da ajuda americana.

A quebra do monopólio do petróleo significa abrir uma por
ta para o pior dos mundos num momento quê o País realiza o es
forço de a1canJ;ar a estabilidade econômica. O pedido de demissão do
Presidente do Banco Central, Persio Arida, demonstra que estamos
longe de uma situação econômica sólida. E nossas fragilidades, evi
dentes, não devem ser aprofundadas com a irresponsabilidade de c0

locar o País numa posição ainda mais frágil.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Antônio do Valle.
O SR. ANTÔNIO DO VALLE (PMDB - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, indis
cutivelmente, o maior desafio que o nosso País enfrenta, atualmen
te, é o desemprego. Pesquisas realizadas pelo economista Edward
Amadeo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto ao
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IBGE, mostra que de 1990 a 1994 cerca de 6 milhões de trabalha
dores deixaram de ter carteira assinada. Cinqüenta e sete por cento
da população economicamente ativa está na economia infonnal.
Hoje, esses nossos compatriotas estão à margem do mercado de
trabalho, vivendo na marginalidade, percebendo menos de 40% do
que ganhavam anterionnente.

O modelo de desenvolvimento econômico em vigor está
sendo incapaz de incorporar a maioria da mão-de-obra que chega
ao mercado de trabalho, anualmente, em tomo de 2 milhões de jo
vens, sem contar os que já se encontnun desempregados. Trata-se, Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Parlamentares, de um potencial social explosivo
caso não seja encontrada solução capaz de minorar tal quadro econô
mico marcado pela superconcentração da renda nacional

O Brasil requer urgentemente um modelo que reverta o penl1
perverso da renda nacional. Atualmente, 70% do seu total correspon
dem aos rendimentos do capital (juros, lucros e aluguéis), enquanto
apenas 30% representam os dos salários. Ou seja, o poder de compra
da população trabalhadora perdeu a capacidade de renumerar o capi
tal, cuja reprodução passou a realizar-se apenas na especulação que,
por sua vez, contribui para gerar mais concentração de renda. Um cír
culo vicioso que somente. agrava a crise nacional.

O Plano Real, sem dúvida, veio para minorar os sacrifícios
suportados pela majoritária população pobre, ao eliminar o impos
to inflacionário, o que permitiu o aumento do poder de compra dos
salários. Desde então, a economia apresentou performance sur
preendente, com expansão do setor produtivo simultaneamente ao
controle dos preços. Contudo, o plano de estabilização revelou sua
fragilidade diante dos acontecimentos externos que culminaram
com a falência do México. Ficou comprovado que planos econô
micos dependentes de capital especulativo representam risco p0
tencial à saúde da Nação. Os respingos da crise mexicana sobre o
Brasil fIZeram o Governo rever o Plano Real e a situação se rever
teu diante das mudanças drásticas ocorridas na área monetária, que
deixou o setor produtivo completamente à mercê dos juros extorsi
vos que bloqueiam totalmente os investimentos e, conseqüente
mente, a geração de novos empregos.

O momento é grave, Sr. Presidente, S~s e Srs. Parlamenta
res, porém contornável.

O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. ANTÔNIO DO VALLE - Ouço V. Ex", nobre De

putado Severino Cavalcanti.
O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Antônio do Valle,

fiel intérprete nesta Casa dos pequenos e microempresários, traz
V. Ex" hoje, para deleite deste Plenário, um fundamentado pronun
ciamento sobre as dificuldades por que passam o setor. Quero,
como seu liderado, como homem que também interpreta os mes
mos pensamentos e tem as mesmas ansiedades, hipotecar irrestrita
solidariedade ao seu pronunciamento, que enriquece o Plenário
nesta manhã. Gostaria de aproveitar a oportunidade para trazer
uma solicitação da Associação dos Pequenos Moveleiros de João
Alfredo, dentro desse mesmo diapasão, dentro dessa mesma linha
em que V. Ex" está fazendo esse discurso tão valioso, no sentido
de mais sensibilidade por parte dos responsáveis pelas medidas
econômicas do País. O número de microempresas existentes no
Município de João Alfredo é de 104, e o número de microempre
sas com falência decretada é de 43. Veja, V. Ex", Deputado Antô
nio do Valle, que quase 50% dos microempresários daquele
Município estão à beira de insolvência exatamente por causa des
sas taxas de juros escorchantes, enquanto o Banco do Brasil tem
recursos do PIS-PASEP a juros muito menores. E esses recursos
deveriam ser aplicados exatamente para [manciar o pequeno e o
microempresário, mas aquela instituição bancária só fmancia
aqueles qu~ lhe dão garantias reais de retomo, quando esse dinhei-

ro deveria ser emprestado aos pequenos e microempresários, pois
têm juros diferenciados. Quer dizer, o Banco do Brasil beneficia
quem tem força e poder, quem pode conseguir financiamento em
qualquer lugar. Portanto, gostaria que V. Ex" também fosse o in
térprete do setor do Município de João Alfredo. Muito obrigado
pela oportunidade.

O SR. ANTÔNIO DO VALLE - Sou eu quem agradece,
nobre Deputado. Tenho certeza de que, com sua sabedoria, have
remos de achar um caminho para o pequeno empresário.

Sr, Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esta Casa não
pode ficar de braços cruzados no momento em que o setor produti
vo não consegue ter acesso ao principal oxigênio que move a eco
nomia, o crédito. Está certo o governo em tentar conter a onda
consumista, criando dificuldades ao consumo exagerado, mas há
que haver dois pesos e duas medidas para o tratamento a ser dis
pensado às empresas, especialmente as pequenas e microempresas
porque são estas a verdadeira força social da nossa economia.

Trata-se de um universo de 4 milhões de estabelecimentos
industrial, comercial, agrícola e de serviços, responsável por 48%
do total da produção nacional, 68% da oferta de empregos, 42%
dos salários pagos e cerca de 30% do Produto Interno Bruto. De
cada dez empregos gerados na economia, sete são de responsabili
dade das empresas de pequeno porte. Fortalecê-las e promovê-las,
portanto, no momento em que o País enfrenta o desafio do desem
prego, é problema de segurança nacional

Lamentavelmente Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
o Brasil ainda não aprendeu integralmente as lições dadas pelos
países desenvolvidos no trato à pequena empresa. Estes, invaria
velmente, perceberam, desde a segunda Guerra Mundial, que é nas
pequenas empresas que são gerados os empregos e as pesquisas
tecnológicas que, posteriormente, serão absorvidas pelas grandes
empresas. Daí reservarem a elas parte substancial do mercado das
compras governamentais, algo em tomo de 30 a 35%, do total de
las, como inslnJmento para fortalecê-las e alavancá-Ias.

No Brasil o mercado de compras governamentais é extre
mamente significativo, mas dele participam em percentual mini·
mo minimorum as pequenas e microempresas. Os governos
federal, estaduais e municipais gastam, anualmente cerca de R$
100 bilhões, mas a participação das empresas de pequeno porte
nesse total não ultrapassa os 5%. Mais de 2 milhões de novos em
pregos na economia poderiam ser criados em curtíssimo prazo se o
Governo adotasse a decis'ã0 política de·fortalecer os pequenos ne
gócios via compras governamentais, na proporção de 2S a 30%.

O compromisso de gerar empregos deve ser de todos, espe
cialmente da claSse política que tem a responsabilidade de criar
uma legislação adequada à sobrevivência da força social da nossa
economia. Devemos, urgentemente, regulamentar o art. 179 da
Constituição, que prevê tratamento diferenciado às pequenas em.
presas nos campos ftscal, creditício, administrativo, previdenciário
e trabalhista, ao mesmo tempo, devemos defender e estimular ini
ciativas como a do SEBRAE de criar, Fundo de Aval para susten
tar as garantias necessárias para que os pequenos empresários
possam levantar recursos no sistema fmanceiro a fIm de investir
nos seus negócios.

E mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o gover
no tem que usar recursos disponíveis e mais baratos, como são os
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - adminis
trados pelo BNDES, para investir nos pequenos negócios, ao con
trário .do que ocorre, atualmente em que tais recursos são
utilizados para fmanciar as grandes indústrias que, ao investir em
modernização tecnológica, não criam empregos, ao contrário os
eliminam. A prioridade nacional é fortalecer o setor produtivo que
cria novos empregos, tarefa esta que só a pequena empresa pode
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realizar a um custo por capital investido muito mais adequado aos
interesses nacionaiS. '

Fortalecendo o setor produtivo, especialmente o segmento
das pequenas empresas, estimulando a iniciativa dos cidadãos no
esforço de abrir seu próprio negócio, se estará criando as bases de
um novo modelo de desenvolvimento com justa distribuição da
renda nacional. A classe política tem que estar comprometida com
esse compromisso fundamental para assegurar um processo com
justiça social.

Sr. presidente, aproveito a oportunidade para comunicar a
esta Casa que, a nosso requerimento, a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio estará instalando em Belo Horizonte, no pró
ximo dia 23, uma Subcomissão Especial para tratar dos assuntos
relacionados às pequenas e as microempresas.

DISCURSO DO SR. ARNALDO MADEIRA,
Cf}MO llDER DO PSDB. flUE, ENTREGUE À REVI
SAO DO ORADOR, SERA POSTERIORMENTE PU
BLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Cocedo a palavra
à ilustre Deputada Maria La1!ra, para uma Comunicação de Lide
rança, pelo PT. S. Ex· dispõe de cinco minutos.

A SRA. MARIA LAURA (PT ~ DF. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, quero manifestar,
mais uma vez, minha solidariedade à greve dos petroleiros, e que
ro, desta tribuna, registrar trechos de uma carta que o Presidente
do PT, o companheiro Lula, fez ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Diz a carta:

"Bastava que o seu Governo honrasse a palavra
empenhada por seu antecessor, para que o movimento,
cuja duração vem trazendo conseqüências sobre o coti
diano da população, sequer tivesse iniciado."

Diz mais:

''É lamentável que o Presidente da República, que
deveria proceder como Magistrado para resolver confli
tos na sociedade, tenha sido o principal obstáculo à ne
gociação. A postura autoritária contrasta com a
benevolência e a tolerância reveladas para com as chan
tagens da bancada ruralista, recebidas pelo Presidente da
República e seus assessores, diversas vezes, para inter
mináveis e exitosas negociações."

Ao concluir, Lula denuncia que:

"A soberania, a democracia, a cidadania e a na
cionalidade estão sendo destruídas pela intransigência, a
arrogância e a prepotência no trato com os trabalhado
res."

Faço minhas estas palavras que Lula expressa na sua carta
ao Presidente da República. E quero, mais uma vez, registrar deste
plenário: aquele que tem o poder de,decidir neste momento é exa
tamente o Presidente da República. E ele que realmente tem a tare-'
fa de dar um rumo às negociações.

O que vemos, neste momento, Sr. Presidente, é exatamente
a inexistência de um interlocutor do Governo para tratar da ques
tão com a Federação Única dos Petroleiros.

Registramos que sabemos sim, dos constrangimentos que
parcelas importantes da sociedade brasileira têm hoje como conse
qüência dessa greve, Mas sabemos que existe um responsável
maior nesse procedimento. É por isso que não é demais continuar
afmnando que, se o Presidente Fernando Henrique tivesse honra
do o acordo que fora estabelecido pelo Presidente Itamar Fraru;Q -

que, aliás, é um dos responsáveis diretos pela eleição do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso - essa greve não teria acontecido.

É, importante que a sociedade brasileira saiba disso porque
ela, submetida ao massacre da mídia - que mostra cenas de difi
culdades da população em conseqüência da greve - tende a não
compreender, até o [lID, o significado dessa greve.

Registro, também, que a intransigência manifestada nos
momentos seguintes, durante todo esse mês, dá a tônica de irres
ponsabilidade no trato das negociações. São curiosas também, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, as decisões tomadas pelo Superior Tri
bunal do Tabalho. Eu diria mesmo que a posição adotada por
aquele Tribunal é uma tentativa de defesa de sua própria sobrevi
vência.

E o próprio Governo diz isso. Seus Parlamentos defendem
isso aqui no Congresso: a necessidade cada vez mais da livre ne
gociação, da discussão e da decisão entre as partes: trabalhadores e
empregadores. Quer dizer, essa máxima, que é utilizada como m0
delo defendido por este Governo, neste caso, não coube. Realmen
te, se o Tribunal Superior do Trabalho reconhecesse aquele
acordo, eu diria que ele certamente estaria sinalizando a sua desne
cessidade.

Portanto, acho que esta greve coloca também em discussão
a questão da negociação coletiva e o papel da Justiça do Trabalho,
como mediadora nas questões trabalhistas.

Quero também dizer, mais uma vez, que ainda é tempo de o
Governo realmente assumir um papel responsável e apresentar
uma posição aos petroleiros. Quero dizer à Nação brasileira e à
poppulação que sofre no dia-a-dia - que na maioria das vezes não
tem dinheiro no bolso para comprar o gãs para fazer o pouco de
comida que tem nas suas casas - que ela precisa entender que nós
temos inclusive, indícios de que há controle das distribuidoras de
gãs para, exatamente aumentar o caos na sociedade.

Fica aqui, portanto, o resgistro dos trechos da carta do
companheiro Lula, onde ele ressalta a intransigência do Gover
no neste processo. Manifesto.também, mais uma vez, a solida
riedade da bancada do Partido dos Trabalhadores e a vontade
que nós temos de que esse processo seja conduzido com serie
dade. Ainda mais'uma vez, conclamamos aqueles que têm res
ponsabilidade, no Governo pela condução desse processo, a
assumirem efetivamente o seu papel e a suspenderem as demis
sões dos petroleiros.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (BlocoIPSB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputa
dos, trago hoje ao debate desta Casa um dos temas que tem
movimentado a opinião pública brasileira e que, inquestionavel
mente, trata de questão da maior relevância para toda a sociedade
de nosso País: a agricultura.

Pois que não pode prescindir, a Nação, de um forte e bem
estruturado setor agropecuário, sobre os quais repousam as maio
res responsabilidades sociais.

Nossa agricultura já foi, em tempos passados, o principal
setor econômico do Brasil. Nossa riqueza se fez a partir da expor
tação de açúcar, de café, de borracha, de cacau e, mais recente
mente, da soja.

Durante muitos e muitos anos a economia brasileira foi ba
seada na produção de produtos primários. Todo o processo de in
dustrialização experimentado pelo Brasil a partir dos anos 50 foi,
inequivocamente, sustentado pelo setor primário da economia. Foi
o setor agropecuário que proporcionou alimentos baratos que per
mitiram pagar salários que sustentaram o desenvolvimento indus
trial, Era ele, também, que gerava divisas que pemútiam a
aquisição de bens de capital, indispensáveis à implantação do, en
tão, incipiente parque fabril brasileiro. Foi também o setor rural
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que forneceu mão-de-obra barata, responsável pela construção ci
vil e pela alavancagem do processo de industrialização.

Desse último fator é marcante o êxodo rural. De uma popu
lação residente no campo que representava mais de 70% dos habi
tantes pátrios, hoje não restam mais de 25%. Nas cidades
brasileiras vivem. na atualidade, cerca de 75% da POpllação. O
Brasil, de um País rural, tomou-se eminentemente urbano, lamen
tav~lmente concentrada sua população em megal6poles, com todas
as conhecidas mazelas dos grandes centros urbanos. Isso, em pou
co mais de três décadas.

, Não é preciso discorrer aprofundadamente sobre isso para
compreender que o processo de urbanização brasileiro, se segue a
tendência mundial, trilhada nos caminhos do crescimento, não está
sustentado por uma adequada estrutura econômica. O inchaço das
grandes cidades não é decorrência de um processo de desenvolvi
meJ;Jto da economia. É, antes de mais nada, um processo de falên
cia do campo e de atração enganosa que as cidades têm sobre a
população rural.

Nossa urbanização não está sustentada por mais empregos
,nas cidades, por maior atividade econômica. Ao contrário. Cada
.família que migra do campo para a cidade significa menos produ
ção de. alilpentos, menos emprego e necessidade de maiores inves
timentos sociais nas cidades - escolas, hospitais - e, mesmo,
maior esforço para a geração de novos postos de trabalho em uma
economia que, há muitos anos, não apresenta sinais de dinamismo.

,Redução semelhante é que apresentou no perfIl demográfi
co, experimentou o setor agropecuário quanto à sua importância
econ.qnnca direta. Se antigamente a agropecuária era responsável
por mais da metade do PIB nacional e pela quase totalidade das
exportações, perdeu essa importância com o crescimento dos de
mais setores da economia - como já disse, com a efetiva participa
ção do setor primário nesse processo de crescimento. Hoje, o PlB
agrícola direto representa-cerca de 10% do PIB nacional e as ex
portações de produtos agrícolas representam bem menos do que a
metade de nossas exportações totais.

Entretanto, Sr's e Srs. Deputados, é preciso atentar para a
importância do setor agropecuário não por seu PIB direto, mas,
principalmente, pelas atividades econômicas que gravitam em tor
no dele., Refrro-me àquelas atividades antes e depois do processo
de produção agropecuária, propriamente dito, tais como a produ
ção de insumos, de máquinas e tratores, a prestação de serviços, o
benefIciamento da produção e a industrialização de nossos produ
tos. Ao considerarmos esse complexo, essa cadeia produtiva, vere
mos ,que o. setor agropecuário representa cerca de 45% do PIB
nacional sendo responsável por milhões de empregos.

Além do aspecto econômico, há a considerar a importância
estratégica do setor, seja pelo que representa em termos do abaste
cimento da população, seja como produtor de matérias-primas que
fazem girar a agroindústria nacional.

Ao longo dos anos 70, o setor agropecuário nacional expe
rimentou notável crescimento. Aumentou-se significativamente a
produção nacional, incrementou-se a renda dos agricultores, eleva
ram-se os níveis tecnol6gicos das explorações, floresceu um im
portante parque de produção de insumos e máquinas agrícolas.

Foi uma época de plena atividade e grande dinamismo. De
tal monta que. a produção brasileira, além de diversillcar-se, ele
vou-se do patamar das 30 milhões de toneladas de grãos para cer
ca de 70 milhões anuais emmeados da década de 80.

, Tudo isso decorreu de uma conjunção de fatores, dentre os
quais deve ser destacado o apoio deliberado e frrme dos governos
federais na implementação de uma política agrícola de apoio ao
setor,6 de sustentação da renda agrícola.

, Com efeito, até os anos 80 observou-se crescimento do se-

tor, ainda como decorrência do amadurecimento dos investimentos
realizados na década anterior.

É de registrar que esse crescimento - expressivo sob o pon
to de vista econômico - não foi acompanhado por um processo de
democratização das oportunidades. Da mesma forma que nos de
mais setores da economia, o crescimento da agricultura brasileira
apresentou um forte viés concentrador. Experimentoo-se, no pe
ríodo, um aumento da concentração da riqueza no campo e, como
conseqüência, um forte processo de empobrecimento das camadas
mais frágeis economicamente, resultando numa legião de excluí
dos do processo de desenvolvimento em curso, com o que se am
pliou o êxodo rural.

A partir de 1981, com a crise fiscal e cambial brasileira, es
gotou-se o modelo de desenvolvimento baseado em crédito farto e
em fácil obtenção de recursos externos. Daí para cá, o setor agro
pecuário tem sofrido constantes crises que o submetem a um pro
cesso de deftnhamento, de endividamento e de baixa capitalização.

Em 1990, então, com o malfadado Governo Collor de Mel
lo, houve um golpe maior no setor agropecuário. Em nome da dita
"modernidade" iniciou-se um processo de desestruturação do setor
agropecuário nacional que traz reflexos até os dias de hoje.

Abriram-se as fronteiras para importações de produtos agrí
colas - muitas vezes desnecessárias ou, pelo menos inoportunas 
causando sérios prejuízos ao setor agropecuário. Desestruturou-se
o setor público agrícola. O Ministério da Agricultura, à época, or
gulhava-se de ser o "que mais demitiu e o que mais colocoo em
disponibilidade". Na verdade, enfraqueceu-se, tomou-se inoperan
te, já que a reforma administrativa, como de resto a reforma do
Governo Federal, foi feita sem critérios, sem competência, açoda
da e irresponsável.

Reduziu-se o crédito rural e não mais se planejou a ló!Ígo
prazo na agricultura brasileira. ";r

No Plano Collor II promoveu-se um "descasamentoií' de tal
ordem entre os índices de correção dos fmanciamentos agrlcolas e
os preços mínimos que até hoje os agricultores não tiveram condi
ções de pagar suas dívidas ou, muitos que as pagaram, o fIzeram
através da venda de suas propriedades.

De tal política obtusa resultou completa desestruturação do
setor, numa autêntica política de ''terra arrasada".

A crise hoje aprofundou-se com a edição do Plano Real
que, também. trouxe novo "descasamento" ao manter a TR nos fI
nanciamentos agrícolas, ampliando o endividamento do setor.

Tudo isso decorre da incapacidade da política agrícola em
pensar a agricultura no médio e longos prazos e de orientar os pro
gramas de forma a dar, ao produtor nacional, segurança em suas
atividades, em propiciar-lhe condições de visualizar em horizontes
mais largos o contexto em que toma decisões.

De outra parte, Sr's e Srs. Depltados, a política agrícola não
contempla - há muitos e muitos anos - a Amazônia como unies
paço fisico de importância para o setor. Fommla-se a política agrí
cola nacional - por pacotes, no mais das vezes -, esquecendo-se
daquela vasta região de tão significativa importância econômica,
estratégica, política e social.

Sobre ela quero deter-me em análise mais aprofundada, já
que aqui estou por escolha de meus concidadãos do Estado do
Amapá, o que muito me honra e envaidece, mas que, também, au
menta meu compromisso de aqui defender a gente da minha terra.

Afora os programas lá desenvolvidos na década de 70
(como o PROBOR, o PESCART, a colonização, os incentivos fIs
cais, entre outros), a Amazônia não tem sido contemplada na polí
tica agrícola nacional, há muitos anos.

Aqueles programas, conquanto tenham contribuído para (,
crescimento econômico, para o aumento da produção agropecuária
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e para a ocupação econômica e demográfica da região, apresenta
ram o mesmo viés de concentração de renda observado no País,
além de muitas vezes redundarem em sérios danos ao meio am
·biente.

Hoje, a omissão da polifica agricola para a região é que lhe
traz prejuízos. Estamos trilhando o mesmo nefasto caminho per
corrido pelas regiões onde o crescimento urbano chegou primeiro.

Nossas cidades não crescem, incham, sem estrutura. As po
pulações' atraídas por suas luzes, na falsa ilusão de que lá encon
trarão emprego, para lá se dirigem, ampliando as favelas e
onerando o setor público que, bem ou mal, deve lhes dar seguran
ça, escola e assistência de saúde.

Houvesse uma política de investimentos no meio rural, que
permitisse gerar empregos lá mesmo, que construísse hospitais e
escolas e interiorizasse os profissionais de saúde e de educação e,
tenho certeza, reduzir-se-ia, expressivamente, esse fluxo migrató
rio pernicioso.
, Macapá e Santana não apresentariam contingentes popula-

,cionais - como hoje apresentam - acima de sua capacidade econô
mica e social.. Não estariam inchados, sofrendo as mazelas das
grandes cidades. E a população interiorana estaria mais feliz, p0
dendo sustentar-se e ter bem-estar e qualidade de vida em seus lo
cais de origem: Há que se redirecionar as políticas de apoio urbano
e de industrialização de nosso País, promovendo sua desconcen
tração espacial.

Entretanto, poderíamos começar pelo redirecionamento da
política agricóIa, contemplando o apoio ao setor produtivo no
meio rural. Onde há referência a uma política de assistência à pes
ca, ao pescador artesanal, em nossa política agricola? Onde há o
apoio à imensa população ribeirinha do Amapá e da Amazônia em

,geral? Onde há um programa de psicicultura, de repovoamento
dos lagos amazônicos, de racionalização dessa exploração tão im

·portante econômica e socialmente?
Onde vemos referência ao desenvolvimento de novos tipos

·de explorações, adaptadas ao meio ambiente amazônico, como a
criação de anirilais silvestres - com fins comerciais - ou mesmo o
incentivo à exploração racional de nossas florestas e ao cultivo de
espécies de lá oriundas?

A exploração agropecuária no Amapá segue, com raras ex
'ceções, o padrão tecnológico empírico, tradicional, utilizado ao
longo dos séculos pelos indígenas e pelos colonizadores: a broca,
a denubadá ea queima da mata pára a implantação de lavouras.
Nessa rudimentar tecnologia de exploração o agricu}tor amazônida
·embute o conhecimento milenar de convivência com a natureza,
de acordo com suas forças e capacidade fisica. Passa a preocupar,
entretanto, quândo tais práticas se generalizam, quando um enor
me contingente de agricultores, em busca de sobrevivência e al
guns grandes: em busca de maiores lucros, reproduzem tais
métodos e, coriseqüentemente, danificam em maior extensão os re
cursos naturais•.

Torna-se fundamental, nesse momento, que se invista mais
intensamente na pesquisa agropecuária amapaense, de forma a
identificar novas tecnologias de produção, novos métodos de tra
balho que permitam aumentar a produção e a produtividade da
agricultura com melhores resultados econômicos ao produtor e
com menores danos ao meio ambiente.

Novas tecnologias deveriam despontar de uma conjugação
·dos conhecimentos científicos com a milenar cnltura da região. A
busca de novas sínteses do conhecimento deve instigar pesquisa
dotes aousar Dás dúvidas e na identificação de soluções tecnológi
cas inovadoras, capazes de promover um passo a frente nas
técnicas de prOdução no meio rural amazônico.

De outra parte, considero fundamental que se fortaleça o

papel da extensão rural junto aos produtores da região. Muito do
que se conseguiu alcançar em matéria de difusão de conhecimen
tos tecnológicos e organizacionais dos agricultores amapaenses
deveu-se à atuação da ACAR - Amapá, desde 1973, depois suce
dida pela EMATER - AP. Sua ação educativa em todos os rincões
do Estado permitiu levar novas tecnologias, novas informações e a
implementação de programas governamentais junto aos agriculto
res, interiorizando o conhecimento e promovendo o desenvolvi-
mento, naquela região. .

A alavancagem de novos programas de apoio aI? meio rural
passará, necessariamente, pela reorientação da atuação da Exten
são Rural, seu fortalecimento, sua maior interiorização e pela valo
rização de seu trabalho junto ao agricultor, principalmente os
pequenos produtores amapaenses.

A região amazônica - o Estado do Amapá, em particular 
tem potencial indiscutivelmente importante para a agropecuária
nacional.

Haveria que se dar os instrumentos necessários a despertar
esse potencial, identificando as opções econômicas dentre o ex
pressivo leque de alternativas vegetais e animais de exploração.
Nosso Estado já foi considerado "zona de escaPe" para o cultivo
da seringueira. Não se desenvolverá o cultivo dessa espécie de for
ma racional, em termos empresariais, entretanto, se houver des-·
continuidade nos programas de pesquisa e de extensão rural, se
não houver constante preocupação com o aperfeiçoamento das téc
nicas e com a rápida identificação dos problemas que surgem,
ameaçando a cultura.

Da mesma forma, se não houver preocupação com o desen
volvimento de técnicas de manejo racional das florestas estas esta
rão condenadas ao desapareciméiíto, enriquecendo quem as
explora, mas empobrecendo as futuras gerações.

Nossos solos têm qualidade. É possível desenvolver neles
uma pujante agricultura. O clima é favorável. Água não falta. A
diversidade de espécies adaptadas é grande, ampliando o potencial
de produção, desde que bem orientado tecnologicamente.

Importante destacar, S~s e Srs. Deputados, que no Amapá
não há conflitos de terras. Lá não Chegaram, ainda, os problemas
que afligem outras paragens deste Brasil, com disputas, invasões,
pistolagem e pendências judiciais. Há terras em abundfulcla, ocu
padas e exploradas, no nível possível, por agricultores - pequenos
e médios - que geram riquezas no Estado, a despeito das dificul
dades a que me referi.

Assim, o potencial representado pelo setor agropecuário
amapaense deve ser utilizado, imediatamente, por interesse da Na
ção, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e a
justiça social tão necessária àquela gente que lá habita.

Há que se redirecionar a política agricola brasileira de tal
forma a encerrar a discriminação da Amazônia e do Amapá. Não
há razão que justifique sua não contemplação na política de desen-
volvimento da agricultura. .

Faço, desta tribuna, um apelo - em meu nome e em nome
da comunidade que aqui represento - no sentido de que se estabe
leça uma política agricola diferenciada para os Estados da Amazô
nia.

Uma política que leve em conta as peculiaridades daquela
região, de suas condições naturais, da cultura e vivência de sua p0-
pulação. .

Uma política que, no seu ramo tecnológico, busque identifi
car novas opções econômicas para a região, valorize as espécies lá
existentes e potencialize os ricos recursos genéticos que detém.

Que leve em conta, Só e Srs. Deputados, os importantes
recursos pesqueiros existentes e que podem se constituir em ex
pressiva riqueza para a região e para o País, além de representar
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uma autêntica oportunidade de democratizar a renda, pelo incenti
vo à atividade econômica de parte dos milhares de ribeirinhos que
habitam as margens dos rios e lagos da região.

Que considere, também. o incentivo a cultivos e exploração
que agreguem renda em sua comercialização.

E mais, que considere a necessidade de fortes investimentos
em infra-estrutura econômica e social- estradas, mmazéns, eletri
ficação rural, portos, escolas e hospitais - capazes de sustentar um
processo de desenvolvimento da agricultura de forma inte
riorizada, f1Xando a população rural e aumentando o nível de com
petitividade do setor, por redução de seus custos e maior
estabilidade de produção.

Proponho mais: que a política agrícola diferenciada valorize
efetivamente as atividades de pesquisa agropecuária e de extensão
rural na Amazônia. Importantes instrumentos de avanço e de apoio
aos agricultores nãopcxlem ficar relegados a segundo plano no
concerto das políticas públicas, pelo seu valor científico e social.

Finalmente, entendo fundamental que a política agrícola
leve em conta, como principal agente e beneficiário, o homem. a
família rural. Deve, portanto, levar em conta a necessidade de dis
tribuir os avanços do conhecimento, a renda gerada, os benefícios
do desenvolvimento. Deve ter sempre presente a necessidade de
promover o bem-estar da população, aumentar seus índices de
qualidade de vida e promover sua intensa participação no processo
de definição das políticas que afetam sua vida.

Esse será um exercício de cidadania. Essa será a forma pela
qual a população que, majoritariamente, habita aquela região, par
tilhará os frutos do desenvolvimento. Essa será a forma pela qual
se promoverá ajustiça social.

Proponho, portanto, Sf's e Srs. Deputados, que se incorpore
o Estado do Amapá - e a região amazônica, como um todo - nos
programas nacionais, não mais discriminando-os na política agrí
cola. Que se valorize o planejamento regional, tão importante no
passado recente, mas que restou esquecido pelos formuladores da
política nos dias de hoje.

Passa, tal redirecionamento, pela inserção da região no pla
no de desenvolvimento nacional que virá, necessariamente, após a
estabilização da economia que tanto almejamos. Passa pela rejei
ção de estudos e pela promoção de intensos e profundos debates 
com a participação das populações envolvidas - acerca do modelo
de desenvolvimento que se quer adotar e acerca da orientação do
processo de crescimento econômico a trilhar.

Sr. Presidente, a intensificação do planejamento regional
permitirá conferir prioridades adequadas às demandas da região e
a racional orientação para o venladeiro progressos inserindo de
forma correta a região no processo de desenvolvimento nacional.

Queremos que o Governo Federal, que tem demonstrando
tanta força nas negociações com o Congresso Nacional e tem di
vulgado tanto apreço às coisas da Amazônia, atenda a esse apelo e
redirecione sua política de desenvolvimento - particularmente
aquela voltada ao setor agropecuário - no sentido das sugestões
que aqui tivemos condições de abordar.

Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para enca
minhar uma proposta de emenda à Constituição que modifica o §
4° do 3rt. 225 da Constituição Federal, para que se inclua o cerra
do na relação dos biomas considerados patrimônio nacional.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Gervásío Oliveira, o
Sr. Ronaldo Perim, ]O Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. WilwnBraga, 4°
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Nos termos regi-

mentais, a Mesa recebe a proposição de emenda à Constituição en~

caminhada por V. Ex·. .
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Álvaro Gaudêncio, para uma Comunicação de
Liderança, pelo Bloco PFL/PTB.

O SR. ÁLVARO GAUDftNCIO (Bloco/PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, no últi
mo fmal de semana, o Partido da Frente Liberal promoveu uma
reunião na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, coordenàda pelo
Instituto Tancredo Neves, e presidida pelo Deputado Ney Lopes.
Estavam presentes Lideranças expressivas do PFL, como o Presi~

dente Nacional do Partido, Jorge Bornhausen, o Presidente desta
Casa, Deputado Luís Eduardo Magalhães, o Líder dO PFL, Depu
tado Inocêncio Oliveira, e outras tantas Lideranças representadas
por Senadores, DePItados Federais e ex-Governadores. O partido
esteve reunido para fazer uma avaliação do seu comportamento
com relação às ações que devem ser cada vez mais intensificadas.

Ouvimos exposições dos Deputados Mendonça Filho, Ma
noel de Castro, João Melão, Vilmar Rocha e de Roberto Magalhã
es, que, em rápidas palavras. traçou o pensamento do Partido da
Frente Liberal, o Programa ''PFL 2000", que faz algumas avaliaçõ- ..
es em favor da legenda, da agremiação partidária. Pude sentir na ex-'
posição de S. Ex· que uma das preocupações, das marcas do PfL é
com relação à multiplicação dos empregos. Somente multiplicando-se
os empregos poderemos alcançarjustiça social no País. .

Nesse sentido alguns Parlamentares do meu partido, a
exemplo do Deputado Efraim Morais, ocuparam esta tribuna para
defender uma ação marcante do Governo em favor das pequenas ..
empresas de nosso País. O DePItado Antônio do Valle, do PMDB,
também fez um pronunciamento em tomo dessa questão. É dO
meu conhecimento que o Deputado Iberê Ferreira. do Partido dá
Frente Liberal, está colhendo assinaturas para encaminhar a devida
apreciação do Congresso Nacional propostas em favor das peque
nas empresas brasileiras.

Sr. Presidente, considerando ser o pensamento do meu par
tido, estou encaminhando proposta de emenda à Constituição que
trata também de assuntos relacionados a pequenas empresas.

Sr. Presidente, SÔ e Srs. Deputados, a Chamada economia:·
informal atinge, neste País, cifras assustadoras. O número de tni~ .
balbadores submersos nesse mundo difuso e invisível já ultrapas:
sou o total dos que freqüentam o mercado regular de trabalho.
Estimativas do Instituto Brasileiro e Geografia e .Estatística'
(IBGE), enviadas recentemente ao Ministério do· Trabalho. dão'
conta de que, em 1994, 50,6% da POPIlação econorillcamente ati
va trabalhava sem registro ou carteira assinada. Em outras pala
vras: de um total de 69 milhões de pessoas, haviá cerca de 35'
milhões dispersas nos desvãos da economia informal. Desse con
tingente altamente heterodoxo, a fatia maior, com cerca de 30 mi
lhões, encontra abrigo em microempresas que empregam no
máximo cinco funcionários.

Srs. Deputados, esses dados nos levam à inelutável conclu
são de que a venladeira força da economia brasileira, capaz de
promover um modelo de desenvolvimento que combine cresci-'
mento econômico com justiça social, está nas pequenas e micro- .
empresas, cujo universo abrange 98% das fumas estabelecidas no'
País, e é responsável por 68% dos empregos gerados e 43% dos
salários pagos. Essas miríades de empresas estão, portanto, pro
fundamente vinculadas ao desenvolvimento nacional como um
todo, e integram-se a uma política demográfica moderna, pelá
oportunidade de rápida implantação de minipólos regionais de de_cf,
senvolvirnento, abrindo espaço para uma judiosa política habita
cional, educacional e de distribuição de renda. Mais do que apenas"
geradoras de emprego e de renda em fases CIÍticas da economiâ,
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essas empresas correspondem a uma necessidade nacional de de
senvolvimento e de integração do País na economia mundial, de
caráter nitidamente globalizante.

Essa nova tendência da economia promove a chamada des
cons1mção das grandes empresas, que criam em seu interior unida
des autônomas, mais ágeis nas tomadas de decisão,
descentralizadas, flexíveis, capazes de se adaptar rapidamente às
necessidades da nova economia globalizada, às transfonnações e
exigências do mercado consumidor de alta competitividade. A ter
ceirização, com controle de qualidade, é uma conseqüência ime
diata. A pequena empresa aparece, assim. como a grande parceira
nesse processo em que as gmndes organizações passaram a ten:ei
rizar parte de suas atividades. E não é s6: a subcontratação de ne
g6cios, a abertum de fmnquias e a quarterização são outras tantas
fontes de geração de novas empresas de pequeno porte.

Na atual abertura da economia, aumentamm as oportunida
des para o crescimento das pequenas e microempresas que, na ver
dade, atuam como um colchão amortecedor das tensões S09iais,
papel antes desempenhado pelo emprego no setor público. E ne
cessário, entretanto, uma gmnde reforma estrutural, que modifique
e flexibilize a atual legislação, asfixiante e lenta, com excesso de
burocracia, pesados ônus tributários, agmvados pela tradicional
cultura intervencionista do Governo.

As pequenas e microempresas têm demonstrado agilidade
para ocupar os novos espaços criados com a retomada da econo
mia promovida pelo Plano Real. Mas há ainda um gmnde poten
cial que não está sendo aproveitado, o que pode ser constatado
quando se compam a situação do Brasil com o que ocorre em ou
tros países. Nas exportações, por exemplo, a pequena empresa bm
sileim responde por menos de 5% da receita obtida no exterior,
enquanto na Itália esse percentual atinge 70%, no Japão, 62%; até
mesmo nos Estados Unidos, considerados como a meca da demo
cmcia econômica, a contribuição da pequena empresa no setor de
exportações chega ao patamar de 50%.

Há ainda a ressaltar que, nos países desenvolvidos, existe,
em média, uma pequena empresa pam cada 2S habitantes. No Bra
sil, essa relação é de uma pequena empresa pam cada 40 habitan
tes, o que demonstra que há capacidade pam dobmr o número
atual de micro e pequenas empresas, estimados em 3,5 milhões de
estabelecimentos.

Contingências históricas, econômicas, sociais e tecnol6gi
cas concorrem. assim, pam o surgimento de um novo conceito de
pequena e 'microempresa: estrutum ágil e flexível, com modernos
meios de gestão e controle de qualidade, informatizada, funcio
nando como esteio ideol6gico de um sistema econômico onde pre
valece a livre concorrência entre as empresas, e como sustentáculo
comercial da sociedade do futuro.

Essa é a base fIlos6fica, o arcabouço teórico de uma ideolo
gia moderna de desenvolvimento, cujo fulcro se encontra na sus
tentação do princípio de que a pequena e a microempresa são
chave do progresso econômico e da justiça social. Essa é a grande
dimensão da pequena empresa, capaz de promover uma revolução
diferente, sem mitos e sem heróis, sem vencidos nem vencedores,
já que ~os defendem uma causa comum. que é a gmndeza da
Nação. E esse novo tipo de revolução que marca o fim do século
que viu nascer e morrer a tentativa de se chegar a um mundo so
cialmente mais justo através da violência e do radicalismo ideol6
gico. Uma revolução cujo personagem principal é o homem
comum. que ilumina o amanhecer do novo século e que permite a
antevisão de uma nova humanidade.

Srs. De]XItados, com o prop6sito de abrir caminho para que
milhões de brasileiros possam emergir da clandestinidade da econo
mia informal, estamos encaminhando, para a devida apreciação das

duas Casas do Congresso, uma Proposta de Emenda à Constitui
ção, em que se propõe sejam equiparados à categoria dos empre
gados domésticos os trabalhadores de microempresas com até
cinco empregados, assegurados a estes o direito ao fundo de ga
rantia de tempo de serviço, previsto no inciso m do art. 7° da
Constituição Federal.

Com essa medida, alcança-se um duplo objetivo: assegurar
aos que trabalham nas pequenas e microempresas não apenas as
garantias mínimas da legislação trabalhista, como também as ga
rantias integmis da Previdência Social; e a estas pequenas e micro
empresas a simplificação burocrática e a redução de encargos que
asseguramo a sua própria sobrevivência. estimulando ainda a mul
tiplicação de novos empreendimentos. Por todas essas razões, te
mos certeza de que essa nossa iniciativa contará com o apoio e a
aprovação dos ilustres membros desta Casa.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex· a oportunidade e tenho
certeza de que este meu pronunciamento está plenamente afmado
com o pensamento e o comportamento do PFL, porque visa multi
plicar os empregos no País, fazendo, dessa forma, justiça social.

Encaminho à Mesa a minha proposta de emenda à Consti
tuição sobre esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência re
cebe o documento referido pelo nobre Deputado, ao qual dará a
necessária e competente tramitação.

O Sr. Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Luiz Mainardi que, nos termos regimen
tais, dispõe de 2S minutos para sua manifestação.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é uma honra ocupar
esta tribuna nesta manhã, sob a Presidência do meu conterrâneo, o
De]XItado e amigo Adylson Motta.

Para ocupar, mais uma vez, o gmnde Expediente, ocorreu
me uma diversidade de temas. A atualidade conjuntural é sempre
pr6diga. Muito mais em nossos tempos, em que se pretende alie
nar o patrimônio de riquezas de que sempre fomos orgulhosos,
quebrando monopólios e privatizando estatais, como a Companhia
Vale do Rio Doce. Da mesma forma, a realidade recessiva que en
frentamos poderia ser alvo de considerações. Ou, ainda, a quebra
deira em diversos setores da economia, como os setores
cooreiro-calçadista, têxtil e de confecções e moveleiro. entre ou
tros.

Se, por um lado, a inflação está, ao menos temporariamente,
controlada, por outro, é possível antever, tal como se dá com o
ovo da serpente, a gestação da maior recessão de nossa história. E,
por via de conseqüência, os males do desemprego e da falta de
oportunidades e perspectivas individuais.

A toda esta gmve situação parece estar alheio o Governo
Federal. Ao persistir na estratégia obtusa e simplista dos altos ju
ros, coloca óbices intransponíveis à empresa nacional, o que irre
mediavelmente leva ao agmvamento da crise social que vivemos.

Contudo, S~s e Srs. Deputados, preferi ocupar-me de outro
tema. Discorrerei, na manhã de hoje, acerca de alguns aspectos da
instauração do Mercado Comum do Sul. A propósito, Sr. Presi
dente, já ocupei, em ootras oportunidades, esta honrada tribuna,
pam manifestar algumas inquietações que guardo sobre o tema.
Agora, no entanto, pretendo, com mais tempo e de maneim mais
sistemática, tratar do MERCOSUL.

Em um primeiro momento, cumpre lembrar que, desde os
prim6rdios, as sociedades humanas têm o dinamismo como carac-
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teristica básica. Os movimentos sociais, em busca da satisfação de
anseios e necessidades fundamentais de cidadania) influenciain-se
por movimentos universais de outras sociedades. E natural que as
sim procedam as coisas.

O instinto gregário da raça humana, somado à busca da sa
tisfação das mais básicas necessidades, desde os tempos mais re
motos, fez com que o homem buscasse a vida em sociedade.
Desde sempre. portanto, a integração foi buscada como forma de
diminuir as fraquezas. os temores e as dependências de grupos hu
manos.

Hodiernamente. o processo de integração, segundo defini
ção do Prof. Waldomiro Manfroi (Pró-reitor de extensão da
UFRGS), tem sido designado como ''uma ação para diminuir bar
reiras entre nações e povos, parà aprimorar o desenvolvimento
científico, tecnológico. social e cultural através da cooperação e
capacitação em setores específicos, com a obtenção de melhores
resultados e diminuição de custos".

Destarte, com os resultados animadores obtidos, até então,
nos países do Primeiro Mundo, ocorre uma transmutação concep
tual. A integração, portanto, deixa de ser uma ação ou um movi
mento para proteger ou fortalecer as minorias para se constituir
num instrumento de inteligência em busca de maior eficiência dos
países industrializados.

É, todavia, inevitável considerar que as nações da América
do Sul possuem peculiaridades políticas, geográficas e histórico
culturais, além de uma indubitável discrepância no nível de desen
volvimento atingido pelos países do Primeiro Mundo.

Enquanto a Europa desde o pós-guerra vem gestando o seu
mercado comum, entre nós o MERCOSUL, por circunstâncias
muito próprias, adota estruturação extremamente célere. E, como
tal, passivel de distanciar-se cada vez mais de um aperfeiçoamen
to.

Os povos latinos têm, vocacionalmente, maior facilidade
para levar a efeito a conjugação do verbo falar mais do que o ver
bo fazer. Não só por este particular, mas também pela inconstância
de prioridades dos governos dos países da América Latina, a c0o

peração econômica tem se caracterizado, no dizer de Ricanlo Sei
tenfus, por ''umrosário de fracassos".

Efetivamente, Sr. Presidente, ainda pelo entendimento do
ilustre Prof. Seitenfus, doutor em Relações Internacionais pela
Universidade de Genebra, as várias tentativas de se criar "merca
dos comuns", "zonas de livre comércio", "pactos aduaneiros" na
latino-américa sempre têm redundado em absolutos e "retumban
tes fracassos".

Por outro lado, a cooperação política registra saldo insofIs
mavelmente positivo, eis que apresenta o menor potencial confIiti
vo do planeta.

Assim, como vimos até aqui, somente a ''boa amizade" e a
''boa vontade" dos governantes jamais serão o bastante para ala
vancar a cooperação econômica entre n6s. Fundamental para o
êxito de iniciativas de cooperação e integração econômica é que
cada passo seja cuidadosamente planejado, e as estratégias de cres
cimento e desenvolvimento econômicos dos países envolvidos tra
çadas com seriedade, a fim de que sejam respeitadas e cumpridas
por eles próprios.

É imprescindível, outrossim, que se busque apartar interes
ses imediatistas, individuais e particulares de governantes, que,
como se sabe, são transitórios. Neste interim, faço menção explíci
ta ao Tratado de Assunção, assinado emmarço de 1991. No referi
do tratado, para atender os anseios políticos e pessoais dos
Presidentes Fernando Collor e Carlos Menem, foram atropelados
os prazos estabelecidos em acordos anteriores. A revelia de crité
rios técnicos, decidiu-se que o Mercado Comum do Sul seria uma

realidade a partir de 10 de janeiro de 1995. Por incrivel coincidên
cia, estaria na vigência do mandato de ambos os signatários.

Partindo da assinatura do Tratado de Assunção, mais outros
erros se seguiram Entre os quais a omissão desta própria Casa em
ratificar, sem solicitar esclarecimentos ou apresentar sugestões, o
contraditório e faraônico Tratado.

Assim, antes mesmo de adaptar as economias microrregio
nais ao forte impacto da gIobalização, presenciamos uma incrivel
corrida contra o relógio, que pode fazer periclitar a implantação do
Mercado Comum do Sul.

Neste particular, eu próprio tive a oportunidade de visitar
algumas ilustres fIguras de escalões intennediários, e. pasmem,
St's e Srs. Deputados, inexiste interdisciplinariedade quanto ao
Mercosul.

A ausência de políticas de reversão de economias é absolu
tamente preocupante. Em uma de minhas primeiras semanas no
exercício deste mandato, tive oportunidade de, no llamaraty, ouvir
do Primeiro Secretário da Divisão do Mercado Comum do Sul
que, de fato, a região de fronteira do Rio Grande do Sul seria for
temente impactada. E que tais aspectos nem sequer fazem parte
das preocupações condutoras das negociações daquela divisão.

Da mesma forma, do Secretário de Comércio Exterior, do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo ouvi que, até
então, inexistiam políticas para amenizar o impacto nos setores da
economia nacional que serão de imediato alcançados por produtos
altamente competitivos, oriundos dos países hermanos.

Igualmente, no Ministério da Agricultura, do Secretário de
Desenvolvimento Rural, obtive a já não mais surpreendente res
posta de que, em verdade, não existe nada quanto a políticas de re
versão, principalmente no Sul do País. Convém grifar que os
produtos primários argentinos e uruguaios provêm de economia
subsidiada e também altamente tecnillcada.

Em prosseguimento a esta minha verdadeira peregrinação,
encaminhei requerimento de informações, por meio desta respeitá
vel Mesa Diretora, ao Sr. Secretário de Políticas Regionais, justa
mente questionando acerca das políticas de reversão que estão
sendo ou deveriam estar sendo adotadas. Aguardo as referidas in
formações desde o dia 11 de maio.

Com isso, gostaria, no momento presente, St's e Srs. Depu
tados, de salientar esta preocupante faceta da gIobaIização de nos
sa economia, que é o despreparo técnico, à injustificável pressa de
concluir o Mercosul, sem frrmá-Io sobre bases sólidas. Com mais
ênfase, reputo como o maior vicio da condução do Mercado C0
mum do Sul, até então, a compartimentalização de sua estrutura.

Outro ponto que entendo deva ser alvo de destaque é o da
frágil estrutura juridica do Mercosul. Até então o Mercado Co
mum do Sul não passa de singelo "acordo entre amigos", que
vêem, inabalável e eterna, a amizade.

O Protocolo de Ouro Preto, instrumento regulamentador do
Mercosul, criou fóruns intergovernamentais sem poder decisório.
As decisões de tais instâncias ficam sujeitas a posterior ratillcação
pelas ordens nacionais. Rejeitada a criação de uma ordem juridica
supranacional, nada obriga os países-membros ao cumprimeuto
das determinações estabelecidas.

As boas intenções, na maior parte das vezes, são fortes indi
cativos de sucesso dos mais diversos pleitos. As relações juridicas
reputam importância basilar à boa-fé, mas é evidente, St's e Srs.
Deputados, que somente as intenções não bastam. No caso do
Mercosul, é, no mínimo, temerário adotar-se tal modelo. Já o anti
go dito popular está a afumar que de boas intenções está o inferno
cheio.

Agora, no- entanto, Sr. Presidente, começam a emergir as
comprovações da fragilidade dos laços da nova ordem econômica
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latino-americana. A Argentina, já em março, havia solicitado o au
mento do nivel da TEC (farifa Externa Comum).

O Brasil, com a recente elevação das alíquotas, opera tam
bém mudança nas regras estipuladas. Espera ainda o Brasil ver
ampliada, em 150 produtos, a sua lista de exceções.

Por sua vez, o novo Presidente do Uruguai, Julio Maria
Sanguinetti, externou seu desejo de reavaliar o que já foi assinado
com relação ao Mercosul.

Lamentavelmente o Mercado Comum do Sul, refém de al
guns poucos "mercocratas" de plantão, reflete a carência de uma
ampla discussão pelos diversos segmentos da sociedade. E, mais
do que isso, de um aprofundamento técnico-científico sobre a inte
gração. A propósito, é possível vislumbrar, ainda que de modo
pulverizado, algumas iniciativas de grupos de estudos em univer
sidades. Dentre as quais tenho o orgulho de salientar duas iniciati
vas de meu Estado, o Rio Grande do Sul: o curso de Mestrado em
Integração da América Latina, coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo
Seitenfus, junto à Universidade Federal de Santa Maria, e ainda o
Centro Brasileiro de Documentação e Estudos da Bacia do Prata
(CEDEP), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do
Sul.

Embora possa passar minha atitude por certa falta de corte
sia, entendo - e aqui vai também um mea culpa - que nós, Parla
mentares, temos o dever para com as futuras gerações de
aprofundar o debate com relação ao Mercado Comum do Sul. Es
pecialmente agora, ao ensejo da Comissão Mista do Mercosul, que
há pouco foi instalada.

Busquemos, pois, a formação que não temos, agregada a
um metódico detalhamento de providências e cronogramas possí
veis. Se, por um lado, é verdadeiro que, em acordos internacionais,
não temos a prerrogativa de emendar, exerçamos outras prerroga
tivas, como questionar, formar e informar consciências, pois, aí
sim, estaremos exercendo o nosso mais lídimo mister.

Há aproximadamente um mês, ingressei com projeto de de
creto legislativo, para sujeitar, a exemplo de países da Comunida
de Econômica Européia, o Mercado Comum do Sul a referendo da
população brasileira. Com isso, espero a participação, o envolvi
mento e o comprometimento de todos aqueles que até então foram
alijados de todo o processo e, mais do que isso, chamar a atenção
dos governantes para as questões práticas pertinentes à implanta
ção do Mercosul e que absurdamente estão sendo relegadas a um
plano secundário.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é através do processo
de integração que vamos, ao ouvir a comunidade, ao estabelecer o
debate, fazendo com que ele seja horlzontalizado, decidir questões
que digam respeito à soberania nacional.

O Sr. Jarbas Lima - Deputado Luiz Mainardi, V. Ex' me
permite um aparte?

O SR. LUIZ MAINARDI - Ouço com prazer V. Ex'
O Sr. Jarbas Lima - Nobre Deputado, estou duplamente

homado com o discurso que faz V. Ex', pelo fato de tratar-se de
um colega brilhante e, mais do que isso, de um conterrâneo. Trata
V. Ex' de assunto da maior importância, desde que se tenha isen
ção para abordá-lo. Vivemos, particularmente nós, do Rio Grande
do Sul, a situação de personagens dentro deste palco em que se
pretende institucionalizar o sistema de mercado comum. A história
quis que fôssemos a fronteira viva do Brasil no Sul, e temos pago
um preço muito alto por isso. Enquanto o Brasil tinha tranqüilida
de para se desenvolver, sabendo que suas fronteiras estavam prote
gidas, mantínhamos a guarda em uma época em que soberania
nacional era sinônimo de proteção fisica de fronteiras. Enquanto
outros Estados construíam suas fábricas e desenvolviam suas in
dástrias, tínhamos nossas fronteiras marcadas e guardadas, como

gostamos de lembrar, à ponta de lança e pata de cavalo, com cons
truções, de Município em Município, de quartéis militares. Mas
resgatamos. E temos orgulho de poder dizer que somos brasileiros
por opção, que fizemos esta opção de nacionalidade. Mas hoje a
realidade aponta para um caminho inverso daquele que fez a nossa
história, que foi a disputa armada das fronteiras. Hoje estamos in
tegrando-nos aos nossos irmãos uiruguaios, argentinos e para
guaios, e tomara que, daqui a pouco, esta integração seja de todos
os povos latino-americanos. Precisamos desenvolver este senti
mento. Deputado Luiz Mainardi, V. Ex' e todos nós sabemos que
esta realidade não é formal, como se de repente se decretasse uma
medida comum, mas fruto de uma realidade, do dia-a-dia, de algo
construído com base na compreensão, no apreço e no arejamento
das nossas concepções de Estado. Temos de reavaliar os valores
de soberania nacional, que não são mais intocáveis, intangíveis,
são de interesses conflitantes. Precisamos buscar o fruto da amiza
de, que historicamente temos cultuado com nossos irmãos de fron
teira, para chegarmos a essa conclusão, o que parece uma missão
quase impossível, dada nossa história e dado nosso passado de
guerras, de lutas e de sacrifícios, de vida. Que se possa dizer hoje
que estamos sendo protagonistas de uma nova realidade de con
cepção de Estado e de soberania. Esse valor, de que se fala muito e
com tanto orgulho, nobre Deputado Luiz Mainardi, só se pode
rstabelecer na medida em que nós amadurecermos. E isto só pode
rá acontecer se tivermos a visão ampla, séria e comedida, como a
expressa no discurso de V. Ex' Precisamos trazer mais para o de
bate deste Parlamento a idéia de que o futuro e o presente nos im
põem a necessidade de reavaliar a concepção de Estado e o valor
do conceito de soberania nacional e nos integrar, como estamos
tentando fazer lá no Sul, não em nome da Região Sul ou do Rio
Grande do Sul, mas em nome do Brasil. Seguramente, se forem
olhados apenas os valores e a hierarqui:> de interesses desses paí
ses com o Brasil hoje, nós, do Rio Grande do Sul, seremos os mais
sacrificados. Mas temos a compreensão e a visão de futuro de que
é indispensável que caminhemos nessa direção. Por isso, Deputa
do Luiz Mainardi, as minhas considerações, até atrapalhando V.
Ex', que faz um belo discurso, inteligente, apropriado e oportuno.
Ao comentar o assunto de que se ocupa V. Ex', estou, mais do que
com as minhas palavras, dando a V. Ex' e aos demais Parlamenta
res uma demonstração de interesse, para que descubram que este é
um assunto de pauta única para todo brasileiro bem-intencionado e
responsável. Meus cumprimentos a V. Ex'

O SR. LUIZ MAINARDI - Nobre Deputado, agradeço a
V. Ex' o aparte e o incorporo ao meu discurso, porque é oportuno
e inteligente. V. Ex' conhece profundamente as particularidades
do nosso Estado e dos países do Rio da Prata e se preocupa não
apenas com a especificidade regional ante o processo de integra
ção, mas, acima de tudo, com os destinos do nosso País.

O que está em jogo é exatamente o destino do País. Econo
mias estabilizadas, economias que há muitos e muitos anos fun
cionam da melhor forma possível, como as européias, levaram
mais de quarenta anos e ainda não concluíram o processo integra
ção. Não consigo conceber como nós, integrantes dos países da
América Latina, podemos integrar-nos ao cabo de quatro ou cinco
anos, como pensaram o, felizmente, ex-Presidente Fernando Col
lor e o Presidente Carlos Menem, como se, num passe de mágica,
pudéssemos, em nivel apenas econômico, ajustar nossa economia,
tão problemática internamente, no dificil caminho de couciliar, de
um lado, a produção nacional, o desenvolvimento, a distribuição
de renda e, de outro, os interesses conflitantes internamente com
interesses específiC9s e outras características dos países que com
põem o Mercosul. E impossível isso ocorrer num prazo tão curto.

O que queremos, por intermédio deste pronunciamento e,
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fundamentalmente, das nossas ações, é chamar atenção do Con
gresso Nacional para o processo de integração que está sendo pro
movido sem políticas capazes de xerografar, radiografar e de fazer
com que os problemas sejam antevistos e sem que peICebamos o
que poderá ocorrer quando as tarifas caírem para zero. No nosso
entendimento, será um caos.

O Governo tem de ter esse retrato muito claro e proceder à
implantação de politicas capazes de resguardar os várioSosetores da
nossa economia, no sentido de aumentar sua competitividade, de
fazer com que ela concorra com produtos, especialmente da Ar
gentina e do Uruguai. Se isso não for possível, que tenhamos poli
ticas de reconversão, para que os vários, vastos e importantes
segmentos da nossa comunidade gaúcha, catarinense, enflDl brasi
leira, não vão à bancarrota, em nome de uma integração irrespon
sável. Por isso, este nosso alerta. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
agradece ao orador as generosa:. ;Y.' lavras pronunciadas no início
de sua alocução.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passo a palavra,
para uma Comunicação de Liderança, ao nobre representante do
PMDB, nobre Deputado Wilson Branco, que disporá de nove mi
nutos na tribuna.

O SR. waSON BRANCO (pMDB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, como disse o meu
companheiro, é um prazer muito grande estar ocupando esta tribu
na sob a presidência de V. Ex', pessoa que reconheço como gran
de Parlamentar do Rio Grande do Sul e do País.

Sr. Presidente, mais uma vez estou aqui para trazer a pala
vra dos pescadores de todo o País, principalmente do Rio Grande
do Sul, filho que soo da cidade de Rio Grande - cidade histórica
daquele Estado.

Nunca imaginei. -~ minha vida, que teria a felicidade de
protocolar um requerimento com a fmalidade de criar a Subco
missão da Pesca no País, o que aconteceu na quinta-feira passa
da.

Gostaria de dizer ao Sr. Presidente e às Sr"s e Srs. Deputa
dos - talvez eu seja o único pescador, reahnente pescador, desta
Casa - que sozinho não soo nada. Se não contar com (3 apoio dos
meus companheiros Parlamentares, não caminharei um passo à
frente.

Tenho certeza de que meus Companheiros e minhas Com
panheiras me ajudarão nesta luta que estamos travando, neste mo
mento, para elevar bem alto o nome desta classe trabalhadora tão
importante para o País, a classe dos pescadores do meu Brasil, do
meu Rio Grande do Sul.

Estou muito feliz porque requerimento de minha autoria foi
aprovado por unanimidade na Comissão de Agricultura e Política
Rural. A citada proposição não foi apresentada apenas pelo Depu
tado Wilson Branco, pescador inscrito em 12 de fevereiro de 1957
na Capitania dos Portos da cidade histórica do Rio Grande, mas
por oito Parlamentares. Poderia ter apresentado o requerimento in
dividualmente; porém, optei por procurar outros companheiros
para me ajudarem a reforçá-lo.

Sr. Presidente,passo a ler o requerimento:

"COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

REQUERIMENTO N°

Requeremos, nos termos do art. 29, inciso lI, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja cria
da uma Subcomissão Especial, com objetivo de tratar do
Planejamento Pesqueiro Nacional. Sugerimos ao Plená
rio que esta Subcomissão tenha um ou mais repre-

sentante de cada Estado da Federação que seu prazo de
duração seja de 120 dias a partir da sua criação.

Justificação

A pesca brasileira está vivendo a pior bnse de sua
história, confOlme se evidencia no Relatório do.Grupo
de Trabalho Jnterministerial, em anexo.

Em legislaturas anteriores e nos momentos em
que outras crises de menor gravidade penalizavam o se
tor pesqueiro nacional, esta Comissão de Agr.icultura e
Politica Rural houve por bem constituir subcomissões
especiais para tratar dessas crises e cooperar com o Po
der Executivo na busca de solução para os problemas
que entravava o desenvolvimento da pesca e da aquaeul
tura nacionais, responsáveis pela produção de alimentos
protéicos tão necessários às populações carentes e de ge
ração de milhões de empregos.

Se, em épocas passadas, a criação de Subcomis
são de Pesca nesta Comissão se justificava pelas crises,
presentemente a justificativa ainda é maior: além da gra
vidade da crise, a própria Constituição ampara a nossa
proposta, pois detennina no § 1°, do Artigo 187, que o
planejamento pesqueiro é parte do planejamento agríco
la, a se tratar por lei especial - a Lei Agrícola (Lei nO
8.171/91) - que consagra o dispositivo da constituição e
inclui a atividade pesqueira na atividade agrícola, bem
como, estende à pesca todos os benefícios concedidos à
produção agrlcola.

Quanto à oportunidade de ser criada esta Subco
missão, ainda deve ser ressaltado o fato de que ela servi
rá de ponto de apoio, de base operacional, à Frente
Parlamentar da Pesca, em fase de instalação no Con
gresso Nacional, como um movimento multipartidário
de Deputados e Senadores, em eloqüente tomada de p0

sição parlamentar diante da crise do setor pesqueiro e da
imperiosa necessidade de ser reconhecida a pesca como
importante área econômica e social para o Desenvolvi
mento Brasileiro.

Sala da Comissão, 25 de maio de 1995."

A proposição é assinada por mim e pelos Deputados Ezídio
Pinheiro, Nelson Marquezelli, Domingos Dutra, Paulo Rocha, Ivo
Mainardi, Silas Brasileiro, Maria Valadão e Raquel Capiberibe.

Quero dizer que a minha luta no Congresso Nacional, já
que os pescadores e os trabalhadores em geral deram-me esta
oportunidade, é representá-los, buscando o apoio de todos os com
panheiros desta Casa para tirar a pesca da dillcil situação em que
se encontra. Tenho certeza de que, a partir deste momento, estare
mos dando um passo importante para a recuperação do setor pes- .
queiro, tão importante para o desenvolvimento do País.

Em nossas cidades, onde havia 25 indústrias pesqueiras,
hoje existem apenas quatro. Foram jogados fora milhares de em
pregos. Homens e mulheres iam para as fábricas com seus filhos,
que, em salas separadas, eram acompanhados e alimentados. Hoje,
ficamos privados disso, e essas crianças estão nas mas das cida
des, cheirando cola e assaltando.

Vamos reconquistar isto tudo com o apoio dos Deputados
de todos os partidos desta Casa. Basta Deus olhar para o nosso tra
balho, para a nossa preocupação, para a nossa dedicação, para a
nossa fé, acima de tudo, e, com o apoio deste Congresso e do G0
verno, tenho certeza de que as indústrias voltarão a trabalhar, o
povo recuperará seus empregos e os seus filhos sairão das mas.

Sr. Presidente, passarei às mãos de V. Ex' este requerimen
to, pedindo apoio aos Deputados que vieram para esta Casa com a
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intenção de ajudar a desenvolver este País, que é a nossa meta e o
nosso desejo.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
agradece ao Deputado Wilson Branco as palavras elogiosas dirigi
das a este Deputado e acolhe o seu requerimento, ao qual dará a
devida tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao próximo orador inscrito para o Grande Expediente, nobre
Deputado Milton Mendes, que disPorá de 25 minutos para sua ma
nifestação, nos teImos regimentais.

O SR. MILTON MENDES (PT - SC. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, é evidente que nosso
pronunciamento estará despido de qualquer sentimento de proprie
dade da verdade, de qualquer fOlIna de arrogância, mas buscará
enfocar questões que consideramos, evidentemente dentro das
nossas limitações, essenciais, vitais para a sociedade brasileira.

Antes, porém, gostarlamos de fazer uma observação sobre a
questão dos pescadores, levantada pelo Deputado Wilson Branco.
Recebemos durante a semana, em nosso gabinete, um gmpo de
representantes da Colônia Z-14, de Laguna, cidade histórica de
Santa Catarina. Eles nos trouxeram exatamente as angústias e as
preocupações de milhares de pescadores não s6 do sul de Santa
Catarina, mas de toda a costa litorânea brasileira.

Sr. Presidente, nobres Deputados, tomamos conhecimento
da vida dificil, da realidade desestimulante de miséria vivida não
s6 por pescadores, mas também por descascadeiras, mulheres que,
a despeito de utilizarem sua energia para sobreviverem, não são
reconhecidas como tal. Por isso, gostarlamos de exteriorizar nosso
apoio ao requerimento e às preocupações do Deputado Wilson
Branco.

Nobres Deputados, impossível não falar sobre a atual con
juntura econômica nacional, mesmo sendo um tema exaustiva
mente debatido neste plenário e igualmente discutido nos setores
organizados da sociedade. Todos temos acompanhado, discutido e
enfrentado a questão dos juros, a queda das vendas, o desemprego,
a falência das médias, pequenas e microempresas. A inadimplên
cia é generalizada. No nosso entendimento, há um processo reces
sivo que só o Governo não quer ver e enfrentar.

Aliás, nobres Sn e Srs. Deputados, parece-me que este Go
verno é cego e surdo, embora bem falante, porque não consegue
perceber a dimensão das manifestações que hoje se espalham por
todo o País.

Deputado Ivo Mainardi, não é por acaso, nem poderia ser,
que centenas de empresários e comerciantes de Brasilia, num pro
testo há dois dias, fecharam suas portas tentando mostrar os obstá
culos, as dificuldades e os sacrifícios gerados por uma política de
governo mal encaminhada.

Após quase seis meses nesta Casa, chegamos à conclusão
de que temos, efetivamente, um Governo insensível. A propalada
estabilidade econômica não encontra qualquer sustentação na rea
lidade brasileira. Todos os setores da economia nacional, à exce
ção do setor financeiro, estão com o futuro incerto. O País,
portanto, está com o seu futuro incerto.

O Governo tem sido uma temeridade nacional. A cada dia
só se fala em tentar garantir o Plano Real, como uma paranóia,
cano se tudo se justiftcasse, todo saerillcio, toda crise, para man
ter um plano meio abstrato, que nos infelicita pelo menos nesse as
pecto. O empresário que decide produzir ou investir, o consumidor
que programa seus gastos ou planeja sua carreira, o trabalhador
que depende do salário mensal, o agricultor que defme uma opção
de plantio, enfIDl, estão apostando em um cenário que depende da
insegurança atual, dos juros exorbitantes, que não significa nenhu
ma: esperança de vida melhor, pelo contrário, significa diminuição

da produção, empobrecimento generalizado.
, É esse o futuro imediato, Sr. Presidente, nobres Deputados.
E nessa desesperança que o Governo colocou a maioria da popula
ção, mesmo tendo homens do Governo fazendo diariamente· o
exercício da antecipação do futuro. Os números aqui apresentados
pelos colegas Deputados, os indicadores trazidos diariamente pela
imprensa são claros, assim como a turbulência, o nervosismo e a
instabilidade.

Tenho aqui uma matéria publicada no Caderno de Econo
mia do maior veículo de comunicação de nosso Estado, Diário
Catarinense, cuja manchete diz o seguinte: "Juros altos abalam
micros de Santa Catarina". Da matéria, entre outras coisas, conse
guimos depreender o seguinte: de tanto bater na mesma tecla da
redução de consumo, aumentando juros e restringindo o crédito, o
Governo conseguiu o que perseguia, ou seja, afastar de vez os
consumidores das lojas. O resultado está aparecendo agora. É a
quebradeira dos microempresários, algo que provavelmente não
estava nos planos deste Governo.

Em Santa Catarina, cerca de 100 mil microempresários es
tão sujeitos a essa situação. Fechadas as torneiras de créditos, tanto
de fomento, quanto de capital de giro; os microempresários recor
rem ao cheque especial ou aos agiotas, que cobram até 20% de ju
ros ao mês. Ainda em Santa Catarina, mais de 100 mil empresas
estão ameaçadas de falência devido ao aperto do crédito e aos ju
ros altos, ainda segundo a matéria.

Mais adiante, há uma manifestação do Presidente local do
Sebrae, que diz o seguinte: "A situação gera uma desagregação so~

cial, aliada ao empobrecimento e retardo do crescimento econômi
co do País". Para Vinícius LUIDlDertz Silva, Superintendente do
Sebrae em Santa Catarina, essa situação gera um ciclo vicioso,
afeta a capacidade produtiva do Brasil, gerando a inadimplência
do consumidor e do comerciante com seu fornecedor, que, por sua
vez, diminui a sua capacidade de produção.

Temos ainda mais dados. Um dos exemplos é Jaraguá do
Sul, uma das principais cidades industriais de Santa Catarina, pólo
de confecção têxtil do Estado, onde a quebradeira atinge um nível
perigoso.

Adverte o representante do Sebrae: ·"Se não houver abran
damento da política de juros do Governo, o número de microem
presários em dificuldades deve chegar a 60%". Ora, essa realidade
não pode ser desprezada, nem minimi7ada pelo Governo Federal.
Não é possível pensar num plano de estabilização que provoque a
quebradeira, como estamos vendo.

É preciso eliminar aquele falso dilema de que ou morremos
queimados ou afogados. Para se manter a estabilização temos de
quebrar as empresas, arrochar salários, impedir o consunio, pois,
se não fIZermos isso, haverá a volta da inflação. Temos que ter
mecanismos diversos, úteis à sociedade e não deixá-la nesse falso
dilema.

Concedo, com satisfação, um aparte ao nobre Deputado
Luiz Mainardi.

O Sr. Luiz Mainardi - Nobre Deputado, corroborando
com V. Ex·, quero dizer que também temos acompanhado, espe
cialmente na Comissão de Economia, Indústria e Comércio desta
Casa, a situação aflitiva que atinge vários setores da indústria na
cional. Para se ter uma idéia, em seu Estado, nobre Deputado, no
Vale do Itajaí, foram fechadas, no mês de maio, três indústrias de
confecções por semana. No Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos,
uma indústria por dia está indo à bancarrota. Na Zona Franca de
Manaus, quatrocentos empregados já foram demitidos. Em São
Paulo, o volume de concordatas aumentou 119% no mês que se
encerrou, maio. Em Brasília houve passeatas de empresários, co
merciantes e trabalhadores para pedir que o Governo afrouxe um
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pouco a política de consumo. Enfim, os dados que temos não são
apenas preocupantes, mas exigem providências. Foi por isso que a
Comissão de Economia passou a se reunir com freqüência, no sen
tido de buscar uma solução, de sensibilizar o Governo, mostrando
que, se não houver uma alteração imediata no plano econômico,
nossa economia vai entrar em bancarrota generalizada, para que V.
Ex·, nobre Deputado, tenha uma idéia da gravidade da situação,
vários.setores, como o do vinho, o moveleiro, o têxtil, o de confec
ções, o coureiro-calçadísta, o de sucos, estão mobilizados. Qual é
a política do Governo? A de que se deve inibir, retrair o consumo,
porque senão a indústria não agüentará e haverá falta de produto,
gerando inflação. O raciocínio até pode estar correto, mas aconte
ce que o consumo foi tão retraído que as indústrias hoje não estão
mais produzindo, porque não há quem compre. E é isto que o Go
verno tem de ver. No setor têxtil, se não mudarem as regras dos 3
milhões de empregos, até o fmal do ano teremos 500 mil desem
pregados. Nobre Deputado, V. Ex· traz um tema palpitante, atual,
oportuno e é necessário que tomemos as medidas cabíveis. Como
Parlamentares preocupados com a indústria nacional, com a gera
ção de emprego, com renda, devemos pressionar o Poder Executi
vo para fazer alguns ajustes. A politica de exportações tem de
sofrer alterações, sob pena de comprometer o que durante anos e
anos, décadas e décadas, se conseguiu lã fora com muita cautela,
com muito trabalho: atrair o mercado internacional. Se não houver
alteração, vamos perder esse mercado, e quem perde é a sociedade
brasileira. Ao diminuir, da forma como estamos diminuindo, a
produção nacional, traremos problemas não apenas sociais, não
apenas de desemprego para as indústrias, os empresários, o comér
cio, mas também estenderemos esses problemas aos Municípios,
com falta de recursos, de impostos. Vamos comprometer os orça
mentos de muitos Estados e Municípios e também da própria
União, w seja, morreremos todos juntos. E a responsabilidade é
de quem tem hoje a possibilidade de flexibilizar, de apontar políti
cas capazes de retomar o crescimento econômico, aumentar a pro
dução e, com isso, amenizar sensivelmente os problemas. Muito
obrigado.

O SR. MILTON MENDES - Perfeitamente. Agradeço a
V. Ex· O aparte, que incorporo ao meu discurso.

O Sr. Severino Cavalcanti - Pennite-me V. Ex' um apar-
te?

O SR. MILTON MENDES - Commuitó prazer.
O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Milton Mendes,

apesar de nossas posições bem diferentes nesta Casa - V. Ex' de
fende um ponto de vista, eu defendo outro - há hoje uma coinci
dência de opiniões: por mais que sejam profundas nossas
divergências ideológicas, o que estamos vendo é o País como um
todo, é uma Nação que se está desmilíngüindo, acabando-se. De
uma hora para a wtra os pequenos e microempresários estão sen
do sufocados, e os grandes empresários estão no mesmo caminho,
porque também não conseguem planejar o que poderão fazer ama
nhã. Gostaria de não concordar com V. Ex·; preftriria contestar
suas afIImações, mas, diante dos pronunciamentos que tenho feito
nesta Casa e interpretando exatamente o pensamento dos pequenos
e microempresários do Nordeste, não posso deixar - a não ser por
apatia ou indiferença - de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento.
Podemos discordar em deterntinadas posições, mas, quando V.
Ex" aborda a situação econômica do País, não tenho outro cami
nho a não ser concordar com V. Ex", pelo menos hoje. Amanhã
poderei fazer um pronunciamento contundente e bem diferente do
que V. Ex· faz hoje nesta tribuna. Hoje, entretanto, parabenizo-o e
me solidarizo com V. Ex· pelo oportuno discurso.

O SR. MILTON MENDES - Agradeço a V. Ex' o aparte.
Penso que essa identidade, pelo menos quanto ao diagn6stico, à

constatação, é fruto da força da realidade. Esse é o quadro real,
concreto e objetivo vivenciado pela população brasileira. Isso, evi
dentemente, faz com que as posições, ainda que antagônicas em
relação a uma série de questões, ainda que com diferenças ideol6
gicas, coincidam nesse aspecto.

Quero aditar mais alguns elementos à brifuante intervenção
do Deputado Luiz Mainardi. Conversando há pouco com o Depu
tado Edinho Bez, S. Ex" comunicou-me que recebeu informações
de Prefeitos, Vereadores e Deputados Estaduais do nosso Estado
acerca da inadimplência assustadora no Município de Criciúma,
pólo da região carbonífera, no que diz respeito ao pagamento das
contas de energia elétrica. Segundo o levantamento, foi de 51% a
inadimplência no Município de Criciúma, em Santa Catarina.

De acordo com a previsão, o Estado de Santa Catarina de
verá ter redução no recolhimento do ICMS de cerca de 10% a
12%. Esse é o resultado, o efeito de uma política econômica que
tem apenas um enfoque, que esquece os desdobramentos, que me
nospreza uma série de reflexos colaterais. Se as micro, pequenas e
médias empresas, o comércio e as indústrias quebrarem, para que
salvar o Plano Real?

Concedo aparte ao Deputado Augusto Viveiros, com muito
prazer.

O Sr. Augusto Viveiros - Deputado Milton Mendes, no
Rio Grande do Norte, no início do século, uma pessoa curava os
doentes com urna mistura de ervas numa garrafa. Um fazendeiro
adoeceu, e ele foi chamado. Deu-lhe o remédio, mas o fazendeiro
morreu. Ao perguntarem ao curandeiro por que o fazendeiro mor
rera, ele disse: ''Ele morreu, mas melhorado". Tenho medo, nobre
Deputado, de que o remédio para a estabilização da moeda seja tão
forte que comece a matar mais médio e microempresário dos seto
res primários, secundãrios e terciário. EnfIm, que o remédio venha
a matar. Concordo plenamente com V. Ex" no sentido que é preci
so diminuir as taxas de juros. Não podemos agüentar, nobre Depu
tado, essa âncora de juros altos para trazer mais dólares para o País
para segurar uma outra âncora. V. Ex" tem toda a razão. Santa Ca
tarina é o retrato de cada Estado do Sul, do Sudeste, do Norte e
Nordeste, do meu Rio Grande do Norte. Portanto, repito, estou de
pleno acordo com V. Ex" Se todos gritarmos juntos, não é possível
que não ecoe, em algum lugar, o sofrimento do povo brasileiro.

O SR. MILTON MENDES - Agradeço a V. Ex" o aparte,
que incorporo ao meu pronunciamento, Deputado Augusto Vivei
ros. O quadro de Santa Catarina reflete a situação do País, neste
momento.

Concedo a palavra, antes de concedê-la ao Deputado Inácio
Arruda, ao Deputado Edinho Bez, com satisfação.

O Sr. Edinbo Bez - Obrigado, Deputado Milton Mendes.
Ouvi o pronunciamento de V. Ex· e os que o apartearam e senti
mos que é unânime a preocupação dos Parlamentares e de todos os
segmentos da sociedade. Disse-lhe há pouco que venho acompa
nhando atentamente o assunto. Por exemplo, a área da educação é
hoje um desastre, no Brasil inteiro. Falta de salãrios dignos e de
condições de trabalho para os professores.

O SR. MILTON MENDES - Nosso Estado está com pro
blemas sobre os quais precisamos refletir. Há uma greve que dura
mais de trinta dias.

O Sr. Edinho Bez - Também não concordo com tal situa
ção. Já disse isso ao Deputado José Fristch anteontem. Temos pro
blemas na área de transportes. Não se tem dinheiro para recuperar
as estradas, recursos para duplicarmos a tão sonhada BR-IOl; não
se tem dinheiro para pagar melhor ao aposentado; não se tem di
nheiro para nada. Estava avaliando: está tudo errado. Não quero
apenas culpar o Presidente Fernando Henrique Cardoso, no mo
mento, pela situação em que se encontra o País. Obviamente, S.
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Ex· é o maior responsável por ser o Presidente da República. Cabe
a S. Ex· traçar as metas, as diretrizes, objetivando acertar. Estamos
assustados, Deputado Milton Mendes. Estoo estudando uma forma
e sugeri algo na qualidade de Deputado Federal. Por exemplo, as
empresas não têm mais como sobreviver sessenta dias, embora a
previsão do Governo seja a de aguardar um ano após a implanta
ção do Plano Real. Criamos uma Subcomissão para avaliar o Pla
no Real e convidamos alguns palestrantes, dentre eles o Sr.
Ministro da Fazenda, para discutirmos o problema dos juros, da
quebradeira. Não adianta, nobre Deputado, "morrer melhorado",
não resolve o problema. Sei que o tempo é curto, teremos a opor
tunidade de conversar mais sobre isso. Parabenizo-o, Deputado
Milton Mendes! Conheço-o muito bem, pois fomos Deputados Es
taduais em Santa Catarina e sei da força, da competência de V.
Ex·, grande Deputado que tivemos naquele Estado. Embora tenha
algumas divergências com o seu partido e com alguns de seus
companheiros, quero testemunhar a minha admiração, a minha
consideração por tudo que V. Ex·, fez e irá fazer em prol da classe
política e, conseqüentemente, da sociedade de Santa Catarina e do
Brasil.

O Sr. Inácio Arruda - V. Ex· me concede um aparte?
O Sr. Milton Mendes - Obrigado, Deputado Edinho Bez.
Concedo o aparte ao Deputado Inácio Arruda.
O Sr. Inádo Arruda- Deputado Milton Mendes, quero di

zer que, nesta sexta-feira de debates acalorados, V. Ex· levanta
nesta Casa um dos temas que mexem, hoje, com o Brasil, em to
dos os seus setores. E essa proposta faz parte de um projeto maior
de imposição às nações em desenvolvimento, o chamado projeto
neoliberal, que se vem impondo a partir do famoso consenso de
Washington, em 1989, e que vem sendo praticado em nosso País 
por Collor, tendo continuidade no Governo Itamar e impulsiona
do, de fonna voraz, pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso.
Temos a segunda maior taxa de juros do mundo. Quero que im
portem as taxas de juros dos americanos, dos alemães, dos holan
deses, num patamar de 1,5, 2 ou 3%, que permitam ao setor
produtivo ter capital de giro, poder negociar, gerar empregos, en
fIm, facilitar a vida do cidadão. Isso, sim, seria facilitar a vida do
cidadão. Mas, ao contrário,o Governo de Fernando Henrique Car
doso associa à quebradeira geral o desmonte do parque industrial
do Estado em nosso País. Isso pode levar a um desastre de grandes
conseqüências. E talvez amanhã aqueles que se opõem ao discurso
que fazemos nesta Casa tornem-se s6cios desse mesmo discurso,
mandando este Governo para o lugar que evidentemente merece,
no sentido de defender o povo brasileiro. Muito obrigado.

O SR. MILTON MENDES - Obrigado, Deputado Inácio
Arruda.

Creio que devemos tentar transfonnar esse círculo vicioso,
perverso e cruel DUm círculo virtuoso. Ao invés de estabelecer ju
ros dessa natureza, com políticas equivocadas que levam à quebra
deira, à miséria, que se faça o oposto: investimento na produção e
no consumo, para gerar mais empregos e permitir que ataquemos
problemas cruciais, como a miséria neste País.

Encerro agradecendo a todos os Srs. Deputados a atenção e
os apartes. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta),- Tem a palavra a
nobre Deputada Nair Xavier Lobo.

S. Ex· dispõe de vinte e cinco minutos para sua manifesta
ção, nos termos regimentais.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (pMDB - 00. ProDUncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, acre
dito na predestinação de todos os que para cá foram enviados. Não
é absolutamente ao acaso que o povo escolhe os seus repre
sentantes. Cada um traz consigo, além da personalidade, da vaca-

ção, uma vasta folha de serviços prestados que, com certeza, o cre
denciou para representar a Nação. Somada a isso, ainda, coloca
mos na bagagem uma gama enorme de compromissos assumidos
com nossas comunidades. O desaflo que está sempre presente é o
de resgatá-los.

Pois bem, caros e caras colegas, foi também assim que che
guei até aqui. O que me trouxe ao Parlamento brasileiro foi, com
certeza, um curriculum, que demonstra na sua análise uma soma
de vocação e luta pelas causas coletivas. Desde os quatorze anos,
iniciei minha primeira jornada de trabalho no MOBRAL, alfabeti
zando os idosos; depois por cinco anos advoguei para os pobres na
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás; depois fui advogada do
Banco do Estado de Goiás e, ainda, Consultora Juridica Legislati
va, que fui e sou, da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,
por concurso público, onde tive a honra de assessorar o fmado e
saudoso Deputado Estadual, por Goiás, Solom Amaral, na condi
ção de Relator da Carta Magna do meu Estado, até a LBA, onde,
na condição de Superintendente, com muita dignidade, garra, cor
reção e competência, realizei uma obra que pode ser considerada
modelo e, sob certo aspecto, até cheia de originalidades que estão
sendo copiadas em outros Estados. Eu me refrro à política e à exe
cução das lavouras comunitárias, que beneficiaram mais de ses
senta mil famílias de bóias-frias, permitindo-lhes há mais de
quatro anos produzirem para o seu próprio sustento através do cul
tivo de arroz em terrenos cedidos pelas Prefeituras Municipais.

Com acompanhamento técnico da EMATER"esse progra
ma significou sucessivamente nada mais, nada menos do que 4%
da safra do Estado. Atingiu 90% dos municípios e foi intitulado
pela maioria dos Prefeitos mais que um programa social, o esto
pim de reforma agrária pacífica no Estado.

Somada a esta experiência, quero dizer também que tenho
dois pés fmcados nas estradas dos meus ancestrais, um em Goiás,
outro em Minas Gerais; trago nas veias o sangue de políticos que
escreveram páginas importantes da História deste País: em Minas,
os Pinheiros, que fIZeram dois Governadores, João Pinheiro e Is
rael Pinheiro; ainda lá, Carvalho Brito, que foi Presidente do Ban
co do Brasil, grande líder civilista, e chegou a coordenar em Minas
Gerais a campanha de Rui Barbosa à Presidência da República;
em Goiás, Vereadores, Deputados, Secretários de Estado e até he
róis desta Pátria, que morreram para defender o Forte Isabel, hoje
cidade de Aruanã, estratégica para o Brasil àquela época. Esse
meu bisavô foi considerado pelo grande Americano do Brasil, que
ilustroo esta Casa por muitos anos, representando Goiás, responsá
vel pela fIXação de todas as divisas de Goiás com os Estados limí
trofes, benemérito navegador do Rio Araguaia, ao lado de Coo,to
Magalhães. ,

Estoo me permitindo, meu querido Presidente, Deputado
Luís Eduardo, que tão magnificamente vem dirigindo os trabalhos
dessa Casa, meus queridos Líderes, meus queridos Pares, fazer
hoje, ao estrear na tribuna deste Parlamento, este breve relato, para
falar-lhes um pouco da trajetória de quem acaba de chegar para
continuar, a pessos largos, perseguindo ootras conquistas em prol
da felicidade do povo brasileiro. Esse é o principal compromisso
fumado com meu Estado, com os Prefeitos, com as primeiras-da
mas, com as lideranças, com o povo goiano, que me passou mais
de vinte e cinco mil procurações nas umas; com o Governador
Maguito Vilela, que está fazendo de seu Governo um modelo de
desenvolvimento e solidariedade na administração pública, mos
trando ao Brasil que é possível erradicar a fome que tanto penaliza
o nosso País; com o meu partido, o PMDB, pioneiro, vanguardista
das lutas democráticas e sociais, magnificamente presidido e lide
rado pelos Deputados Luís Henrique e Michel Temer, que vem
dando nesta Câmara um show de democracia e liderauça.
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Venho para, com ajuda de meus Pares, empunhar bandeiras
desenhadas no seio do povo goiano, no clamor das camadas ex
cluídas, que sinalizam todas elas as batalhas que devo travar para
caminhar rumo ao resgate da maior dívida brasileira, a dívida so
cial, que nos humilha submetendo mais de trinta e dois milhões de
brasileiros a fome, à ignorância e à doença.

Vou defender os agricultores, porque o meu Estado está
cheio deles, ansiosos por uma política que viabilize os seus proje
tos de produção. O suicídio de um deles, nesta semana no meu Es
tado, em Palmeiras de Goiás, denuncia que estão à deriva, sem
norte ainda para garantir as nossas safras.

Chamo a atenção desta Casa para o fato de que, a meu ver,
os dois maiores clamores da sociedade, com relação às políticas de
governo, são: um para definição clara de um projeto para agricul
tura, e outro para a área social no Brasil. Ausentes que estão, am
bos continuam a nos sacrificar com estados de emergência
decretados por municípios e municípios por este País afora.

Continuamos também penalizados por não termos até agora
uma substituta da LBA, que precisava, no lugar de extinta, ter sido
valorizada e ampliada com recursos para a proteção da criança, do
idoso e do deficiente.

Vou defender o setor produtivo da sociedade. Já comecei a
fazê-Io em minhas atividades na Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, que vem, sob a batuta do Deputado Paudemey Aveli
no, destacando-se neste Parlamento.

Mas, em todas as minhas lutas que empreenderei, todas elas
com muito ardor, deixei de propósito para falar por último da que
primeiro me desafiou: RefIro-me à defesa, à luta pela garantia de
espaços iguais, respeitadas as diferenças da mulher brasileira.
Com esta serei mais do que nunca implacável! Irei às conseqüên
cias que necessário for, para assegurar os espaços já conquistados
e abrir novos caminhos para gerações de minhas filhas e as que se
seguirem, na certeza de que estou contribuindo para que o mundo
não fique privado de 50% da sua inteligência humana, a inteligên
cia da mulher; para que, aos menos avisados, não possa parecer
que a mulher se intimida diante de eventuais ataques a sua honra, a
sua reputação, ainda escandalosamente vulnerável, denunciando a
existência de um enorme e lastimável preconceito à sua inteligên
cia, o que continua obstaculizando e muito a nossa presença nas
decisões deste País.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Severino
Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputada, que privilé
gio estamos tendo neste fim de manhã, quando ouvimos a sua es
tréia, que é uma história. Não são todos que têm o privilégio,
como tem V. Exa, de ter os dois ramos da família prestado tanto
serviço à Pátria. E nós, que estamos acompanhando V. Exa, princi
palmente na Comissão de Economia desta Casa, estamos consta
tando o seu talento e o seu valor. Quero pedir vênia a V. Exa por
tê-la interrompido e por ter privado os companheiros que aqui es
tão de ouvirem a continuidade do seu pensamento, a sua maneira
de se expressar, que, realmente, está encantando toda a Casa. Para
benizo o povo goiano por ter sabido mandar para cá uma Parla
mentar da estatura de V. Exa, que, de maneira brilhante, vem
desempenhando seu mandato nesta Casa. Parabenizo a Câmara
dos Deputados por ter acolhido V. Exa como uma das repre
sentantes mais legítimas do povo goiano. Uma boa estréia! E seja
muito feliz!

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Muito obrigada, nobre
Deputado Severino Cavalcanti. Quero dizer que tenho a honra de
ser companheira de V. Exa na Comissão de Economia. E já o elegi
meu professor, porque percebo que, pela sua vivência e sabedoria,
empresta um brilho muito especial a esta Casa.

O Sr. Augusto Viveiros - V. Exa me concede um aparte?
A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Pois não, nobre Deputa-

do.
O Sr. Augusto Viveiros - Deputada Nair, as palavras de V.

Exa, neste dia, encantam todo o auditório da Câmara dos Deputa
dos. Goiás deve ter muita honra por V. Exa ter nascido lá. E o Rio
Grande do Norte, meu Estado, também o teria se V. Exa tivesse
nascido em Natal. É a terra de Auta de Sousa, que foi a primeira
pré-modernista antes da Semana Moderna de São Paulo; terra de
Alzira Soriano, que foi a primeira Prefeita do Brasil. Quando a le
gislação eleitoral era estadual, Deputada, o Rio Grande do Norte
foi o primeiro lugar onde as mulheres votaram. E votaram esco
lhendo a primeira Prefeita. Então, tenho certeza de que Goiás tem
orgulho por V. Exa ter nascido lá. O Rio Grande do Norte faria
coro, junto com essas ilustres mulheres do meu Estado, para de
fender o seu Estado e o nosso País. Parabéns pelas suas palavras!

A SRA. NAm XAVIER LOBO - Muito obrigada, Depu
tado. Quero fazer o registro de que aprendi muito com a ex-Supe
rintendente da LBA do Rio Grande do Norte, Cíntia Cinira de
Amorim Santos. Foi minha companheira, contemporânea na LBA
e me ensinou muito sobre os programas sociais. Muito obrigada
pelo seu aparte.

Ouço o Deputado Edinbo Bez.
O Sr. Edinho Bez - Também gostaria de parabenizá-la

pelo pronunciamento e dizer que tive a honra e a satisfação de co- .
nhecê-Ia, mesmo antes de iniciarmos as nossas atividades aqui na
Câmara dos Deputados. Nem todos tiveram este privilégio. Para
benizo-a também por pertencer, em Goiás, ao nosso Partido, o
PMDB, que tem uma organização fantástica no Estado de Goiás. E
isso tem servido de exemplo para os outros Estados da Federação.
Conheço muito bem o nosso companheiro e grande Líder Iris Re
zende. É orgulho para qualquer Nação, qualquer Estado e qualquer
partido ter um homem frrme, vibrante, como Iris Rezende, no co
mando. E para aumentar, melhorar a nossa satisfação, tivemos a
honra de, no último domingo, na Convenção Estadual, em Goiás,
por unanimidade, eleger a esposa de Íris Rezende para o comando
do nosso partido. Estamos felizes por tê-la aqui e estaremos sem
pre a sua disposição. Parabéns!

A SRA. NAm XAVIER LOBO - Muito obrigada, Depu
tado. D. Íris é realmente uma mulher que inspira muitas outras
mulheres a entrarem na política.

Srs. Deputados, ainda sobre o desafio da mulher, quero lhes
dizer que, estou atenta, quando esta discussão sobre a reforma
constitucional ocupa a agenda política do Congresso e do Executi
vo Federal, porque nos preocupa, a n6s mulheres brasileiras, a
proposta em voga de reforma da Previdência Social. Ela afeta dire
tamente a aposentadoria das mulheres. Desde 1946, quando da
criação da Previdência, as mulheres têm garantido o direito à apo
sentadoria diferenciada em cinco anos em relação aos homens,
seja por tempo de serviço, seja por idade.

Igualar a aposentadoria sem que a dupla jornada seja com
partilhada pela família, sem que o direito à creche, a ser assegura
do pelo Estado, possa ser efetivamente usufruído, é cobrar
injustamente da mulher o ônus da crise da Previdência Social.

Se as relações são desiguais, somente um tratamento dife
renciado pode garantir justiça e igualdade de direitos e oportunida
des.

Ouço, com prazer, o Deputado José Luiz Clerot.
O Sr. José Luiz Clerot - Deputada Nair Lobo, nesses últi

mos tempos, a bancada feminina tem crescido nesta Casa, e não
apenas em quantidade. Ela vem revestida da qualidade maior de
suas representantes. V. Exa é um exemplo. E não quero dizer que é
pelo discurso que faz, mas pela atuação de V. Ex" nas Comissões,
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nas importantes discussões, nos col6quios que se fazem no plená
rio a respeito dos temas nacionais em debate e a respeito dos temas
que interessam mais propriamente a cada uma das unidades da Fe
deração. V. Ex" tem demonstrado, nessas discussões e na sua atua
ção parlamentar, que veio para esta Casa com a determinação de
contribuir para o desenvolvimento nacional e para aprimorar a
Constituição, através das reformas, principalmente a da Previdên
cia Social, inadiáveis e inafastáveis. V. Ex" veio para esta Casa
atenta também aos problemas específicos dos Estados onde marca
damente a agricultura tem lugar de relevo. Quero parabenizar, em
primeiro lugar, o partido, V. Ex" e o Dr. Rivadávia Xavier, seu
progenitor, essa grande figura que sempre ilustrou a política goia
na e que brilha até hoje nos Tribunais do País inteiro como advo
gado. V. Ex" aqui há de ficar e dar sua contribuição efetiva e
proficua. Temos assistido a esse exemplo de V. Ex" até agora,
quando dessa tribuna diz ao povo goiano e ao Brasil que veio para
desempenhar um mandato dentro daquilo que se espera de um rep
resentante do povo, com competência, com dignidade e com espí
rito público.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Muito obrigada, Depu
tado José Luiz Clerot. Recebo as palavras de V. Ex" como um estí
mulo enorme para a continuidade dos meus trabalhos nesta Casa.

Fica o alerta, também, de que não deixa de pairar uma
ameaça sobre os avanços sociais obtidos na Carta de 1988, princi
palmente sobre aqueles que até hoje não foram regulamentados,
em que se inclui a quase totalidade dos dispositivos que dizem res
peito às mulheres. Quando se percebe que ganha forma a idéia de
enxugar o texto constitucional sobre isso, lanço-nos um desafio.
Noto que há sensibilidade e simpatia nesta Casa para com as pro
postas que garantem direitos às mulheres, mas, mais do que isso, é
preciso convicção sobre o seu caráter prioritário, no duplo sentido
de urgência e impreteribilidade.

O momento é oportuno no Brasil, e em todo o mundo ga
nham co1]>O de debates com vistas à IV Conferência Internacional
sobre a Mulher - Pequim, 1995. Cremos ser este um momento p0

lítico privilegiado para expandir o espaço político dedicado pelo
Legislativo à questão dos direitos das mulheres, tomando iniciati
vas concretas no sentido de promover a igualdade legal, regula
mentando e ampliando os direitos assegurados às mulheres na
Constituição Federal.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jarbas Lima.

O Sr. Jarbas Lima - Sra. Deputada Nair Lobo, não desejo
atrapalhar o seu discurso, mas quero dizer a V. Ex" que sou Depu
tado do Rio Grande do Sul e me considero em desvantagem aos
demais oradores que utilizam o microfone para aparteá-la, porque
todos proclamaram alguma condição especial. Alguns já a conhe
ciam; outros estão atuando com V. Ex" numa mesma Comissão;
outros conheceram seus ancestrais. Confesso que não a conhecia.
Quanto a seus antepassados, líderes políticos, homens de letras, eu
já tinha algum conhecimento deles obtido através de leitura.

Minha vida ao microfone deve-se à impressão ~e recolho
ao ouvi-la e vê-la, pela primeira vez, aqui no plenário. É um gaú
cho que está falando. Digo-lhe V. Ex" realmente vem trazer a esta
Casa e a este Plenário uma contribuição preciosíssima. Saiba - e
ninguém o ignora a esta altura - que V. Ex" veio para esta Casa
precedida do reconhecimento - que me parece muito bom para as
mulheres - de que é uma mulher muito bonita. Hoje, agora, desco
brimos que, ao lado dessa condição de mulher bonita, que procla
mamos, também temos de reconhecer que é uma mulher
igualmente inteligente e culta, o que faz destas manifestações que
estão sendo aqui registradas quase que a composição de um rama
lhete, que nós do Parlamento brasileiro, eu, lá do extremo Sul, e

todos os demais colegas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esta
mos tentando lhe oferecer para dizer a V. Ex": seja bem-vinda.
Graças a Deus, podemos tê-la como companheira nesta jornada, na
busca da redenção do País, do aperfeiçoamento das,suas instituiçõ
es, da melhoria das suas leis, da superação das suas dificuldades
no plano social, tarefas pesadas que podem ser feitas pelos ho
mens, mais jamais sem a ajuda das mulheres.·

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Agradeço a V. Ex" o
aparte. Estive no seu Estado, o Rio Grande do Sul. Fiquei ali mui
to comprometida, como brasileira, com a luta visando à superação
das dificuldades por que passa o pólo coureiro calçadista. No
Estado do Rio Grande do Sul, muitos e muitos municípios 
mais de cinqüenta, salvo engano - decretaram estado de emer
gência, também pelas dificuldades dos agricultores. Neste mo
mento, não só lhe agradeço, mas firmo o compromisso de
Goiás com seu Estado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Luiz Mainardi.
O Sr. Luiz Mainardi - Sra. Deputada, associo-me também

às palavras de meus colegas ao parabenizá-la pelo seu discurso. É
uma honra muito grande para nós, da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, tê-la como companheira e poder conviver,
como convivemos alguns dias no Estado do Rio Grandp. do Sul,
com V. Ex". Naquela oportunidade, pudemos ver a sua sensibilida
de para com os problemas que vive o nosso povo. E mais, V. Ex·,
que traz um trabalho da área social, haverá de ser muito importan
te para esta Casa, para o Parlamento brasileiro. V. Ex" defende a
luta das mulheres, que é também a luta dos homens contra a discri
minação de gênero, de raça, enfim, dos homens de bom senso, que
querem a igualdade social. Por isso, a nobre Deputada estréia nes
ta Casa aplaudida por nós, Deputados de vários partidos. V. Ex',
não apenas pela sua beleza, mas também pela sua inteligência e
capacidade, é muito parecida com as mulheres do Rio Grande do
Sul. Por isso, tenho orgulho de ser seu colega.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Deputado, muito ob
rigado. Quero dizer a V. Ex' que a recíproca é verdadeira; é um
prazer participar dos debates de alto nível que se estão travando na
Comissão de Economia e ouvir o seu posicionamento, que é sem
pre muitíssimo pertinente. Também foi prazeroso ter desfrutado da
sua companhia, no seu Estado, o Rio Grande do Sul.

Valendo como justiça, saúdo, DA pessoa do meu marido,
companheiro, que me tem incentivado- ao longo de toda a minha
trajetória, a todos os homens evoluídos, que se comportam despro
vidos do preconceito a que me refIro. Orgulho-me de estar aqui,
sobretudo porque sou mulher. Entretanto, não vim posar de musa;
estou definitivamente a trabalho, e, se este somar ao das outras
mulheres Deputadas presentes a esta Legislaturas, e também aos
Srs. Deputados, para virarmos defmitivamente a página desse he
diondo preconceito, já terá valido o meu mandato. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Mottas) - Vai-se passar ao
horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Sarney Filho, pelo Bloco PFLIPTB.
O SR. SARNEY FILHO (Bloco'PFL - MA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, muito obrigado pela deferência. Ten
tarei corresponder a ela com brevidade em meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, gostaria de ler uma
nota de esclarecimento que enviei aos jornais O Estado de S.
Paulo e Jornal de Brasília, hoje pela manhã, tendo em vista notí
cias publicadas envolvendo meu nome como pretexto para a não
votação, em segundo turno, da emenda sobre navegação de
cabotagem. As noticias veiculadas pelo O Estado de S. Paulo e
pelo Jornal de Brasília dizem que sete Deputados da bancada do
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Ma.rroilião não teriam votado na emenda da navegação de Cabota
gem por minha causa.

Ora, Sr. Presidente, sinto-me muito honrado de ser uma re
ferência. Fala-se que alguns Deputados estão pressionando Gover
nadores, Presidente da República, Minislros de Estado... Repito, a
notícia dada diz que os Deputados votaram contra por minha cau
sa.

Até já tive o agradecimento de alguns Deputados do
PCdoB, os quais me pediram que continuasse assim 00 seja, forne
cendo votos para a Oposição. Na realidade, Sr. Presidente, essa
notícia não condiz com a verdade. Passo a ler a nota que mandei
para O Es~do de S. Paulo.

"A respeito da notícia publicada no Jornal O Es
tado de S. Paulo, envolvendo meu nome como pretexto
para a não-votação da Emenda de Navegação de Cabo
tagem, tenho a fazer os seguintes esclarecimentos: nunca
fui coordenador da bancada federal do Maranhão; sem
pre fui solidário aos pleitos coletivos da nossa bancada
por entendê-Ios do interesse do nosso Estado; jamais ne
gociaria meu voto com quem quer que seja ou por qual
quer motivo.

A coerência de minha vida pública não aponta
para esse procedimento; as votações da emenda econô
mica são do interesse nacional e o interesse nacional.
para mim, é como honra, não se negocia."

Sr Presidente, desde 1978 sou Parlamentar. De lá para cá já
me posicionei nesta Casa a respeito de vários temas polêmicos,
mas sempre com clareza, com defmição. Assim foi na votação das
Diretas Já, assim foi no combate ao Governo Collor, no pedido de
impeachment ao ex-Presidente Collor, e assim foi em todos os
posicionamentos a respeito da reforma agrária na Constituinte. En
tão, não concordo com esse tipo de notícia. Aliás, quero até defen
der a bancada do Maranhão. Não acredito que ela tenha votado
contra a reforma econômica pensando em cargos no Estado do
Maranhão.

Sr. Presidente, quero deixar claro meu posicionamento. En
tendo que as reformas econômicas são de interesse do Brasil; en
tendo que o plano de estabilidade da moeda necessita dessas
reformas; sei que esse planá de estabilidade, que se transformoo
no Plano Real, evidentemente ajuda, acima de tudo, as classes me
nos favorecidas e mais pobres. Nas votações necessárias para que
o Brasil tenha um plano de estabilidade econômica, meu posicio
namento é intransigente. Sou a favor do Brasil; não sou contra
nem a favor do Governo. Acima das querelas pessoais, acima das
nossas posições partidárias está o interesse do Brasil. Meu posicio
namento tem sido claro a favor das reformas econômicas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado Valdir Colatto, que falará pelo PMDB. Dí
vidirá seu tempo com o nobre Deputado Edinho Bez.

O SR. VALDIR COLATTO (pMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje ocupo a
tribuna para comentar a atitude do ex-Minislro Maílson da Nóbre
ga, que sempre se acha no direito de criticar aqueles que defendem
a agricultura nacional. Alguns chamam de bancada ruralista, ou
tros, de defensores dos fazendeiros, outros, de Frente Parlamentar
da Agricultura, que informalmente está criada nesta Casa, mas eu
a chamo de bancada da comida, aquela bancada que tem uma vi
são do amanhã, do futuro, porque esta Nação e o Plano Real não
sobreviverão sem a agricultura brasileira. Aliás, o próprio Presi
dente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse textual
mente - fomos testemunha - que o Plano Real está tendo sucesso

porque a agricultura está pagando essa conta, porque ela está com
seus preços reprimidos e até negativos no Plano Real, com isso,
mantendo o povo tranqüilo, porque tem comida barata na mesa.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quando assumimos o
nosso mandato de Deputado Federal, o fIzemos por inteiro em de
fesa da agricultura. Porque entendemos tratar-se de um campo
prioritário. Não adianta falar em saúde, em educação, em assistên
cia social se não tivennos comida farta e barata. Mas é preciso que
tenhamos também o cuidado de não destruir o setor produtivo des
te País, a agricultura. Há muito tempo, a especulação fmanceira t0
mou conta do País em detrimento do setor produtivo. Se não
tomannos providências levaremos ã bancarrota a agricultura, de
pois, o comércio, a indústria, o sistema fmanceiro e o País. .

E as coisas não estão mudando, estão caminhando desse jei
to ã vista de todos. Já estamos vendo a agricultura quebrada, o que
nos preocupa, não a agricultura do passado, não a agricultura de
hoje, mas a de amanhã, a da próxima safra, que precisa produzir
no mínimo 80 milhões de toneladas. Mas os tecnocratas do Gover
no não se resignam a entender isso, durante todas as negociações.

Não estamos negociando troca de fatores políticos, de vo
tos, como muitos estão dizendo, inclusive o Presidente da PT, ao
afll"lDal" que a bancada Ruralista estaria negociando com o governo
votos na revisão constitucional para obter favores na agricultura.
Isso não existe. Nós já estamos, há três anos, tentando acertar esse
processo. Nunca se falou em troca política. No dia em que isso
acontecer, eu me retiro da mesa de negociações.

Nos queremos sim, Sr. Presidente - aliás, sou um dos coor
denadores da bancada da Frente Parlamentar da Agricultura e con
fumo a nossa posição - votar segundo nossas convicções, segundo
o que entendemos do programa do nosso Partido, o PMDB. Que
remos votar pela quebra do monopólio das telecomunicações, da
Petrobras e da empresa brasileira. Essa é a minha convicção. Por
tanto, não há negociação de voto como alguns crêem.

Vou relatar a questão do Sr. Maílson da N6brega, que se es
conde e não diz quem defende. Sabemos muito bem de suas liga
ções com o sistema fInanceiro e com a Febraban: S. S" não
defende o sistema fmanceiro, porque não tem coragem. Nós temos
coragem de dizer que defendemos a agricultura nacional epor que
a defendemos.

O Sr. Maílson da N6brega, no Jornal de Nacional, pergun
ta de quem a bancada ruralista ganhou. S. Ex" diz que os Deputa
dos podem fazer o que quiser do mandato, inclusive chantagear o
governo que diz apoiar. .

Ora, Sr. Presidente, estamos fazendo um trabalho do qual
realmente o Brasil precisa. E há muita gente que não tem coragem
de fazer isso. Nós temos e estamos enfrentando.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência se
permite interromper o orador para alertá-lo de que já usou a meta
de do tempo destinado ao PMDB. Assim, se V. Ex" continuar fa
lando, o prejuízo será do outro orador inscrito. ISso depende de
acerto entre os dois. Se V. Ex" desejar, está livre 'para continuar o
seu discurso, porém os dez minutos são destinados ao PMDB, cin
co minutos e 1 segundo já foram utilizados.

O SR. VALDIR COLATTO- Sr. Presidente, não fui c0

municado sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência dá

mais um minuto, se V. Ex" for dividir o tempo com o outro orador
inscrito.

O SR. VALDIR COLATTO - Agradeço a V. Ex" Conce
derei ao meu companheiro Edinho Bez de que S. Ex" precisar para
fazer o seu pronunciamento que, tenho certeza, terá muito mais
brilho do que o meu.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
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concede o tempo restante ao nobre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, restam-me apenas
três minutos, e vou mudar o tema que iria relatar desta tribuna, fa
zendo um apelo aos petroleiros para que voltem ao trabalho. Estou
recebendo do Deputado Paulo Paim a notícia de que já retornaram
e fico feliz.

Sr. Presidente, não podemos mais aceitar o desrespeito, a
falta de obediência ao Poder Judiciário, a esta Casa e ao Poder
Executivo. As pessoas podem cometer erros, mas as instituições
têm de ser respeitadas. Não poderemos aceitar que o Poder Execu
tivo, o Congresso Nacional e o Judiciário sejam desrespeitados,
porque entendo que será um caos, doravante, se isto estimular,
como exemplo, outros segmentos da sociedade a praticarem o
mesmo.

O próprio Presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ha
via feito um apelo para que os petroleiros retornassem ao trabalho.

Estou preocupado com os desdobramentos, com o que pode
acontecer daqui para frente se outros segmentos também entende
rem que deverão desrespeitar as decisões do Poder Judiciário.

Sr. Presidente, quero apenas fazer este registro e dizer que
voltarei à tribuna na próxima semana para falar sobre o que real
mente pretendia abordar nesta oportunidade, o que não pude fazer,
pela exigüidade de tempo: a situação em que se encontram as Pre
feituras municipais, principalmente as pequenas, em que a arreca
dação do mês de maio foi inferior à do mês de março. Estou
coletando dados para que possa, na próxima semana, usar esta tri
buna por mais tempo e, assim, relatar a situação das pequenas Pre
feituras deste País, repito.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
concede a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, que vai dividir
seu tempo com o nobre Deputado Chico Vigilante. A Presidência
informa ainda que vai marear dez minutos e ficará a critério dos
dois oradores a proporção na divisão.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, usei a trioona quase que diariamente para criticar a
forma como o Governo administrou a grave da Petrobras. Infor
mações que recebemos hoje pela manhã indicam que os petrolei
ros estão retomando ao trabalho e suspendendo a greve.

Sr. Presidente, no dia de hoje uso a tribuna para elogiar o
Ministro Reinhold Stephanes. Explicarei o porquê: Na sexta-feira
passada estivemos em uma reunião na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul para discutir a situação de cerca de 6.000 apo
sentados que, nos últimos anos, ganharam ações contra a Previ
dência em última instância e não receberam aquilo a que tinham
direito.

Sr. Presidente, nessa reunião se fez presente a Federação
dos Aposentados do Rio Grande do Sul, os advogados ligados à
causa, o Deputado Estadual Divo do Canto, o Deputado Federal
Jair Soares e o Deputado que lhes fala. Depois de exaustiva dis
cussão, ficou acertado que os Deputados presentes fariam gestão
em Brasília junto ao Ministério da Previdência para que os paga
mentos devidos aos aposentados fossem efetuados.

Na terça-feira, fui recebido em audiência pelo Ministro Rei
nhold Stephanes, aqui no Congresso Nacional. Foi importante no
tar que a reivindicação que encaminhamos ao Ministro foi
atendida prontamente. S. Ex' não sabia o motivo pelo qual esses
pagamentos, mediante os documentos que apresentamos, ainda
não haviam sido efetuados.

Sr. Presidente, registro nosso cumprimento ao Ministro Rei
nhold Stephanes pelo atendimento às reivindicações dos aposenta
dos gaúchos. Também cumprimento o Deputado Divo do Canto,
que veio à Brasília com esse objetivo, assim como o Deputado Fe-

deral Jair Soares, porque sei que S. Ex' também se dirigiu ao Mi
nistro Reinhold Stephanes para fazer a mesma solicitação.

Na manhã de hoje, neste plenário, dizia-me o Deputado Jair
Soares que o Ministro vai mandar pagar as ações acumuladas nos
últimos anos, inclusive as ações transitadas em julgado em última
instância.

Entendo que isso é bom, indiscutivelmente, para o conjunto
dos aposentados, para o Rio Grande do Sul e para os Governos,
que, a partir dessa medida, passa a atender um direito assegurado
aos aposentados e já decidido na instância maior, que foi o Tribu
nal Superior.

Sr. Presidente, após a exposição destes fatos, aproveito para
dizer que agora a responsabilidade da greve dos petroleiros é do
Governo, que falou à Nação, em cadeia nacional de rádio televi
são, e pela imprensa, que se os petroleiros retomassem ao trabalho
de imediato, retomaria as negociações e não haveria retaliação. A
informação que recebemos hoje pela manhã foi de que a Federa
ção Nacional dos Petroleiros em greve remeteu fax a todos os seus
dezenove sindicatos recomendando a suspensão da greve e o retor
no ao trabalho com o objetivo da retomada imediata das negocia
ções.

Esperamos que os dias parados sejam compensados. Nin
guém está pedindo - nem os petroleiros - que os dias parados não
sejam descontados. Querem apenas que se faça um parcelamento.
Consideramos fundamental não haver demissão. Que as demissões
efetivadas sejam revogadas, que os petroleiros e suas lideranças
retomem ao trabalho de forma natural e que se retome o processo
de negociação.

Quero cumprimentar o Presidente da Rede Ferroviária Fe
deral que, em contato mantido conosco esta manhã, disse que ape
sar de catorze dias de greve dos ferroviários, não haveria demissão
e os dias parados seriam percelados, como está sendo pedido pelos
trabalhadores sobre trilhos, que estão neste momento negociando
com a Rede, no Rio Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência re
gistra que o Sr. Deputado Chico Vigilante disporá de 5 minutos e
38 segundos para a sua manifestação.

O próximo orador.é.o Sr. Deput~do Jarbas Lima, que falará
pelo PPR, dividindo o seu tempo com o Deputado Júlio Redecker.
Caso o Deputado Júlio Redecker não compareça, o Deputado Jar
bas Lima, se o desejar, ocupará parte do tempo a ele destinado.
Com a palavra Deputado Jarbas Lima.

O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados remanescentes, quero, para
encaminhar o meu comentário neste pronunciamento, iniciar pelo
apelo à memória dos colegas que me ouvem nesta hora.

Em 1951, portanto há algumas décadas, foi aprovada a Lei
nO 1.521, sancionada exatamente no dia 26 de dezembro daquele
mesmo ano, que passou a ser conhecida, no Brasil, como a Lei da
Usura. No art 4° dessa lei, estava dito, em 1951, com todas as le
tras e com uma redação que não depende de interpretação, que se a
cobrança pelo empréstimo de dinheiro for maior do que os juro~

legalmente admitidos, esse comportamento caracteriza crime. E
crime cobrar pelo empréstimo de dinheiro mais do que o previsto
em lei.

Estamos em 1995. Portanto, afastados do tempo da aprova·,
ção dessa lei alguns anos. Hoje, estamos assistindo, Sr. Presidente,
a uma situação vergonhosa. Naquela época, tipificou-se a usura,
fez-se uma lei para caracterizar o procedimento usurário, egoísta,
mesquinho, de não se cobrar pelo empréstimo de dinheiro mais do
que a lei permite. com o objetivo de policiar, proteger aquele que
usava o dinheiro emprestado contra a ganância, a exploração dos
indivíduos tidos como criminosos.
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Hoje, estamos assistindo, repito, a uma situação vergonho
sa, porque o procedimento criminoso, que ainda continua crimino
so, é patrocinado pelo próprio Poder Público. Hoje, quem pratica a
agiotagem, a usura, a exploração e o Poder Público, é o Governo,
pela sua orientação.

O Presidente da Répública, há poucos dias, falou· em juros
escorchantes, esquecendo-se de que, em se tratando de um gover
no presidencialista, a ordem e a autorização para que isso aconteça
parte da sua própria pessoa, como Presidente.

Mas pior do que isso, St's e Srs. Deputados, estamos convi
vendo com essa realidade, quando ainda temos uma Constituição
que preserva o calor das máquinas impressoras do seu texto, em
cujo art. 192 também está dito, de maneira orgulhosa, por iniciati
va dos Constituintes, que no Brasil, a qualqur pretexto, o máximo
que se pode cobrar pelo empréstimo de dinheiro é 12%.

O Senado da Repáblica aprovou recentemente uma lei regu
lamentadora desse dispositivo. Mas ela continua emperrada e
amarrada, ao ponto de os Deputados desta Casa terem necessidade
de aprovar um requerimento, pleiteando o regime de urgência ur
gentíssima para sua tramitação.

Pior do que tudo isso, Sr. Presidente, é que essas coisas
acontecem, neste País sofrido, comuma imensa., massa humana de
miseráveis que não têm o que comer,que não têm onde morar,
nem como curar os males dos seus colpOs, pois tudo está sucatea
do. E nós temos que conviver, no contexto internacioanI, com esse
recorde vergonhoso de sermos o país que pratica o mais alto juro
real do mundo. Nominalmente, a Rússia e a Turquia cobram mais
do que nós. Mas, nesses primeiros meses do ano de 1995, estamos
tendo um desempenho na área econômica em que os juros reais
são superiores a 35%, o que significa que ninguém no mundo co
bra mais de juro real do que nós. Recuperada a inflação, está-se
cobrando, pelo empréstimo de dinheiro neste País pobre, de mise
ráveis, mais de 35% de juros reais.Duvidoso que possa existir si
tuação mais grave do que esta.

Vou encerrar, Sr. Presidente, a flID de deixar o restante do
tempo para o Deputado Adylson Motta.

Os jornais de hoje estão noticiando, Deputado Matheus
Schimidt, meu querido conterrâneo, a circunstância de que será
preciso fazer uma grande investigação para se conseguir explicar
como a empresa de consultoria MCM, de propriedade do ex-Mi
nistro Maílson da Nóbrega, um crítico feroz de muitas áreas,da
economia e cujo sócio é nada menos do que o Sr. Gustavo Loyola,
o novo Presidente indicado, do Banco Central, infOf)llOU seus
clientes sobre essa indicação duas horas antes de o próprio Gover
no anunciá-la. Mas o nome desse homem terá de passar pelo Sena
do para receber aprovação.

Sr. Presidente, encerrando, repito que esta é uma situação
vergonhosa para o País.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Lima, o Sr. '
Adylson Motta § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENIE (paulo Paim) - Para completar o tem
po do PPR, com a palavra o Deputado Adylson Motta

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR - RS) - Sr. Presidente,
St's e Srs. Deputados, eu precisava, mesmo que simbolicamente,
fazer um registro.

Fui convidado pelo Parlamento português, por interm.éd.io
da Embaixada de Portugal em Brasília, para estar, desde quarta
feira, em Portugal, participando de um ciclo de debates em torno
do assunto do Timor Leste. Isso se deve, Sr. Presidente, ao fato de
que, em 1991, quando fui àquele país defender os interesses dos

dentistas brasileiros, que lá estão sofrendo discriminações - aliás,
é um assunto sobre o qual voltarei a falar desta tribuna, porque re
crudesceu a situação -, houve um grande massacre no Timor Les
te, encontrei o povo português consternado pelo que havia
acontecido na Indonésia, na pequena ilha que abriga 700 mil por
tugueses, e que foi ocupada a partir de 1920.

Segundo registro de jornal, "descoberto mais ou menos ao
mesmo tempo que o Brasil, teve sete dias de liberdade", porque,
quando saíram os portugueses, terminado o regime salazarista,
houve uma invasão das tropas do General Suharto, que substituiu
o General Sukarn.o no comando da Indonésia e hoje é o seu dita
dor.

Houve um massacre, em 1976, de 200 mil portugueses ti
morenses, fato que se repetiu em 1991. E calcula-se que até hoje
350 mil pessoas foram assassinadas, em muitos casos por meio de
atos patrocinados pelo Governo da Indonésia.

Quero deixar claro, com todas as letras, minha total e abso
luta solidariedade ao povo timorense. Vou mais longe, Sr. Presi
dente. Vou fazer um documento e pedir assinatura dos meus
colegas, para evitar que o Brasil, mais uma vez, aja timidamente,
deixando os fatos aconteceram para depois se posicionar.

Congratulo-me com o novo Embaixador em Portugal, que,
em lá chegando, teve o gesto de coragem de, publicamente, dar so
lidariedade ao povo timorense.

Tenho certeza de que todos os Colegas haverão de entender,
porque o povo timorense tem nas veias sangue português, como
nós, é um povo que fala o português e, como todos os demais p0
vos do mundo, merece ser respeitado.

Na hora em que os direitos humanos estão sendo agredidos,
temos de lutar pela autodeterminação, para que esse povo tenha di
reito à sua soberania, por menor que seja sua população. Nesse
sentido, faço esse registro.

Agradeço ao Parlamento português a deferência de me en
viar um convite para estar três dias em Portugal, com todas as des
pesas pagas, mas, como os interesses do Brasil para mim são
maiores, tive de ficar aqui para as votações importantes que ocor
reram nesta semana.

O SR. PRESIDENTE (paulo Paim) - Concedo a palavra
ao Deputado Inácio Arruda, do PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, inicialmente comunico que o nosso parti
do também foi convidado para participar dessa conferência do Ti
mor Leste, em Portugal, promovida pela Assembléia Nacional
daquele País. A nossa bancada foi representada pelo Deputado
Aldo Arantes, que lá esteve. Mesmo sabendo, como disse o Depu
tado Adylson Motta, da relevância dos temas tratados no nosso
País neste momento, a liberdade e a democracia são, no entanto,
um sentimento que toca muito profundamente o PCdoB. Assim
sendo e não poderíamos estar ausentes daquela conferência.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, para informar que
vamos apresentar projeto de lei que cria o Fundo Nacional de
Apoio à Pesca Artesanal, que considero de grande importância
para o nosso País, cortado que é por rios em todos os Estados e
com um litoral de mais de 8.500 quilômetros de extensão, mas que
possui uma política de pesca que vem sendo destratada.

A pesca é vinculada ao Ministério da Agricultura no nosso
País, mas não há um setor adequado que trate da questão da pesca.
O Ministério mal cuida da agricultura, principalmente, porque
hoje temos um banqueiro à frente desse Ministério. Impossível tra
tar da agricultura dessa forma - como já se referiu aqui o Deputa
do Jarbas Lima, do Rio Grande do Sul, que conhece muito bem a
situação da agricultura - com juros escorchantes, patrocinados
pelo Poder Executivo.
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Nesse sentido, consideramos que para o Brasil, com uma
costa marítima de 8.500 quilômetros e uma população de mais de
150 milhões de habitantes, grande parte dela localizada na costa e
a maioria vivendo com condições de grande penúria e de fome, o
mar representa um formidável potencial alimentício que não tem
merecido a devida atenção.

A situação do setor pesqueiro nacional pode ser considerada
critica, a julgar pela reduzida produtividade, pela obsolescência e
desaparelhamento da frota pesqueira e pelo baixo nível tecnológi
co adotado. Empregam-se, inclusive, métodos predatórios que
ocasionam sérios danos ambientais e comprometem o futuro da
atividade.

Estima-se que no Brasil quatro milhões de pessoas estão
vinculadas direta ou indiretamente ao setor pesqueiro e cerca de
720.000 trabalhadores estão engajados na pesca artesanal, tanto
marítima quanto de águas interiores.

Observa-se que o segmento artesanal, que conta com pou
cos recursos fmanceiros e tecnológicos, pequenas e antigas embar
cações, tem-se revelado mais produtivo que o segmento
empresarial, industrial garantindo o su~ento. de pescad? ao
mercado interno. No ano de 1988 produzm-se maIS de 440 mil to
neladas contra 390 mil toneladas das empresas pesqueiras.

Os dados relativos à produção brasileira de pescado reve
lam um desempenho sofrivel, com tendência declinante, à medida
que se agrava a situação populacional das principais espécies ex
ploradas. Até o ano de 1985 verificou-se um crescimento gradati
vo, quando a produção nacional aproximou-se de um milhão de
toneladas. A partir de então, passou a decrescer, chegando à casa
das 800 mil toneladas em 1989, último ano em que há dados dis
poníveis.

Resultam dessa situação, baixa produtividade, elevado cus
to operacional, perdas expressivas de prod~ção,.agress~s ao ~eio

ambiente, exploração de estoques pesqueiros Já selID-exaundos,
enquanto outros, ainda abundantes são impunemente saquead~s

por embarcações estrangeiras. Em suma, valiosos ~rsos natu~~s

do País são desperdiçados, enquanto os pescadores VIvem na lIDse
ria.

Apresento dois quadros demonstrativos. O prinleiro sobre
as centenas de embarcações que pescam ilegalmente em nosso mar
territorial. Pouquíssimas foram apreendidas.

Trata-se de um quadro fmal mostrando que o pescado apre
sado equivale, aproximadamente, a 2.500 bois e 18 arrobas, que
utilizariam 7.250 hectares de pasto por quatro anos para atingir o
ponto de abate. Daria para 1,5 milhão de refeições, contendo 200
gramas de pescado cada. Éum quadro que mostra o nosso pescado
sendo levado para outros países, e às vezes, industrializados e de
pois vendidos ao nosso próprio povo.

Em seguida. o quadro demonstrativo sobre o que significa a
pesca no mundo. Apenas um dado para que possamos ilus~ar

esse quadro: São 500 mil pescadores empregados na pesca ID

dustrial no mundo e 12 milhões que trabalham na pesca artesa
nal, mostrando, exatamente, a importância que devemos dar a
esse setor.

Ao fmal, o projeto de lei que apresentamos à consideração
dos nobres colegas parlamentares vem, justamente, no sentido de
estabelecer o mecanismo institucional adequado ao aporte dos re
cursos indispensáveis ao fmanciamento das atividades produtivas
dos pescadores artesanais, mediante a instituição do Fundo Nacio
nal de Apoio à Pesca Artesanal.

Propõe, ainda, a concessão de subsídios nas tarifas de ener
gia elétrica utilizada na atividade pesqueira, por constituir a ener
gia, pesado custo operacional para os pescadores artesanais.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discuniu do Sr. Inácio Arruda, {} Sr.
Paulo Paim, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (paulo Paim) - Concedo a palavra
ao Deputado Inácio A.nuda, do PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, inicialmente comunico que o nosso parti
do também foi convidado para participar dessa conferência do Ti
mor Leste, em Portugal, promovida pela Assembléia Nacional
daquele País. A nossa bancada foi representada pelo Deputado
Aldo Arantes, que lá esteve. Mesmo sabendo, como disse o Depu
tado Adylson Motta, da relevância dos temas tratados no nosso
País neste momento, a liberdade e a democracia são, no entanto,
um sentimento que toca muito profundamente o PCdoB. Assim
sendo e não poderíamos estar ausentes daquela conferência.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, para informar que
vamos apresentar projeto de lei que cria o Fundo Nacional de
Apoio à Pesca Artesanal, que considero de grande importância
para o nosso País, cortado que é por rios em todos os Estados e
com um litoral de mais de 8.500 quilômetros de extensão, mas que
possui uma política de pesca que vem sendo destratada.

A pesca é vinculada ao Ministério da Agricultura no nosso
País, mas não há um setor adequado que trate da questão da pesca.
O Ministério mal cuida da agricultura, principalmente, porque
hoje temos um banqueiro à frente desse Ministério. Impossível tra
tar da agricultura dessa fonna - como já se referiu aqui o Deputa
do Jarbas Lima, do Rio Grande do Sul, que conhece muito bem a
situação da agricultura - com juros escorchantes, patrocinados
pelo Poder Executivo.

Nesse sentido, consideramos que para o Brasil, com uma
costa marítima de 8.500 quilômetros e uma população de mais de
150 milhões de habitantes, grande parte dela localizada na costa e
a maioria vivendo com condições de grande penúria e de fome, o
mar representa um formidável potencial alimentício que não tem
merecido a devida atenção.

A situação do setor pesqueiro nacional pode ser considerada
critica, a julgar pela reduzida produtividade, pela obsolescência e
desaparelhamento da frota pesqueira e pelo baixo nível tecnológi
co adotado. Empregam-se, inclusive, métodos predatórios que
ocasionam sérios danos ambientais e comprometem o futuro da
atividade.

Estima-se que no Brasil quatro milhões de pessoas estão
vinculadas direta ou indiretamente ao setor pesqueiro e cerca de
720.000 trabalhadores estão engajados na pesca artesanal, tanto
marítima quanto de águas interiores.

Observa-se que o segmento artesanal, que conta com pou
cos recursos fmanceiros e tecnol6gicos, pequenas e antigas embar
cações, tem-se revelado mais produtivo que o segmento
empresarial, industrial garantindo o suprinlento de pescado ao
mercado interno. No ano de 1988 produziu-se mais de 440 mil to
neladas contra 390 mil toneladas das empresas pesqueiras.

Os dados relativos à produção brasileira de pescado reve
lam um desempenho sofúvel, com tendência declinante, à medida
que se agrava a situação populacional das principais espécies ex
ploradas. Até o ano de 1985 verificou-se um crescimento gradati
vo, quando a produção nacional aproximou-se de um milhão de
toneladas. A partir de então, passou a decrescer, chegando à casa
das 800 mil toneladas em 1989, último ano em que hã dados dis
poníveis.

Resultam dessa situação, baixa produtividade, elevado cus
to operacional, perdas expressivas de produção, agressões ao meio
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ambiente, exploração de estoques pesqueiros já semi-exauridos,
enquauto outros, ainda abundantes são impunemente saqueados
por embarcações estraugeiras. Em suma, valiosos recursos naturais
do País são desperdiçados, enquanto os pescadores vivem na miséria.

Apresento dois quadros demonstrativos. O primeiro sobre
as centenas de embarcações que pescam ilegalmente em nosso mar
territorial. Pouquíssimas foram apreendidas.

Trata-se de um quadro fmal mostrando que o pescado apre
sado equivale, aproximadamente, a 2.500 bois e 18 arrobas, que
utilizariam 7.250 hectares de pasto por quatro anos para atingir o
ponto de abate. Daria par~ 1,5 milhão de refeições, contendo 200
gramas de pescado cada. E um quadro que mostra o nosso pescado
sendo levado para outros países, e às vezes, industrializados e de
pois vendidos ao nosso próprio povo.

Em seguida. o quadro demonstrativo sobre o que significa a
pesca no mundo. Apenas um dado para que possamos ilustrar esse
quadro: São 500 mil pescadores empregados na pesca industrial
no mundo e 12 milhões que trabalham na pesca artesanal, mos
trando, exatamente, a importância que devemos dar a esse setor.

Ao fmal, o projeto de lei que apresentamos à consideração
dos nobres colegas parlamentares vem. justamente, no sentido de
estabelecer o mecanismo institucional adequado ao aporte dos re
cursos indispensáveis ao fmanciamento das atividades produtivas
dos pescadores artesanais, mediante a instituição do Fundo Nacio
nal de Apoio à Pesca Artesaual.

Propõe, ainda, a concessão de subsídios nas tarifas de ener
gia elétrica utilizada na atividade pesqueira, por constituir a ener
gia, pesado custo operacional para os pescadores artesanais.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Paulo Paim, § 2 0 do artigo 18 do Regimento InteT1w
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2 0 do artigo 18do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Matheus Scbmidt, que utilizará o tempo
destinado ao seu partido, o PDT.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, representando
a Câmara dos Deputados compareci, na semana passada, a Monte
vidéu, onde participei de dois eventos que lá ocorreram, do dia 24
ao dia 28 do mês passado.

Trata-se de reunião da Coordenação Socialista Latino-Ame
ricana, que congrega partidos progressistas da América Latina, e
do Foro de São Paulo, que se realizou do dia 26 ao dia 28 naquela
cidade. Na próxima segunda-feira pretendo apresentar um relató
rio circunstanciado do que constituíram esses dois importantes
eventos latino-americanos.

Hoje, Sr. Presidente, desejo tratar, embora rapidamente, da
política agrícola brasileira.

A política desastrada do Governo Federal está destruindo a
economia do meu Estado. O Rio Grande do Sul, ao longo de sua
hist6ria, foi aos poucos estruturando um sistema de produção agrl
cola de alta eficiência, que tem servido de modelo a outros Esta
dos Federados. Graças ao trabalho exaustivo e persistente dos seus
agricultores, os avanços em tecnologia e produtividade alcançados
na agricultura gaúcha têm-se igualado aos níveis mais elevados do
mundo. Culturas importantes da produção brasileira, como arroz
irrigado e trigo, devem ao pioneirismo dos rio-grandenses as mi
lhões de toneladas desses produtos que anualmente abarrotam os
annazéns do País.

Pois bem. isto tudo está sendo destruído, graças a decisões
inconseqüentes do Governo. O trigo gaúého está com seus dias

contados. O intercâmbio comercial desfavorável à Argentina, em
nossas contas externas com esta Nação, é enfrentado pelas autori
dades federais de modo simplista, sem nenhuma criatividade, re
sultando na importação massiva de trigo argentino, a preços
reduzidos.

Desta forma, a Argentina vai gerando divisas para diminuir
o volume de seu déficit comercial com o Brasil, para poder conti
nuar importando manufaturados brasileiros, produzidos em São
Paulo.

Resultado: ganha São Paulo, perde o Rio Grande.
Mais particularmente, perde a economia rio-gtandense e

brasileira, com a destruição da lavoura de trigo gaúcha, incapaz de
produzir aos custos de produção da Argentina, que é beneficiada
pela alta fertilidade de suas excelentes terras.

E o arroz? A orizicultura do Rio Grande do Sul, pratica
mente toda ela irrigada, emprega tecuologia de ponta, gerada nas
estações experimentais do Instituto Rio-Grandense de Arroz 
IRGA, autarquia do Governo do Estado, que, por sinal, querem
extinguir. Os níveis de produtividade que alcança são comparáveis
apenas aos atingidos em algumas regiões excepcionais dos Esta
dos Unidos da América do Norte.

A política do Governo Federal de garantia dos preços míni
mos, na verdade, não garante coisa alguma. Este ano, então, foi
uma catástrofe! Embora o preço mínimo estabelecido fosse de
R$lO,02 pela saca de 50 quilos, a falta de sustentação do Governo
propiciou preços de mercado em tomo de R$7,00.

Somente agora, depois de os produtores terem sido forçados
a vender seu arroz a R$7,00 abaixo do custo de produção, é que o
Governo vai entrar no mercado comprando ao preço mínimo. Para
favorecer a quem? Aos arrozeiros, certamente não.

Mas parece que é sobre a soja, diretamente, que se vai des
ferir o golpe fatal, na economia do Rio Grande.

Pelos entendimentos que vem se desenvolvendo entre os ru
ralistas e a área monetária do Governo, observa-se a intenção das
autoridades federais de não mais financiar a produção de soja.
Sim, a soja não vai ser financiada nesta futura safra de 1995/96 pe
los organismos oficiais.

Nem fmanciamento de custeio nem de nada! É o fim.
Perde o Rio Grande do Sul, novamente, e perde o Brasil

para não fazerem concorrência com os Estados Unidos da Améri
ca do Norte que estão aumentando as áreas de cultivo do produto.

O importante é ter presente que a destruição da cultura da
soja poderá desestruturar a economia agrária rio-grandense, que fi
cará sem alternativa em culturas de verão para aproveitamento das
terras de coxilha do Estado. Com a produção de trigo em declínio
acentuado, já sem alternativa válida para os cultivos de inverno,
com a perda da soja com cultura de verão, é possível que isso tra
ga dificuldade insuperável para a existência de uma sistema produ
tivo estruturado, moderno e eficiente, ao menos igual ao que o
Estado do Rio Grande do Sul possuiu.

O Rio Grande do Sul é um Estado federado. Como membro
da Federação, tem direito ao respeito que a todos os Estados é de
vido. A União não pode, na prática de suas políticas rnonetárias,
atingir a sua economia, ao golpear fundo a área agrlcola, como
vem fazendo, sem falar na política de juros altos, insuportáveis,
que vem arrasando as fmanças do Estado. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao Deputado QlÍco Vigilante, que disporá de 5 minutos e 38 se
gundos, tempo restante do destinado ao Partido dos Trabalhadores.

O SR. cmco VIGILANTE (pT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex· a precisão do tempo.
Essa é uma demonstração do cuidado com que V. Ex· sempre con
duziu os trabalhos.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, abordo assunto muito
sério e bastante grave envolvendo o Distrito Federal. RefIro-me à
maneira com que a direita reacionária nesta Capital tenta desesta
bilizar o governo Cristovam Buarque. Temos em Brasília um
grande empresário, um sonegador de impostos, algo já comprova
do; ocupador de terras públicas indevidamente, também já com
provado. Trata-se do Sr. Luís Estevão de Oliveira Neto, que por
acaso é Deputado Distrital pelo Partido Progressista. Esse elemen
to, opositor ferrenho da administração democrática e popular do
Prof. Cristovam Buarque, não satisfeito com todas as traquinagens
que já havia cometido no Distrito Federal, resolveu pegar a ques
tão da habitação, que é o que há de mais sério em qualquer lugar
do País - ele nunca havia se preocupado com isso, basta verifIcar
os preços exorbitantes que cobra nas mensalidades dos apartamen
tos que construiu -, pegou exatamente a questão de necessidade
do povo, para fazer demagogia em nossa Capital.

Existe uma região em Brasília, perto do Parque Nacional,
ao lado da Via Estrutural, que vai do Plano Piloto à cidade-satélite
de Taguatinga. Essa área agora denominada de invasão da Estrutu
ral é objeto de notícia na imprensa.

O jornal Correio Braziliense, que está fazendo um ex
traordinário trabalho no sentido de esclarecer a população do Dis
trito Federal, trouxe, na edição de anteontem. em sua primeira
página, em letras garrafais, a notícia da existência de um kit inva
são aqui no Distrito Federal. Há uma empresa, chamada CIMFEL,
onde as pessoas compram o kit pronto. E os elementos do Sr. Luís
Estevão se encarregam de fazer o transporte, durante a madrugada,
para aquela invasão. Obtive informação de que essas pessoas eram
chamadas. Carros de último tipo, como camionete Mitsubish D
20, a diesel, e outros fazem o transporte do kit invasão.

Hoje, o Correio Braziliensc traz uma matéria, assinada
pelo jornalista Ricardo Mendes - por sinal, repórter muito sério 
dizendo que os invasores têm celular e apartamento alugado.
Logo, não precisam de moradia. Imaginem: quem tem apartamen
to alugado e celular vai para a invasão fazer o quê, senão provocar
o Governo?

Ontem. a partir do momento em que o Governo resolveu
dar um basta nessa situação, denubando primeiro os barracos de
sabitados - em seguida, vai retirar os outros, porque a ordem tem
que ser restabelecida - apareceu uma Kombi, como num passe de
mágica, carregada de pneus. Tudo nos leva a crer que seja o Grupo
OK, revendedor de pneus. Imediatamente, fez-se uma pilha de
pneus e neles ateou-se fogo, fazendo um verdadeiro fumaceiro,
Pessoas que lá estavam interditaram a pista. A polícia chegou para
desinterditá-la e, então, veio o enfrentamento - o que dá boas fotos
para os jornais - na tentativa de desgastar o Governo do Distrito
Federal.

Portanto, Sr. Presidente, estou trazendo a denúncia a esta
Casa para ficar demonstrada a maneira com que a direita está agin
do no Distrito Federal e o incorfonnismo desse elemento que não
aceita uma administração democrática e popular, exercida pelo
Governo do Prof. Cristovam Buarque. Está S. Ex· resolvendo to
dos os problemas herdados de administrações ineficientes que esti
veram no poder de trinta anos para cá, no Distrito Federal. É uma
cidade onde pode faltar água pela incapacidade administrativa an
terior. Ela foi inchada, pois o Sr. Joaquim Roriz, em quatro anos,
distribuiu 100 mil lotes e há mais 89 mil pessoas inscritas na SHIS
esperando lotes. Já imaginaram uma cidade que distribui 100 mil
lotes em quatro anos, sem que tenha sido montada a mínima infra
estrutura, captado uma gota a mais de água; sem que tenha havido
preocupação com geração de energia elétrica, por exemplo? Por
tanto, esta é a realidade que vivemos. Enfnn, uma cidade que dis
tribui 100 mil lotes sem ter aumentado uma sala de aula ou, muito

menos, um posto de saúdel Herdamos o caos, mas estamos admi
nistrando, tentanto recuperar a cidade.

Sr. Presidente, não vamos aceitar, de maneira alguma, as
provocações feitas por esse elemento desqualillcado, desprepara
do, demagogo, irresponsável, que é o Sr. Luís Estevão. Está com
provado, repito, já disse isso aqui várias vezes, que aquele cidadão
não paga imposto. Quando o Governador Cristovam Buarque as
sumiu o Governo do Distrito Federal, uma das primeiras medidas
do empresário Luís Estêvão foi transferir suas empresas de Brasí
lia para São Paulo. Talvez lá seja um paraíso para quem não quer
pagar impostos. Fugiu daqui com medo, para não pagar impostos.
E, agora, está aprontando este tipo de coisa.

Chamo a atenção das autoridades constituídas do Distrito
Federal, do Ministério Público, da própria Assembléia Legislativa
e do Poder Judiciário para a situação que está sendo criada por
aqueles elementos, a fnn de que, dentro da lei, da ordem e do res
peito, possamos enfrentá-la. Queremos dizer que o Governo de
Brasília é democrático e popular, mas não tem medo de enfrentar
essa situação. Não tentem encurralar, intimidar o Governador. O
Prof. Cristovam Buarque é uma pessoa respeitável, educada, mas
age com energia, e vai continuar agindo na defesa da maioria da
população brasiliense.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Jarbas Lima.

O SR. JARBAS LIMA (pPRlRS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, encaminho à Mesa projeto que estou apresentan
do, o qual altera a Lei nO 4591, de 16 de dezembro de 1994, que
dispõe sobre condomínio, edificações e incorporações imobiliá
rias.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência re
cebe a proposta e a fará inserir na parte correspondente da Ordem
do Dia da sessão ordinária de terça-feira.

vn - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais ha

vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Luciano Castro - PPR; Robério Araújo - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Ger
vásio Oliveira - Bloco - PSB; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB.

Pará

Benedito Guimarães - PPR; Hilário Coimbra - Bloco 
PTB; José Priante - PMDB; Paulo Titan - PMDB; Raimundo San
tos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Luiz Fernando - PMDB.

Rondônia

lldemar Kussler - PSDB.

Acre

Chicão Bógido - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco 
PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Freire J6nior - PMDB; Osvaldo Reis - PP.
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Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; José Carlos Sa
bóia - Bloco - PSB; Roberto Rocha - PMDB.

Ceará

Pimentel Gomes - PSDB.

Piauí

Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Herá
clito Fortes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Henrique Eduardo Alves
-PMDB.

Paraíba

Armando Abílio - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Wil
son Braga - PDT.

Pernambuco

Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco
- PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP.

Bahia

Geddel Vieira Lima - PMDB; João Almeida - PMDB; Jo
nival Lucas - Bloco - PFL; Prisco Viana - PPR; Sérgio Carneiro
- PDT; Severiano Alves - PDT.

Minas Gerais

Aracely de Paula - Bloco - PFL; Annando Costa- PMDB;
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Herculano Anghinetti 
PSDB; Márcio Reinaldo Moreira - PP; Raul Belém - Bloco 
PFL.

Espírito Santo

Jorge AndeIS - PSDB; Nilton Baiano - PMDB; Rita Cama
ta-PMDB.

São Paulo

Almino Affonso - PSDB; Hélio Rosas - PMDB; José Aní
bal- PSDB; Michel Temer - PMDB; Régis de Oliveira - PSDB;
Welson Gasparini - PPR.

Mato Grosso

Rogério Silva - PPR.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Benedito Domingos - PP; Os6
rio Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Nair Xavier Lobo - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

MaUIÍcio Requião - PMDB; Ricardo Gomyde - PCdoB;
Vilson Santini - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer-
PPR.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPR; Augusto Nardes - PPR; Germano

Rigotto - PMDB; Jarbas Lima - PPR; Júlio Redecker - PPR; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco 
PTB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Murno Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcellos - Bloco -
PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson Peres
PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Nicias Ribeiro - PMDB; Ubaldo
Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; Átila Lins - Bloco - PFL; Carlos da
Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mes
trinbo - PMDB; Paudemey Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eudpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; Marinha Raupp - PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Francisco Di6
genes - PMDB; Mauri Sérgio - PMDB.

Tocantins

Dolares Nunes - PP; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquia
des Neto - Bloco/PMN; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira 
PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana
- PSDB; Márcia Marinho - PSDB;.Mauro Fecury: - Bloco - PFL;
Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Jackson Pereira - PSDB; José Linhares - PP; José Pimentel- PT;
Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB; Pinheiro Landim
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Ubiratan Aguiar - PSDB;
Vicente Anuda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL;
Paes Landim- Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Cássio Cunha Lima -
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PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cu
nhaLima- PMDB; José Aldemir- PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Lyra - Bloco 
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL;
João Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jor
ge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José
Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - Bloco - PSB;
Mendonça Filho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL; Ri
cardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Vicente André Gomes - PDT; Wil
son Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PfB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Tho
maz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade - PPR; Olavo Calheiros 
PMDB; Talvane Albuquerque- PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerô
nimo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama - Bloco 
PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL;
Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - Bloco - PL; Félix Mendonça _. Bloco - PfB; Fernando
Gomes - PMDB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Leão - PSDB; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Ro
cha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto 
Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco
PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irojo 
PMDB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL;
Simara ElIel)' - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no'- PMDB; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco
PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Re
zende - Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos - Bloco
PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco
PTB; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de
Oliveira - PP; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes 
Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT;
Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado 
PT; Paulo Heslander - Blobo PTB; Philemon Rodrigues - Bloco
PTB; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT;
TJklenSantiago-PI'; VtttaioMedioli-PSDB; ZaireRezmde-PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; João Coser - PT; Luiz

Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Roberto Valadão 
PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6teo - PPR; Alcione Athayde - P~; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinha
Carnpos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lo
pes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Ita
mar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José Egy
dio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PP;
Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias
- PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB; .
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco 
PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina
- Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Syl
vio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman· 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB;
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Ar
lindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPR; AI)' Kara 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur - PPR; Car
los Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel
PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco 
PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - S/P; De Velasco - Blo
cdPSD; DelfIm Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB;
Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello 
PPR; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bi
cudo - PT; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão
Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen
PMDB; José Augusto - PT; José Coimbra - 'Bloco - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - Pf; José Pi
notti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lu
ciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken 
PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; MaUIÍcio
Najar - Bloco - PFL; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo
Lima - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco
- PL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeIma
de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia -Bloco
- PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL;
Vicente Cascione - Bloco - PI'B; Wagner Rossi - PMDB; Wag
ner Salustiano - PPR.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana - PT; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco
PTB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marco
ni Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Orcino Gonçalves -
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PMDB; Pechinho Abrão - Bloco - J!fB; Pedro Canedo - Bloco 
PL; Pedro Wilson - Pf; Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac 
PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Flávio Derzi - PP; Marisa Ser
rano - PMDB; Oscar Goldoni - PDT.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Antonio Deno - Bloco 
PFL; Basilio Villani - PPR; O1ico da Princesa - S/P; Dilceu Spe
rafico - PP; Flávio Aros - PSDB; Hermes Parcianello - PMDB;
Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco - J!fB; José Borba
- Bloco - PfB; José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco 
PFL; Luiz Carlos Hauly - PP; Max Rosenmann - PDT; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Odílio Balbinotti - PDT;
Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - J!fB; Renato
Johnsson - PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Valdomiro Meger
- PP; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB; Hugo Biehl- PPR; João Pizzo
latti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; Leonel Pavan
PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Paulo
Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rival
do Macari- PMDB; Serafim Venz,on- PDT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Carlos Cardi
nal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Hugo Lagranha - Bloco
J!fB; José Fortunati - J!f; Luís Roberto Ponte - PMDB; Miguel
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Blo
co - J!fB; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Waldorniro Fioravante - PT; Yeda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)-

Encerro a Sessão, convocando outra solene, para a pr6xima
segunda-feira, dia 5, às 14horas.

Homenagem destinada a comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Autor: Deputado Inocêncio Oliveira.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/05/95
Horário:'9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 ~ PROJETO DE LEI N° 1.436/91 - do Sr. Koyu lha - que "Altera a Lei n°
6.305, de 15 de dezembro de 1975, que institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.674/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "Isenta
do imposto sobre produtos industrializados os bens de uso agrícola que
especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
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COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E-INFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo 11

Local: Plenário 13 - Anexo"
Data: 31/05/95 - Hora: 10:00 h

A V I S O N° 06/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 30/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 96/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "Dispõe, .
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER

2 - PROJETO DE LEI N° 431/95 - da Sr'. Dolores Nunes - que "Estabelece a
gratuidade para a publicação, na imprensa oficial, de informações relativas
às atividades de instituições de fomento do desenvolvimento social, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MÁRC~A MARINHO

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da Sr'. Cidinha Campos - que "Dispõe sobre
a obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos
filmados ou televisados".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

A V I S O N° OS 195
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 05/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 03 Sessões
Decurso: - Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.846 / 94 - da Sr. Francisco Silva - que "Estabelece
medidas destinadqs a restringir o consumo de bebidas alcoólicas".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE...
REDAÇAO

Sala 1, Anexo II

A V I S O N° 20/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 5.071-B/90 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas, em
conformidade com os arts. 20, inciso X, e 216, inciso V, da Constituição
Federal e dá outras providências".
RELATOR:'D,eputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.586-B/91 - do Senado Federal (PlS nO 83/91) 
que "altera a lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979, que "dispõe sobre a
Política Nacional de Irrigação, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.932-A/91 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina a
demissão, por justa causa, do empregado com direito à estabilidade
provisória prevista na Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

4 - PROJETO DE LEI N° 2.500-B/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO
47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas empresas públicas
ou sociedades de economia mista sob o controle da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GllVAN FREIRE

5 - PROJETO DE lEI N° 2.643/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que
"acrescenta § 5° ao art. 462 da Consolidação das leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA

6 - PROJETO DE LEI N° 2.865-8/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO
160/92) - que "dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas
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do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás".
(apenso o Projeto de Lei nO 2.015/91)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO

7 - PROJETO DE LEI N° 3.727-A/93 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe
sobre desconto das mensalidades escolares aos pais e responsáveis por
alunos".
(apensos os Projetos de Lei nOs 76/95 e 103/95)
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO

8 - PROJETO DE LEI N° 3.729-8/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o
art. 1° da Lei nO 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre
a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores
artesanais, durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

9 - PROJETO DE LEI N° 3.956-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
346/93) - que "concede pensão especial à HELENA SANTOS CABRAL,
viúva de João da Silva Ribeiro".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

10 - PROJETO DE LEI N° 4.219-8/93 - do Poder Executivo (Mensagem n°
679/93) - que "concede pensão especial a MARIANA OLlMPIO GRANJA,
filha menor de Deise Lima Olímpio Granja".
.RELATOR: Deputado MILTON MENDES

11 - PROJETO DE LEI N° 4.275-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
822/93) - que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal,
das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o·
§ 4°· do art. 32 da Constituição, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

12 - PROJETO DE LEI N° 4.418-A/94 - do Sr. Pauio Paim - que "dá nova
redação ao § 2° do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

13 - PROJETO DE LEI N° 4.545-A/94 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel - que "autoriza
a reversão ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas
Gerais, do terreno que menciona".
RELATOR: .Deputado PRISCO VIANA

14 - PROJETO DE LEI N° 4.546-A/94 - do Sr. Eduardo Jorge - que "revoga
dispositivos ainda vigentes do Decreto n° 20.931, de 11 de janeiro de
1932, sobre a competência exclusiva de médicos para gerir serviços de
saúde".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
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15 - PROJETO DE LEI N° 4.709-Al94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
577/94) - que "altera o art. 16 da Lei nO 8.490, de 19 de novembro de
1992",
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

16 - PROJETO DE LEI N° 57-Al95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta
inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLri.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

17 - PROJETO DE LEI N° 127-Al95 - do Sr. Alvaro Valle - que "regulamenta a
profissão de Cabeleireiro, Barbeifo, Manicure e de Pedicure e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

18 - PROJETO DE LEI N° 141-A/95 - do Sr. José Coimbra - que "obriga a
impressão, nas bulas dos medicamentos que especifica, de advertência
aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em relação a determinadas
patologias".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

19 - PROJETO DE LEI N° 372/95 - do Sr. José de Abreu - que "dispõe sobre a
obrigação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais
imprimirem nas Certidões endereço ~ telefone".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

B· Da Análise da Constltuclonalid~de, Jurldicidade e Mérito

20 - PROJETO DE LEI N° 4.215/93 - do Senado Federal (PLS nO 295/91) - que
"dispõe sobre. a contagem dos prazos, concedidos às partes, nos
processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

21 - PROJETO DE LEI N° 4.758-A/94 - Glo Sr. Edison Andrino - que "assegura
preferência aos idosos nos julgamentos de processos em tramitação no
Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

22 - PROJETO DE LEI N° 37/95 - do Superior Tribunal Militar (Mensagem nO
01/95) - que "dá nova redação ao art. 190 do Código Penal Militar, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

23 - PROJETO DE LEI N° 331/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "acrescenta
parágrafo ao art. 144 e altera o art. 153 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965, que "institui o Código Eleitoral".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
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24 - PROJETO DE LEI N° 341/95 - do Sr. Edinho Araújo - que "altera o art. 28
da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, que "dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA

25 - PROJETO DE LEI N° 352/95 - da Sra. Laura Carneiro - que "permite o
registro de união, como casamento, após cinco anos de vida em comum,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA

26 - PROJETO DE LEI N° 366/95 - do Sr. Silvio Abreu - que "altera o "caput"
do art. 5° da Lei nO 7.347, de 24 de julho de 1985, e acrescenta ao rol dos
legitimados para o exercício da ação civil pública a Defensoria Pública".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

A V I S O N° 21/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI' N° 4.204/93 - do Senado Federal (PLS n° 20/93) - que
"acrescenta parágrafo ao art. 1.159, e inciso ao art. 1.162, da Lei nO
5.869, de11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dá nova
redação ao art. 10 da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código
Civil), acrescenta inciso ao art. 2° da Lei nO 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do Divórcio), altera o inciso 8° e acrescenta inciso 12 ao art. 80
da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos)".

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

A V I S O N° 22/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.069-8/91 - do Sr. Salatiel Carvalho - que
"estabelece novos limites para a área do Parque Nacional dos
Guararapes".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

Junho de 1995

A V I SO N° 21/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.889-A/95 - do Senado Federal -(PLS 41/94)
que "autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional de
Pesca e Aquicultura, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.564/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe'
sobre a cobertura vegetal das faixas de domínio das rodovias federais."
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI

3 - PROJETO DE LEI N° 432/95 - da Sra. Marta Suplicy - que "dispõe sobre
a proibição de fabricação, importação e comercialização de seringa
reutili~áv.eis em todo o território nacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

4 - PROJETO DE LEI N° 443/95 - do Sr. Elias Murad - que'''dispõe sobre
o pagamento de indenizações pe"as Sociedades Seguradoras autorizadas
a operar em seguros privados, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

A V I S O N° 22/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 01/06/95 Prazo: 3 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso 18 Sessão

1 - -PROJETO DE LEI N° 2.681/92 - do Sr Sérgio Arouca - que "estabelece
os direitos dos usuários dos serviços de saúde e dá outras providências ."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
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Sala 16-A, Anexo 11

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 29.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.863/91 - do Poder Executivo - MSG N° 509/91 - que
"dá nova redação ao inciso I do artigo 10 da Lei n° 6.302, de 15 de
dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado Federal - PLS N° 42/92 - que
"dispõe sobre despesas de caráter sigiloso".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

3 - PROJETO DE LEI N° 3.950/93 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre
sistema de segurança na instalação de tanques de armazenamento de
combustíveis em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

4 - PROJETO DE LEI N° 14/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a
exploração de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.765/92 - do Senado Federal - PLS N° 203/91 - que
altera a Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica" e dá
outras providências.
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
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COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E

COMÉRCIO
Sala 19 - Bloco das Lideranças

A V I S O N° 8/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
2.022-8/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre a proibição do uso
de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticosU

(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

AVISO N° 33/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 29/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSIÇÃOABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.604/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre prazo de utilização de livros didáticos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 35/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.770/94 - do Poder Executivo (Mensagem n°
821/94) - que "altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 36/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE- LEI N° 4.229/93 - da S,.a Sandra Starling - que "dispõe
sobre inclusão de conteúdo programático em currículos escolares".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle

2 - PROJETO DE LEI N° 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as
receitas financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados de Loteria
Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda

A V I S O N° 37/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 02/06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.252/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "proíbe a
exibição de filmes ou programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: favorável, com emenda

A V I S O N° 38/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 05.06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso:

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE~ECE8ERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.645/94 - do Sr. Pinheiro Landim - que "altera
dispositivo da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que 'institucionaliza o
Programa de Crédito Educativo para estudantes Carentes"'. Apenso o PL
nO 142/95.
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: contrário ao PL nO 4.645/94 e favorável ao de nO 142/95,
apensado

2 - PROJETO DE LEI N° 209/95 - do Sr. Valdir Colatto - "que dispõe sobre
bolsas de estudo, em cumprimento ao disposto nos artigos 212, parágrafo
5°, e 213, parágrafo 1°, da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: favorável ao Projeto, com emenda e contrário à emenda
apresentada na Comissão

3 - PROJETO DE LEI N° 248/95 - da sra Laura Carneiro - que "cria o cartão de
identidade para os professores registrados no Ministério da Educação e do
Desporto".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

A V I S O N° 39/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05:06.95
Horârio.:""9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE lEI N° 85/95 - do Sr. José Coimbra - que "reconhece a
capoeira como um desporto genuinamente brasileiro e dá outras
providências".
RELATOR: Députado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo II

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.541/94 - do Sr. Valdir Colatto- que "condiciona a
vigência de ato do Governo concessivo de subsídio a sua prévia
publicação no Diário Oficial da União".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 5/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

AS 'PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.820/93 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
estabelece critérios de parcelamento dos débitos das Prefeituras
Municipais para com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

2 - PROJETO DE LEI N° 4.389/94 - do Sr. Nelson Marquezelli - que dispõe
sobre a data de vencimento das prestações. da' casa própria e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo II

A V I S O N° 15/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/5/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 421/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "dispõe sobre
o acompanhamento hospitalar de paciente até quatorze anos de idade nos
hospitais públicos e privados e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
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2 - PROJETO DE LEI N° 422/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "torna
obrigatório o teste de acuidade visual gratuito nos alunos até sete anos de
idade nas escolas· públicas brasileiras, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

3 - PROJETO DE LEI N° 434/95 - do Senado Federal (PLS nO 16/95) - que
"torna obrigatória a menção do quesito "cor" em documentos e
procedimentos que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/5/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEt N° 320/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "dispõe sobre a
proibição da prática de tabagismo em ônibus interestaduais".
.RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 216/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.974/92 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá nova
redação ao artigo 215 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
dispondo sobre o direito do dependente à remuneração do funcionário
falecido, nas condições que menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.673/94 - do Sr. Francisco Dornelles - 'que "permite
a dedução, a título de encargo de família, de quota referente ao nascituro".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.681-Al94 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe
sobre as condições e funcionamento de serviços de saúde para as
populações indígenas".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
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4 - PROJETO DE LEI N° 416/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dá nova redação
ao inciso VIII do artigo 30, da Lei nO 8.212, de· 24 de julho de 1991,
alterando o limite de 70m2 para isenção de contribuição à Seguridade
Social no caso de construção residencial unifamiliar destinada ao uso
próprio".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

5 - PROJETO DE LEI N° 441/95 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de estabelecimentos que tratam de
dependentes de drogas de abuso".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

6 - PROJETO DE LEI N° 447/95 - do Sr. José Janene - que "altera a redação
do artigo 75 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, instutui o Plano de Custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

7 - PROJETO DE LEI N° 456/95 - do Sr. Roberto Pessoa - que "dá nova
redação ao artigo 45 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, intitui Plano de Custeio, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 2/6/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.815/91 - do Senado Federal (PLS nO 377/89) - que
"altera dispositivos do Decreto-lei nO 4.657, de 4 de setembro de 1942, e da
Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916. e dá outras providências". (Apenso:
PL 240/95)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

2 - PROJETO DE LEI N° 157/95 - da sra. Teima de Souza, que "dispõe sobre
o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAHYLlNO
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E
SERViÇO PÚBLICO

Sala T-14 - Anexo 11

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 5106/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso:

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 373195 - do Sr. Inocêncio de Oliveira - que "autoriza o
parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas concessionárias de serviço público federal e a transação e
remissão de débitos, na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo 11

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 1°106/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 18 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 411/95 - do'Sr. José Carlos Coutinho - que "isenta do
pagamento de pedágio os veículos destinados ao transporte de carga".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI

(Encerra-se a Sessão, às 13 horas e 48 minutos.)
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 524, DE 1995
(Do Sr. Antônio Sérgio Carneiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro das Co
municações sobre superfaturamento em licitações e
contratação de serviços sem concorrência, por parte
das subsidiárias da Telebrás.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 2°, da Constitnição Federal, e

nos arts. 24, inciso V, e § 2°, 115 e 116 do Regimento Interno, so
licito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro das
Comunicações o seguinte pedido de informações:

Foi amplamente noticiado pelos veículos de comunicação
que os auditores do Tribunal de Contas da União - TCU, por oca
sião do esforço concentrado de fiscalização efetnado em dezenas
de órgãos da Administração Direta e Indireta, encontraram, nas
subsidiárias da Telebrás, evidências de superfatnramento em lici
tações e de contratação de serviços sem concorrência.

Como o assunto deixou de freqüentar o noticiário, sem que
se conheça o seu desfecho, julgamos necessário contar com os se
guintes esclarecimentos:

a) lista das irregularidades constatadas pelos auditores do
TCU em cada subsidiária das Telebrás;

b) qual a explicação que se oferece a cada caso;
c) quais as medidas tomadas para a apuração dos fatos.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Antônio

Sérgio Carneiro.
INFORME JB - 12-4-95
As subsidiárias da Telebrás estão dando trabalho aos audi

tores do Tribunal de Contas da União: de 35 empresas examina
das, 22 apresentam irregularidades. A lista inclui as teles do
Paraná. Amazonas, Ceará, Pará. Bahia, Goiás, Maranhão e Espíri
to Santo, entre outras.

Nos processos examinados pelo TCU, foram encontra
das evidências de superfaturamento em licitações e contrata
ção de serviços sem concorrência. As empresas terão de dar
explicações ao TCU em 15 dias.

O caso mais suspeito é o da telefônica do Mato Grosso do
Sul, a Telemat. Em 1994, a empresa contratou uma fuma de enge
nharia para realizar obras a preços 139% superiores aos de mercado.

Em outro caso, a Telemat fez contrato com a Construtel
para a instalação de 40 mil tenninais a preços 200% acima do nor
mal. Os terminais estão sendo comercializados pela própria Cons
troteI, com prejuízo de US$48 milhões para a Telemat.

- Vou propor ao Tribunal rigor nas sanções e, se for preci
so, contrataremos consultores privados para avaliar os preços pra
ticados - diz o Ministro Fernando Gonçalves.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Sérgio Car
neiro dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro das Comunicações infonnações sobre fIScalização efetuada
pelo Tribunal de Constas da União em que, segundo noticiado na
imprensa, foram encontradas evidências de superfaturamento em
licitações e contratação de serviços sem concorrência nas subsidiá
rias da Telebrás.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas

disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constitnição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões. 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Pedm, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 2-6-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 525fl995
(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Previdência e Assistência Social sobre tran
sações imobiliárias entre empresas estatais e fundos
de pensão.

Sr. Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitnição Federal e

nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social o seguinte pedido de informação complementar, ten
do em vista o contido no Aviso nO 2331MPAS, de 25-4-95, em
atenção ao Requerimento de Informação nO 48195:

1) O intervalo de tempo a ser pesquisado, conforme dúvidas
levantadas pela Secretária da Secretaria de Previdência Comple
mentar no seu Memorando n° 55, de 10-4-94, é o referido na pri
meira questão do meu RI nO 48195, qual seja "nos últimos quatro
anos", compreendidos como de 1°-1-91 a 31-12-94.

2) A expressão "pormenores relativos ao imóvel" constante
da terceira questão do meu RI n° 48/95, diz respeito a: tipo de uti
lização do imóvel (comercial ou residencial), metragem, tempo de
construído, condições de conservação e utilização, endereço, por
quem está ocupado etc. Além dessas, outras informações que por
ventura sejam adicionadas em decorrência de "dúvidas e/ou inter
pretações subjetivas acerca dos itens pesquisados", conforme
levantado pela Secretária da Secretaria de Previdência Comple
mentar, somente contribuirão para o bom termo do processo fisca
lizatório materializado através deste e daquele RL

3) Reitero o pedido de Informação n° 48/95, aquiescendo
desde já com o prazo solicitado pela Secretaria de Previdência
Complementar para a conclusão de todos os levantamentos a res
peito, conforme consta do Memorando n° 55, de 10-4-95.

4) Solicito que seja encaminhado cópia integral do relatório
final de auditoria nos fundos de pensão patrocinados por empresas
estatais, conforme salientado no penúltimo parágrafo do Memo
rando nO 55 da Secretaria de Previdência Complementar, encami
nhado através do Aviso n° 2331MPAS.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social informações complementares
referentes a transações imobiliárias entre empresas estatais e fun
dos de pensão, tendo em vista o contido no Aviso n° 233IMPAS,
de 25-4-95, em atenção ao Requerimento de Informação n° 48/95.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.
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Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 526, DE 1995
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Previdência e Assistência Social sobre défi·
cit dos Fundos de Pensão de empresas estatais.

Sr. Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Exa seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social o seguinte pedido de informação complementar, ten
do em vista o contido no Aviso nO 2351MPAS, de 25-4-95, em
atenção ao Requerimento de Informações n° 47/95:

1) Que providências têm tomado o Ministério da Previdên
cia e Assistência Social e a Secretaria de Previdência Complemen
tar no sentido da real apuração e solução da estimativa do
ex-Ministro Sérgio Cutolo de que há insuficiência de capitalização
nas entidades de previdência ligadas às empresas estatais da ordem
de US$30 bilhões?

2) Que providências têm sido tomadas quanto a este mesmo
problema por parte das próprias entidades e das patrocinadoras?

3) Reitero o pedido de informações constante da quarta
questão do meu RI nO 47/95, aquiescendo desde já com o prazo so
licitado pela Secretária da Secretaria de Previdência Complemen
tar para a conclusão de todos os levantamentos a respeito,
conforme consta do Memorando nO 53, de 10-4-95.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social informações complementares
sobre déficit dos Fundos de Pensão de empresas estatais, tendo em
vista o contido no Aviso n° 235IMPAS, de 25-4-95, em atenção ao
RequeJ.1.m.ento de Informações n° 47/95.

E o relat6rio.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ft ad referendum ft •

Em 2-6-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 527, DE 1995
(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Fazenda sobre possível evasão fiscal de em·
presas multinacionais.

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas informações complementares ao Sr. Ministro da

Fazenda para que, no âmbito do Banco Central do Brasil, da Se
cretária da Receita Federal, da Secretaria de Comércio Exterior e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e tendo em vista o
contido no Aviso nO 2261MF, de 6-4-95, em resposta ao Requeri
mento de Informações n° 13, de 16-2-95, sejam esclarecidos os se
guintes pontos adicionais:

1) Quando foi instalado e começou a atuar o Grupo de Tra
balho visando a integrar os sistemas de informações da Secretaria
da Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior e Banco Cen
tral do Brasil, conforme a Portaria Interministerial nO 702, de 28-
12-94? ,',

2) Quem foram os representantes dos órgãos indicados no
art. 1° da portaria?

3) O Grupo de Trabalho já concluiu seus estudos? Solicito
cópia do relat6rio final.

• 4) Caso não tenha concluído ainda, por que e em que está
gio encontram-se os trabalhos? Já se chegou a alguma conclusão?
Já recomendou o Grupo a adoção de alguma medida prática?
Quais?

5) Quais os efeitos da prática de ''preços de transferência" e
quais os procedimentos adotados para materialização desse proce
dimento? Como ocorrem essas transferências nos casos de bens
trangíveis e de bens intangíveis?

6) Das sugestões do Grupo de Trabalho quais foram imple
mentadas e quais os resultados apurados desde então?

7) Foram efetivamente apurados os indícios de evasão fiscal
levantados pelo Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Cen
tral do Brasil? Caso positivo em quanto se estima tenha sido essa
evasão, em valores totais?

8) Qual o tratamento dado pela Secretaria da Receita Fede
ral aos levantamentos estatísticos que lhe foram encaminhados
pelo Banco Central do Brasil sobre empresas receptoras de inví;s
timentos estrangeiros? Que providências tomou aquela Secretaria
a respeito? A que conclusões chegou? Solicito cópia desses traba
lhos.

9) O Grupo de Trabalho levou em consideração a experiên
cia internacional (dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, etc.) na
identificação e investigação de ocorrências da espécie? Dessas ex
periências quais pontos identificou como apropriadas à realidade
brasileira e qual os meios materiais, humanos e normativos neceli-
sários à sua implementação? .

10) Que providências tomou e vem tomando o Governo Fe
deral para promover a adequada e oportuna... revisão... dos fluxos
de capitais estrangeiros e da regulamentação fiscal aplicável, con
forme consideração do Diretor de Assuntos Internacionais do Ban
co Central do Brasil?

11) Idem, relativamente à integração dos sistemas computa
cionais do Banco Central do Brasil e do SERPRO?

12) Qual o volume da evasão fiscal ou cambial estimada
pelo Governo Federal em decorrência dessa prática de "preços de
transferência',?

13) Já foi realizada alguma apuração, recente e específica,
por parte dos organismos fiscais do Governo Federal em decorrên
cia dessa evidência de evasão fiscal e cambial? Quais as empresas
fiscalizadas e quais as conclusões a que se chegou? Houve aplicã
ção de multas e outras penalidades? Quais? Solicito cópia dos re
lat6rios e respectivos processos?

14) Quais as empresas que, conforme os indícios de evasão
fiscal referidos, já foram identificadas como envolvidas na prátiC!l
de ''preços de transferência"?

15) O que foi feito em relação a cada uma dessas empresas
no sentido de apuração de responsabilidades, cobrança de multas
sobre os valores evadidos e penalidades? Quais os tipos de pellilli~
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dades previstas para esses casos e qual o critério de aplicação?
16) A que restrições estão sujeitas as empresas que, com

provadamente, praticam ou praticaram "preços de transferência',?
17) Essa prática, após apurada e comprovada, é comunicada

à administração central dessas empresas, aos seus auditores exter
nos, aos demais órgãos nacionais que exercem algum tipo de fisca
lização sobre elas e às autoridades dos países nos quais estão
sediadas? Caso positivo, informar quais e quando isso ocorreu.

18) Quais as 'Taxas de Retorno - Estatísticas Brasileiras e
Americanas" para o ano de 1993?

19) Como se explicam as altas diferenças de taxas de retor
no, por receptor, praticadas por cada uma das empresas a seguir
indicadas?

a) FIAT (US$786,4 milhões): taxa de 26,79%, quando a
taxa calculada pelo BACEN para o mesmo ano de (1990) era de
6,04% e a do Departamento do Comércio dos Estados Unidos era
de 10,0%, o que representa diferença a maior da ordem de 443,5%
e 267,9%, respectivamente;

b) Autolatina (US$682,9 milhões): taxa de 34,49%, quan
do a taxa BC para o ano (1989) era de 9,09% e a do Dept.. Com.
USA era de 26,32%, representando diferença a maior de 379,4% e
131%, respectivamente;

c) Mercedez-Benz (US$496,7 milhões): taxa de 26,65%,
quando a do BC (P/1989) era de 9,09%, indicando diferença da or
dem de 293,2%;

d) Intybra (US$474,4 milhões): taxa de retomo de 0,0% no
período de cinco anos (89 a 93);

e) Dow Química (US$341,7 milhões): taxa de 14,28%,
quando a do BC (P/1990) era de 6,04%, indicando diferença da or
dem de 236,4%.

f) Rbodia (US$323,8 milhões): taxa de 26,89%, quando a
do BC (P/1990) era de 6,04% e a do Dept. Com. USA de 1.0,00%,
representando diferença a maior da ordem de 445,2% e 268,9%,
respectivamente;

g) Heublein (US$76,9 milhões): taxa de 95,81%, em 1991,
quando a taxa calculada pelo BACEN era de 2,66% e a do Dept.
Com. USA de 6,50%, indicando diferença da ordem de 3.601,9%
e 1.474%, respectivamente;

h) Colgate (US$64,8 milhões): taxa de 102,20%, em 1989,
quando a do BC era de 9,09% e a do Dept. Com. USA de 26,32%,
indicando diferença a maior de 1.124,3% e 388,3%, respectiva
mente.

20) Quantos servidores a Secretaria da Receita Federal trei
nou para a realização de estudos e investigações sobre esse tipo de
fraude fiscal? Algum desses servidores foi conhecer, de perto, os
trabalhos similares feitos pelas Autoridades de outros países?
Quantos, em que países, em que organismos e por quanto tempo?

21) Qual o nome do Diretor do Banco Central que assinou o
Voto Direx 495/94, de 11-10-94 e do funcionário daquele Banco
(indicar cargo e matrícula) que assinou a "Nota ao Senhor Chefe
Adjunto do Firce - Assunto: 'Transfer Pricing" - Preço de Trans
ferência", de 24-8-94? Por que seus nomes não aparecem nas c6
pias que foram remetidas através do Aviso nO 2261MF, de 6-4-95?

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bue
no, dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, no âmbito do Banco Central do Brasil, da
Secretaria da Receita Federal, da Secretaria de Comércio Exterior
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, informações com
plementares sobre possível evasão fiscal de empresas muItinacio-

nais, tendo em vista o contido no Aviso nO 2261MF, de 6-4-95, em
atenção ao Requerimento de Informação nO 13/95.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 30 de maio de 1995.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 2-6-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 528, DE 1995
(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi
nistro da Fazenda sobre o Banespa, suas empresas
controladas e coligadas.

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas informações complementares ao Sr. Ministro da
Fazenda para que, no âmbito do Banco Central do Brasil e tendo
em vista o contido no Aviso nO 2821MF, sejam esclarecidos os se
guintes pontos adicionais:

1) De que forma teve o jornal Gazeta Mercantil acesso ao
relatório produzido pelo Conselho Diretor do Banespa, conforme
publicado na edição de 2 de maio de 1995? Houve quebra de sigi
lo bancário? Caso positivo o que está sendo feito para identifica
ção dos responsáveis? Nesse caso qual o enquadramento legal e
quais as penalidades previstas? Cópia integral desse relatório.

2) A informação de que o ''buraco de caixa" do Banespa, no
dia 20-2-95, era de R$5,476 bilhões procede? Qual a composição
desse rombo?

3) Colocou o Banco Central do Brasil, recentemente, US$
300milhões, ou qualquer outra cifra, na rede externa do Banespa?
Com base em que normas foi feita essa colocação, quem autori
zou, qual o valor efetivamente colocado, qual o custo dessa opera
ção para o Banespa (taxa de juros e índice de correção), quais as
garantias e sua proporção em relaÇão ao empréstimo, qual a forma
de pagamento e qual o praw, inclusive carência?

4) Está o Banespa desenquadrado das regras impostas pelo
Acordo da Basiléia? Por que e quais as providências que estão
sendo tomadas para enquadrá-lo nessas regras? O que ocorre com
as instituições que não se enquadrem? Qual a norma que regula
esse assunto? Há casos de excepcionalidade? Em que condições e
como são autorizadas? No caso do Banespa houve alguma autori
zação nesse sentido?

5) Procede a infozmação contida na reportagem de que os
Créditos em Liquidação, do setor privado, somam R$I,343 bilhõ
es? Quais os 100 (cem) maiores devedores privados, inscritos nes
sa rubrica? Indicar nome, endereço, valor atual da dívida,
garantias oferecidas, valor real dessas garantias, origem da dívida,
data inicial, datas das renovações, condições dessas renovações (se
com pagamento parcial ou com incorporação de principal e aces
sórios - rolagem), tipo de empréstimo, que autorizou a concessão
no início e quem aprovou a última renegociação, providências to
madas para recuperação do crédito etc.).

6) Quais os valores, taxas, praws, garantias e demais carac
terísticas dos empréstimos feitos pelo Banco Central do Brasil,
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para socorrer o Ba-
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cipação na gestão das participadas e qual o percen1llalem relação
aos respectivos capitais totais? .

24) Quais os principais contratos, inclusive leasíng, pelo
critério de maior valor, mantidos pelo Banespa, suas conttoladas e
coligadas, com terceiros, relativo à compra e fornecimento de bens
e sexviços? Solicito cópia.

25) Qual a origem, composição e o valor a1llal do déficit de
caixa do Banespa? .

26) Qual a origem da dotação de R$200 milhões prevista .
como uma das ações para ''retomada das operações de crédito"
propostas pelo Conselho Diretor?

27) Como são administrados os estacionamentos das agên
cias a serem terceirizados, conforme proposta do Conselho Diretor
para ''readequação da rede de pontos de vendas',? Quais as vanta
gens e como serão realizadas essas terceirizações?

28) Quais as características do plano de estímulo à aposen
tadoria, de incentivo à demissão e ao descomissionamento volun
tário proposto pelo Conselho Diretor? Quais as vantagens e quais
os custos previstos?

29) Quais as taxas cobradas do Banespa pelos empréstimos
CD! e de Liquidez e quais as taxas médias praticadas coriJ. os ou
tros bancos, no mesmo penodo? Qual o volume atual desses em·
préstimos e qual o valor diário diferencial entre a taXa cobrada do
Banespa e a referida taxa média?

30) Quanto deve o Banespa, suas controladas e coligadas, a
tí1lllo de imposto e taxas e outras obrigações parafiscais (FGTS,
PIS etc.)?

31) Quanto deve o Banespa, suas controladas e coligadas,
direta e indiretamente, à União?

32) Como, quando, em que valores, com base em que nor
mas e quem autorizou as trocas dos títulos públicos estaduais da'
dos em garantia ou de propriedade do Banespa por tí1lllos públicos
federais? Qual o critério para determinação dos valores de um e de·
outro desses títulos e em que proporção foram eles trocados? Hou
ve prejuízo ou lucro para alguma das partes? Caso positivo quanto?'

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Qeputàdo· Cunha Bué
no, dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor M1-'
nistro da Fazenda, no âmbito do Banco Central do Brasil,
informações complementares sobre o Banespa, suas empresascon
troladas e coligadas, tendo em vista o contido' no Aviso· no'
2821MF.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas'
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Consti1llição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infODnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronali
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2.6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 52911995
(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Fazenda sobre pensões pagas pelo Banci) dó
Brasil e pela Caixa Econômica FederáL .



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 3 12061

Sr. Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e

nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações complementar, tendo em vista o contido no
Aviso nO 294'MF, de 25-4-95, em atenção ao Requerimento de In
formação nO 77/95:

1) Quandos funcionários tem hoje o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal? Desses, quanto já contam com, tempo
suficiente para requerer suas aposentadorias?

2) Como é calculada a aposentadoria de um funcionário do
Banco do Brasil e da Caixa Economia Federal que queira solicitá
la hoje em dia? Qual o custo para o Banco e para a Caixa e qual o
custo para as respectivas Fundações?

3) Qual a perda percentual que tem um funcionário que de
seje se aposentar hoje em dia entre o seu salário broto total presen
te e o valor total da aposentadoria, incluída a complementação
paga por aquelas Fundações?

4) Qual a relação da contribuição patronal para a Fundação
para o caso dos funcionários mais antigos do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal e os 'que são empossados a partir de hoje
em dia?

5) Nos últimos cinco anos quando e com que valores (atua
lizados) contribuíram o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fe
deral para a cobertura de déficit das respectivas Fundações?

6) Quando ocorrem superávits, há compensações ou ressar
cimentos às patrocinadoras por conta dos déficits fmanciados ante
rionnente por estas? Caso positivo, quando isso ocorreu nos
últimos anos e que valores (atualizados) foram ressarcidos?

7) Se não há a compensação/ressarcimento para as cobertu
ras dos déficits das Fundações, existe algum impedimento legal
para introduzir-se procedimento da espécie? Inclusive com efeito
retroativo?

8) Quais os imóveis daquelas Fundações que são utilizadas
pelas respectivas Patrocinadoras, com que fmalidades, que carac
teristicas Oocalização, metragem etc.), há quanto tempo e a que
custos?

9) Desses imóveis, quais foram construídos com recursos
próprios daquelas Fundações e quais foram adquiridos de tercei
ros? Neste último caso de quem, em que datas, por qual preço e
condições de pagamento?

10) Hwve algum caso de dação de imóvel em pagamento
pelas patrocinadoras àquelas Fundações? Por quais motivos, em
que ocasiões, qual era a avaliação na época, qual foi o preço consi
derado para a dação e qual a utilização atual desses imóveis. '

11) Reitero solicitação pendente quanto à Caixa Econômica
Federal.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil e da Caixa Económica
Federal, infonnações complementares sobre pensões pagas por es
tas instituições, tendo em vista o contido no Aviso n° 2941MF, de
25-4-95, em atenção ao Requerimento de Informação nO 77/95.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo eJiCami-

nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·

do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 530, DE 1995
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro das Minas e Energia sobre patrocínios conce
didos pela Petrobras.

Sr.Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,

e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solici
to a V.Ex· seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e Energia o
seguinte pedido de informação complementar, tendo em vista o
contido no Aviso nO 203/95-GMlMME, de 27-4-95, em atenção ao
Requerimento de Informações nO 76/95:

1) Quais foram os favorecidos por patrocínios da Petrobras
no ano de 1994?

2) Solicito cópias, completas, da proposta de patrocínio, do
documento que autorizw esse patroclnio e do respectivo contrato
fumado com a Petrobras e a Orquestra Pró-Musica do Rio de Ja
neiro.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
de Minas e Energia informações complementares sobre patrocf
nios concedidos pela Petrobras, tendo em vista o contido no Aviso
nO 203/95-GMlMME, de 27-4-95, em atenção ao Requerimento de
Infonnações n° 76/95.

É o relatório.

11·Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, em 30 de maio de 1995. - Depltado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo wad referendum W•

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 531, DE 1995
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistério da Administração Federal e Reforma do Es
tado, sobre contratos de fornecimento de
tíquetes-alimentação.

Sr. Presidente: .
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, o seguinte pedido de infonnação com
plementar, tendo em vista o contido no Offcio nO
134'GABIMARE, de 18-4-95, em atenção ao Requerimento de in
formações nO 43/95:

1) Atualmente qual a empresa que fornece tíquete,.alimenta-



12062 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

ção ou refeição para a Caixa Econômica Federal? Qual o valor do
respectivo contrato, prazo de vigência e taxa de administração?
Solicito cópia do contrato.

2) A cobrança de taxa de administração "zero" ou "negati
va" encontra respaldo legal na Lei nO 8.666, de 21-6-93? O § 3° do
art. 43 dessa Lei não impede a aceitação de ''proposta que apresen
te preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero"? Há parecer jurídico, aprovado e com força normativa, no
âmbito do Poder Executivo que dê respaldo à aceitação de contra
tos com taxa "zero" ou "negativa". Caso positivo solicito cópia.

3) Que providências estão sendo tomadas pelo Ministério
da Administração e Reforma do Estado e pelo Ministério da Fa
zenda quanto às irregularidades anunciadas pelo jornal Correio
Braziliense, na sua edição de 18-5-95 (folha 9), no Caderno de
Economia, na licitação para fornecimento de tíquetes-refeição para
a Caixa Econômica Federal?

4) Por que a Licitação n° 17/94 da Caixa Econômica Fede
ral proibia a taxa negativa a as outras não?

5) É verdadeira a afIrmação da matéria do Correio BraD
liense de que a empresa Ticket-Refeição ofereceu taxa de adminis
tração negativa de 2,7% na licitação para fornecimento para
Fumas? Solicito cópia do contrato.

6) Procede a afumação, também constante daquela matéria,
de que são praticadas taxas negativas nas delegacias do Ministério
da Fazenda em São Paulo e Minas Gerais e na Delegacia do Banco
Central em São Paulo?

Solicito cópia dos respectivos contratos.
7) Quais os órgãos da Administração Pública Federal que

mantinham contratos com as empresas de fornecimento de tíque
tes-refeição ou alimentação que recentemente foram à falência ou
concordata? Qual o prejuízo que incorreram esses órgãos? Que
providências forani tomadas para ressarcimento desses prejuízos?

8) Por que a empresa Comabem cobra taxa de administra
ção igual a "zero" do Ministério da Fazenda, do Ministério da Pre
vidência e Assistência Social, igual a "0,OOOOOOOO1134%" do
Ministério da Integração Regional e "1,75% negativa" do Ministé
rio das Relações Exteriores, cujos contratos estão em vigor e os
pagamentos à Comabem ocorrem praticamente nos mesmos peno
dos,mensalmente?

9) Para que outros órgãos da administração pública direta e
indireta a Comabem fornece tíquetes-refeição ou alimentação?
Quais as UlXas cobradas? Solicito cópia dos contratos.

10) Há algum contrato fumado com órgão da administração
pública direta e indireta, para fornecimento desses tíquetes, em
que esteja previsto desconto no valor de face do tíquete-refeição
ou alimentação, para efeito de pagamento por parte do órgão con
tratante? Caso positivo indicar quais e remeter cópia desses con
tratos.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Administração Federal e Reforma do Estado informações com
plementares sobre contratos de fornecimento de tíquetes-alimenta
ção, tendo em vista o contido no Ofício nO 1341GABIMARE, de
28-4-95, em atenção ao Requerimento de Informações n° 43/95.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 532, DE 1995
(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre o fechamento de agências do Banco do Brasil.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte
pedido de informação complementar, tendo em vista o contido no
Aviso n° 3151MF, de 28-4-95, em resposta ao Requerimento de In
formações nO 128/95:

1) Quais as 600 (seiscentas) agências apontadas pelo Presi
dente do Banco do Brasil que apresentam défIcit operacional con
tínuo? Indicar endereço completo da agência, número de
funcionários, população do município onde se localiza, número de
correntistas, inclusive poupadores, e volumes de depósitos e em
préstimos, em 31-12-94.

2) Solicito cópia do Programa de Ajuste 1995/6 aprovado
pela nova administração e citado pelo Banco no Of. PRESI
95/0063, de 20-4-95.

3) Desde a posse do atual Presidente do Banco do Brasi1Joi
fechada ou inaugurada alguma agência? Quais e por quê?

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao SeDhor Ministro
da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil SA., informações com
plementares sobre fechamento de agências, tendo em vista o conti
do no Aviso n° 3l5/MF, de 28-4-95, em atenção ao Requerimento
de Informações n° 128195.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 533, DE 1995

Requer informações sobre Inquérito a cargo
do Departamento de Polícia FederaL

Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Exm° Sr. Ministro de Estado da JustiçlL

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos
termos do artigo 50, § 2°, da Constituição Federal, e artigo 115, in
ciso I, do Regimento Interno, requerer relação completa dos In
quéritos Policiais instaurados para apurar crimes cometidos contra
o Instituto Nacional de Seguridade Social e o Sistema Único de
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Saúde, em todas as Superintendências Regionais da Polícia Fede
ral, desde 1991 até a presente data, constando da relação:

* Número de Documento;
*Unidade Operacional;
* Número do Inquérito;
*Data da Instauração;
* Incidência Penal;
* Histórico; Valor estimado (R$);
* Data da Conclusão;
* Número de Indiciados;
* Número de presos;
* Nome dos Indiciados e
* Outras informações relevantes
Nos casos de pessoas que respondem como responsáveis

por empresas envolvidas em irregularidades, relacioná-las às res
pectivas empresas.

Justificação

A requerente, para se municiar de infonnações a respeito
das atividades que desenvolve como parlamentar e no exercício do
jus inspectiores necessita das informações requeridas.

Sala das Sessões. 23 de maio de 1995. - Cidinha Campos,
Deputada FederaL

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada Cidinha
Campos dirige-se à Mesa requerendo seja solicitada ao Senhor
Ministro da Justiça relação completa dos Inquéritos Policiais ins
taurados para apurar crimes cometidos contra o Instituto Nacional
de Seguridade Social e o Sistema Único de Saúde. em todas as Su
perintendências Regionais da Polícia Federal, desde 1991 até a
presente data.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Conside~que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 534, DE 1995

Requer infurmações sobre os servidores abaixo.

Autora: Deputada Cidinha Campos.
Destinatário: ExmO Sr. Ministro de Estado do Tra

balho.
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos

teonos do artigo 50, § 2°, da Constituição Federal, e do artigo 115,
inci'lO l, de Regimento Interno, requerer seja infonnada quais os
cargos exercidos, os penodos trabalhadores e as formas da investi
dura dos servidores abaixo relacionados, para os quais requer,
também, cópia da fé de oficio e dos assentamentos funcionais e de
possíveis procedimentos disciplinares e administrativos, relaciona
dos com os servidores listados. As informações devem abranger
todos os órgãos e empresas ligados ao Ministério.

Servidores:
*Ruy Lourenço Martins
*Raul Lourenço Martins
*Flávio Lourenço Martins

* Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Ma
ria de Lourdes Guimarães)

Justificação

A requerente, visando reunir elementos acerca das ativida
des dos servidores listados, nos vários órgãos aonde foram lotados
e no exercício do jus inspectiones é que busca as presentes infor
mações.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Cidinha Campos,
Deputada.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora DeWtada Cidinha
Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Trabalho infoonações sobre cargos exercidos, peno
dos trabalhados e as foonas de investidura dos assentamentos fun
cionais dos servidores que menciona.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as noonas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal. e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infoonações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Presidente Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 535, DE 1995
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le.
gal sobre estudo entregue pelo IPT à Superintendên.
cia do mAMA em São Paulo, sobre tecnologias de
reciclagem de pneus insernveis.

Senhor Presidente:
Nas recentes discussões ocorridas nesta Casa em tomo do

Projeto de Lei nO 4.109, de 1993, que disciplina a importação de
bens usados, um tema monopolizou as atenções: a abertura do País
à importação de pneus usados. Essa importação é polêmica, pois
sabe-se que os países mais ricos, principalmente os Estados Uni
dos da América e os da Europa Ocidental têm encontrado enorme
dificuldade para dispor seus pneumáticos usados, tendo hoje os
EUA mais de dois bilhões de pneus velhos acumulados. A expor
tação para países como o Brasil, desconfIa-se, seria uma forma su
til de se verem livres de um resíduo indesejável.

A destruição de pneus usados, inservíveis, não tem sido ta
refa simples. A sua queima produz gases e materiais particulados
altamente poluentes, causadores de chuva ácida e de distúrbios
respiratórios, dentre outros males. A trituração dos pneus, por ou
tro lado, despende muita energia e sua colocação em aterros ocupa
muito espaço, cada vez mais raro e caro nesses países.

Na votação do referido projeto de lei, a ABIP - Associação
Brasileira dos Importadores de Pneus, realizou intenso "loby" jun
to aos Parlamentares, no intuito de que nele ficasse explícita a per
missão para se importar seus pneus usados. O argumento principal
da ABIP era o de que estava sendo implantada no Estado da Bahia
uma Usima de Reciclagem de Pneus, capaz de absorver até quatro
milhões de unidades por ano. Como comprovante de sua afirmati
va, essa associação apresentou c6pia de ata de reunião ocorrida na
sede do lhama em São Paulo, às nove horas do dia 16 de março de
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1995, entre a própria ABIP, o lPf e o Ibama, na qual o IPT entre
gou um relatório de avaliação das tecnologias existentes no mundo
para reciclagem de pneus inservíveis e que a tecnologia escolhida
foi a da empresa Elastomer - Tecnologia e Participações S.A.,
cujo processo foi aprovado por técnicos do Ibama, atestando que
tal processo não provocará danos ao meio ambiente. Assina a ata,
além de representantes do lPf e da própria ABIP, a Superinten
dente do Ibama em São Paulo,~ Nilde Lago Pinheiro.

A ata alude também a um Termo de Cooperação entre o
Ibama, o IPT e a ABIP.

O conteúdo da citada ata mostra uma clara incoerência entre
a posição energicamente apresentada, em audiência pública na Câ
mara dos Deputados, pelo ExmO Sr. Gustavo Krause, Ministro do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
contrária à importação de pneus usados, pois fornece ela subsídios
para que a ABIP defend::t Posse tipo de importação.

Assim, fundamentado no ar!. 50, § 2°, da Constituição Fe
deral,e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regimento Interno, solici
to a Vossa Excelência seja encaminhado ao ExmO Sr. Gustavo
Krause, Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, o seguinte pedido de informação:

1 - o envio de cópia do relatório de avaliação de tecnolo
gias existentes no mundo para reciclagem de pneus inservíveis,
entregue pelo IPT à Superintendência do IBAMA em São Paulo
no dia 16 de março de 1995;

2 - o envio de cópia de estudo ou parecer dos técnicos do
Ibama que avaliza o processo de reciclagem de pneus da empresa
Elastomer- Tecnologia e Participações SA.;

3 - dados sobre o estágio em que se encontra a implantação
da usina de reciclagem de pneus que a ABIP afmna estar sendo
consl111ída na Bahia e sobre a situação do processo de licencia
mento ambiental da mesma.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Fernan
do Gabeira.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Fernando Ga
beira dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal informações sobre estudo de tecnologia e reciclagem de
pneus inservíveis na Superintendência do Ibama do Estado de São
Paulo.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 536, DE 1995
(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre dívidas de financiamento agrícola.

Nos temos do ar!. 50, § 2°, da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda para

que, no ârllbito do Banco do Brasil S/A, esclareça os seguintes
pontos de reportagem publicada pela revista Veja, edição de 17-5
95, p. 30/37:

Relativamente a cada um dos abaixo citados, inadimplentes
para com o Banco do Brasil, segundo a Revista Veja, ipdicar
quantos processos já foram ajuizados contra eles, diretamente, 00

contra empresas das quais participem. Encaminhar cópia da peti
ção inicial de cada processo e indicar o estado atual de cada um
deles:

a) Domingos Gomes de Lima, de Brasília-DF, que a revista
informa dever R$67,4 milhões;

b) Érico Ribeiro, de Pelotas-RS, que a revista informa de
ver R$32 milhões;

c) Takeo Matsubara, de Londrina-PR, que a revista informa
dever R$2 milhões;

d) Helmut Rieger, de Barreiras-BA, que a revista informa
dever R$4,5 milhões;

e) Carlos Elyseu Mardegan, de Uruçui - PI, que a revista
informa dever R$6,5 milhões;

f) Geraldo Melo, de Ceará-Mirim - RN, que a revista infor
ma dever R$21 milhões; e

g) Sérgio Meirel1es, de São Gonçalo- MG, que a revista in
forma dever R$I,5 milhão.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil SA., informações rela
tivas à reportagem publicada pela revista Veja, edição de 17-5-95,
p. 30/37, sobre clividas de fmanciamentos agrícolas.

É o relatório

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2", da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado, Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad r~erendum"•

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 537n995
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

SoHcita informações ao Ministro da Justiça so
bre a atuação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE.

Sr. Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Exa seja encaminhado ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte
pedido de informação: .

1) Além da Lei n° 8.884194, que outros dispositivos legais
ou normativos tratam das atividades CADE? Solicito cópias, in
clusive no seu regulamento e do regimento interno.

2) Quem são os atuais Presidente e Conselheiros do CADE
e até quando possuem mandatos?

3) Qual a remuneração bruta atual de cadaum dos membros
doCADE?

4) Quantos funcionários tem o CADE, qual o custo total
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mensalbrutb, inclusive encargos, com esses funcionários e como
estão distribuidos em sua estrutura? Quantos funcionários são req-
uisitados e de que 6rgãos? .

-5) Qual a maior e a menor remuneração bruta total paga,
sob qualquertltulo, a servidor do CADE no mês de maio de 1995,
seja do qíladropróprio ou não? Quem são esses funcionários, que
função ocupam e quanto tempo de serviço têm?

6) PossUi o CADE dependências regionais? Quantas e
onde?

" 7) Como está estruturado atualmente o CADE? Solicito có
pia do organograma.

8) Quantos processos examinou e decidiu o CADE nos anos
de 1993 e 1994?

9) Quantos processos foram arquivados, nesses mesmos
anos, sem aplicação de penalidades e quantos foram encerrados
coin aplicação de penalidades? Quem foram os penalizados, que
tipo de penas sofreram e por quais irregularidades?

10) Quais os tipos de decisões e penalidades possíveis de
serem tomadas e aplicadas pelo CADE, como são instaurados os
processos, qliais as condições e prazos para defesas e recursos e
qual o destino dado aos recursos decorrentes de eventuais multas
aplicadas?

11) As pessoas e empresas penalizadas pelo CADE passam,
em decorrência 'dessas penalidades, a'sofrer que tipos de limitaçõ
es legais ou comerciais?

12) Quais os processos atualmente em curso? Informar,
pelo menos, o nome das partes envolvidas, os motivos que leva
ram à instauração do processo e o respectivo estágio atuaL

13) QUlll'Íl freqüência das reuniões do CADE e, em média,
qua:i1tos processos são examinados e decididos' em cada uma des
sás reunioos?

14) Quantos processos judiciais há em curso em decorren
cia de determinações ou decisões do CADE?

15) Mantém o CADE algum contrato ou convênio com ou
tros órgãos ou empresas nacionais ou estrangeiras? Desde quanto,
cdm que objetivos e quais os resultados práticos apurados até
hoje? SoliCitO cOpia desses documentos.

16) A que 6rgãos compete fIscalizar o CADE e suas ativi
dades? Solicitd't:ópia dos últimos relatórios produzidos pela fIsca
lização.'

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

'Pela.~senteproposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirigi-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Justiça informações sobre a atuação do Conselho Administrati
vode Defesa Ecónômica - CADE.

É o relabSrio.

n - Voto do Relator

.' Conside~ que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoraS da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
~, J15 e '116, do Regimentd Interno da Casa), votd pelo encami
nhàinento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado RonllI·
doPerim, Priméiro Vice-Presidente.

, ,
Aprovo Ad referendum.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

.REQUERIME~O DE INFORMAÇÕES N° 538, DE 1995

. . (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen·

da sobre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Fe
deral e o Banco Meridional, suas empresas controla.
das e coligadas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, 115 do Regimentd Interno, solicito a
V. Ex· seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações:

1) Quais as empresas nas quais o Banco do Brasil. a Caixa
Econômica Federal ou o Banco Meridional têm participação acio
nária ou em quotas, de forma permanente, seja majoritária ou mi.
noritariamente? Solicito fornecer organograma atualizado
evidenciando tais participações, bem como indicar o seguinte, to
mando-se por data de refeIência 31-11-94:

a) o percentual dessas participações;
b) a quantidade e o tipo de ações ou quotas;
c) os valores contábil, patrimonial e de mercado (cotação

em Bolsa de Valores, mercado de balcão. ou da última negociação
realizada, atualizada) dessas participações;

d) o valor do patrimônio liquido e do resultado apurado por
essas empresas no exercicio de 1994;

e) desde quando há essas participações;
f) quando ocorreu o último aumentd de capital de cada uma

dessas empresas e como foi ele integralizado pelo Banco do Bra
sil, pela CEF ou pelo Banco Meridional, respectivamente.

2) Houve, nos últimos 5 (cinco) anos, algum caso em que o
Banco do Brasil. a CEF ou o Banco Meridional deixaram de subs
crever ações ou quotas a que tinham direito. ou mesmo sobras de
subscrição. por aumento de capital daquelas empresas, diminuin
do, em decorrência disso, as respectivas participações proporcio
nais no capital destas últimas? Em caso afnmativo, quando
ocorreu, por que não foi realizada a subscrição e em quanto {per
centual e número de ações) diminuiu a participação?

3) Com quais dessas empresas o Banco do Brasil, a CEF ou
o Banco Meridional mantêm relações comerciais reciprocas de
venda ou compra de bens elou serviços? Indicar os tipos de bens e
serviços que costumeiramente transacionam e o valor total atuali
zado, emreais, dessas transações no ano de 1994.

4) Quais dessas participações pretendem o Banco do Brasil,
a CEF ou o Banco Meridional se desfazer em decorrência do pro
cesso de desestatização em curso? Como se darão essas vendas (li
citação plblica, venda em Bolsa de Valores etc.)?

5) Quais dessas empresas, de cujos capitais o Banco do
Brasil, a CEF ou o Meridional têm participação majoritária ou re·
levante, contam com serviços de auditores independentes? Quais
delas têm auditor independente comum com o acionista Banco do
Brasil, CEF ou Banco Meridional? Solicito cópia do parecer dos
auditores incIepeJxbJtes dessas empresas, relativo ao exetácio de 1994-

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno•

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazendo, no âmbitd do Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal e do Banco Meridional, informações sobre empresas em
que essas instituições possuem participação acionária ou em quo
tas.

É o relatório•

n - Voto do Relator

Considelando que se encontram de acordo com as nonnas dis-
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ciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das inf01D1açõoS requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 539, DE 1995

Requer informações ao Ministério das Relaçõ
es Exteriores sobre situação de brasileiros presos no
exterior.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex" com base no art. 50, da Constituição Fe

deral, e artigo 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas informações do ExmO Sr. Ministro de
Estado das Relações Exteriores, Luiz Felipe P. Lampreia, sobre a
real situação dos brasileiros presos no exterior (quantos são, tipos
de crimes, condenações recebidas etc.

Justificação

O objetivo do presente pedido de informação e dar conheci
mento sobre a situação desses brasileiros e de acompanhar cada
caso no sentido de resguardar os seus direitos civis, sem interferir,
no entanto, na jurisdição de cada país.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Pedro Wilson
Guimarães.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Pedro Wilson
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
das Relações Exteriores infonnações sobre "a real situação dos
brasileiros presos no exterior, (quantos são, tipos de crimes, con
dena~s recebidas, etc)".

É o relatório.

ll-Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Vato pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo "ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 540, DE 1995
(Do Sr. Paulo Rocha)

(Solicita informações ao Ministro da Educa
ção, sobre a posição de diversos convênios firmados
com a Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - PA.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, parágra

fo 2° da Constituição Federal e 115 e 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Ministro da Educa
ção, Sr. Paulo Renato Souza, as seguintes infonnações:

a) qual a posição dos convênios frrmados entre o Ministério
da Educação, através da Coordenadoria de Serviços Gerais e a
Prefeitura de Oeiras do Pará - PA;

b) fornecimento de cópias dos convênios 067.972, n°
9OCVOO429, de 17-6-88; e 067.976, nO 9OCVOO431. de 10-10-89.

Just~cação

A Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - PA, defronta-se
com sérios problemas em sua administração, entre eles, o de estar
inadimplentes junto à União. isto se deve a ausência de prestação
de contas dos recursos recebidos, antes de janeiro de 1993, refe
rentes a diversos convênios, tais como 067.972 e 067.976.

Com a troca da administração, em 1993, não foram repassa
dos, entre outros documentos, as cópias daqueles convênios, o
que tem impedido -a Prefeitura de tomar conhecimento de seu teor
e efetuar as respectivas prestações de contas, de maneira a habili
tar-se para novos repasses fmanceiros junto à União.

Até o momento foram infrutíferos os pedidos da Prefeitura
junto ao MEC e a LBA, de cópias daqueles documentos, motivo
que ensejou a nossa intervenção, com vistas a colaborar com a ad
ministração pública, no sentido de reduzir a inadimplência de pre-
feituras municipais junto à União. -

Este pois, o propósito do presente requerimento de infonna-
ções.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Paulo
Rocha.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor DeputadO Paulo Rocha
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Educação e do Desporto informações sobre convênios firmados
entre o Ministério e a Prefeitura de Oeiras do Pará, Estado do
Pará.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal ~
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnaçi.>es requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995.- Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 541, DE 1995
(Do Sr. Deputado Paulo Rocha)

Solicita informações ao Ministro da Previdên
cia Social sobre a posição de diversos convênios fir
mados com a Prefeitura de Oeiras do Pará - pA.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base nos arts. 50, pará

grafo 2° da Constituição, e 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, sejam solicitadas ao Ministro da Previdência
Social, Sr. Reinhold Stephanes, as seguintes informações:

a) Qual a posição dos convênios flffilados entre a LBA 
Legião Brasileira de Assistência, e a Prefeitura de Oeiras do Pará 
PA?

b) Fornecimento de cópias dos Convênios n° 052116, de 1°_
3-90, empenho 90NOOO72, nO original 161/90; 012557, de 27-12
91, publicadq em 17-1-92, empenhos 91NE011664, 92NEOOO244
e 92NE02343, nO original 0065/91; e Convênio nO 012558. de 26
8-92, publicado em 6-9-91, empenho 9lNE01652, nO original,
0273/91.

Justificação

A Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - PA, defronta-sé
com sérios problemas em sua administração, entre eles o de estar
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inadimplente junto à União. Isto se deve à ausência de prestação
de contas dos recursos recebidos antes de janeiro de 1993, referen
tes a diversos convênios, tais como os de n"s 052116, 012557 e
012558.

Com a troca da administração, em 1993, não foram repassa
dos, entre outros documentos, as cópias daqueles convênios, o que
tem impedido a Prefeitura de tomar conhecimento de seu teor e
efetuar as respectivas prestações de contas, de maneira da habili
tar-se para novos repasses fInanceiros junto à União. Até o mo
mento foram infrutíferos os pedidos ao MEC e à LBA, de cópias
daqueles convênios, motivo que ensejou a nossa intervenção, com
vistas a colaborar com a Administração Pública, no sentido de rea
lizar a inadimplência de Prefeituras Municipais junto à União.

Este, pois, o propósito do presente Requerimento de Infor
mações.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Paulo
Rocha.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Paulo Rocha
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social informações sobre a posição
dos convênios fumados entre a LBA - Legião Brasilleira de As
sistência, e a Prefeitura de Oeiras do Pará, Estado do Pará.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum"•

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 542,DE 1995

Solicita informações ao Ministério da Fazenda
acerca de irregularidades em concurso público em
1994.

Senhor Presidente,
Considerando a necessidade da plena infonnação para o an

damento eficaz da atividade parlamentar, requeiro de acordo com
o artigo 50,§ 2° da Constituição Federal e, na forma do art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam solicita
das ao Senhor Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fa
zenda, as seguintes informações:

1. Qual o resultado da sindicância instaurada em 1994 acer
ca das irregularidades no concurso plÍblico para Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional (realizado em março daquele ano)?

2. Caso comprovada a irregularidade do concurso, se foram
tomadas providências para torná-lo sem efeito?

Justificação

Em 1994, tomar conhecimento através de notícias veicula
das pela imprensa de que havia sido realizado, no final de março,
concurso público para Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, um
dos mais difíceis e concorridos do País.

Noticiavam ainda que, antes da divulgação da lista dos
aprovados, f~cionários da própria Receita Federal haviam denun
ciado a existência de uma "bola" eletrônica, que teria beneficiado

candidatos em Santos.
Matéria publicada no Jornal do Brasil de 27 de março de

1949, trazia a informação de que a Escola de Administração Fa
zendária (ESAF), responsável pelo concurso, teria instaurado sin
dicância que levantou os nomes de 41 candidatos suspeitos, os
quais, por coincidência, haviam respondido, de forma igual, a 90%
das marcações, acertando as mesmas questões e obtendo das mes
mas notas.

As coincidências não teriam terminado por aí: no grupo de
suspeitos, existiam quatro pessoas de uma mesma famflia, além de
amigos íntimos e colegas de trabalhadores referidos familiares.

Tentamos obter informações referentes as denúncias de ir
regularidades, em diversos oportunidades, sem sucesso até o pre
sente momento. motivo pelo qual encaminhamos este
requerimento, pois acreditamos ser da máxima importância para
todas as pessoas diretamente envolvidas no assunto, total esclare
cimento das dlÍvidas existentes quanto a lisura e critérios utiliza
dos para o referido concurso.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado José
Fortunati.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado José Fortunati
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda infonnações relativas à sindicância instaurada em
1994 acerca das irregularidades no concurso público para Auditor
Fiscal do Tesouro Nacional.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontJ;am de acordo com as nonnas
disciplinares da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995.- Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 543, DE 1995

Solicita informações ao Ministério das Comu
nicações acerca do Fundo de Pensão dos Trabalhado
res dos Correios e Telégrafos.

Senhor Presidente,
Considerando a necessidade da plena infonnação para o an

damento eficaz da atividade parlamentar, requeiro de acordo com
o artigo 540, § 2° da Constituição Federal e, na fonna do artigo
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam
solicitadas ao senhor Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, pre
sidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através do
Senhor Sérgio Roberto Vieira da Motta, Ministro de Estado das
Comunicações, as seguintes infonnações:

1. Cópia do estudo realizado, em 1994, no Postalis (Fundo
de Pensão dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos), pelo Di
retor Fiscal- Sr. Sérgio Benatti.

Justificação

Participamos em meados de 1994 de Seminário realizado na
Usina do Gasômetro em Porto Alegre (RS) que abordava os pro
blemas existentes no Fundo de Pensão dos Funcionários dos Cor
reios e Telégrafos. Este Seminário foi gravado e divulgado para
toda a categoria a uívernacional, sendo posterionnente criada uma
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comissão de funcionários para tratar deste assunto.
Ainda em 1994, o Postalis sofreu a intelVenção do Diretor

Fiscal, Sr. Sérgio Benatti, o qual realizou um estudo da situação
que havia encontrado no instituto, bem como um novo estudo e
cálculo atuarial, que objetiva chegar a um patamar de suplementa
ções e complementações adequadas.

Entendemos ser da máxima importância o acesso a esses
documentos, para que juntamente com a comissão representante
dos funcionários, principais interessados no assunto possamos tor
nar ciência da real situação do instituto.

Sala a das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado José
Fortunati.

I - Relatório

Pela presente proposição,o Senhor Deputado José Fortunati
dirige-se à Mesa requerendo seja solicitada ao Senhor Ministro das
Comunicações, no âmbito e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos" cópia do estudo realizado, em 1994, no Postalis (Fun
do de Pensão dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos) pelo
Diretor Fiscal- Sr. Sérgio Benetti."

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995.- Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 544, DE 1995
(Do Sr. Feinando Gabeira)

Solicita informações ao Ministro do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Ama7JÔnia Legal s0

bre o monitoramento do desmatamento na Ama7JÔnia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, 115, inciso l, e 116 do Regimento In
terno, solicito que Vossa Excelência, ouvida a Mesa, requeira ao
Exmo Sr. Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, através do Exmo Sr. Secretário-Geral da Presi
dência da República, as seguintes informações:

1. Quais as medidas adotadas pelo Governo Federal.para o
monitoramento das queimadas e do desmatamento na Amazônia
desde o ano de 1992 até o momento presente?

2. Quais os resultados obtidos com base nesse trabalho de
monitoramento? Qual o número de focos de incêndios detectados em
1993 e 1994na Amazônia? Qual a área desmatada nestes dois anos?

Justificação

O Jornal do Brasil, em matéria do dia 22 de maio de 1995,
informa que os satélites Landsat e Nooa II deixaram de monitorar
as queimadas e os desmatamentos na Amazônia para o Instituto de
Pesquisas Espaciais - lNPE, desde 1992, quando se realizou no
Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento (ECO-92). De lá pra cá, ainda segundo
o jornal, o governo brasileiro não tem tido qualquer controle sobre
os desmatamento na região. As imagens dos satélites, porém, conti
nuam sendo monitoradas por agências norte-americanas como a Nasa.

A ser verdade tal afIrmação, estamos diante de uma omis-

são absolutamente inacreditável, incompreensível e inaceitável por
parte do Poder Executivo Federal. O monitoramento da cobertura
florestal da Amazônia é um instrumento básico e fundamental para
o controle das queimadas e do desmatamento na região. Sem essas
informações é simplesmente impossível, numa região de tamanha
dimensão, efetuar qualquer política conseqüinte de fIscalização
das atividades ilegais em matéria ambiental.

Não faz muito o País foi duramente acusado no cenário in
ternacional de promover a devastação da floresta amazônica ou,
quando muito. de não estar preparado para assegurar a sua conser
vação e ocupação racional. A ausência de informações produzidas
internamente coloca o País em uma situação extremamente vulne
rável diante de novas acusações e pressões futuras. Como conven
cer o mundo de que estamos em condições de promover o
desenvolvimento sustentável da Amazônia se não dispomos de in
formações tão primárias como a taxa de desmatamento da região?

Estes os motivos que recomendam o encaminhamento deste
requerimento de informação.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Fernan.
do Gabeira.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Fernando Ga
beira dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mí
nistro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal informações sobre medidas adotadas pelo Governo Federal
para o monitoramento das queimadas e do desmatamento na Ama
zônia desde o ano de 1992 até o momento presente.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 546, DE 1995
(Da sro Ana Júlía Carepa)

Senhor Presidente,
Solicito, nos tennos do art 50, § 2° da Constituição Federal

e com base nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que seja encaminhado atencioso expediente à Pre
sidente do Conselho Projeto Comunidade Solidária, Excelentíssi
ma sro Ruth Cardoso, através do ExmO Sr. Ministro do Gabinete
Civil, Sr. Clóvis CalValho, solicitando as seguintes informações:

a) Quais municípios serão atingidos inicialmente pelo Pro-
grama Comunidade Solidária no Estado do Pará?

b) Quais os critérios de escolha dos referidos municípios?
c) Que ações serão desenvolvidas em cada município?
d) Qual o valor das verbas destinadas a cada ação em cada

município?
Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputada AnaJú·

lia Carepa.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada Ana Júlía di
rige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Sr. Ministro-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República infonnações relativas
ao Programa Comunidade Solidária no Estado do Pará.
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É o relatório.

11 - Voto do Relator

ConsiderandQ que se encontram de acordo com as notmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2", da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infmmações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 547, DE 1995
(Do Sr. Herculano Anghinetti)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen·
da sobre o funcionamento do Plano de Conversão da
DwWaExrernap~aFmsAmbremm&

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2", da Constituição Federal e

na fotma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno solicito a V.
Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedi
do de infotmações.

Entidades ambientalistas nacionais e estrangeiras reivindi
cavam, especialmente durante a década de oitenta e início da de
noventa, a possibilidade de converter títulos da Dívida Externa
brasileira para projetos de preservação do meio ambiente.

Atendendo a tais reivindicações, o Banco Central do Brasil,
em 16 de julho de 1991, criou e regulamentou o Plano de Conver
são da Dívida Externa para Fins Ambientais, por intermédio da
Resolução n° 1.840 e da Circular nO 1988.

Não é do conhecimento público, contudo, se o referido pla
no foi efetivo no sentido de associar a redução da dívida externa
brasileira à canalização de recursos externos para a preservação do
meio ambiente brasileiro. No sentido de subsidiar uma avaliação
da eficácia do referido plano, julgamos necessário contar com as
seguintes informações:

a) houve alguma operação no âmbito do referido plano?
b) caso tenha havido operações, quais foram elas?
c) quais as entidades doadoras, o montante das doações, e

as respectivas instituições brasileiras beneficiadas?
d) existe plano de conversão similar destinado a outra fma

lidade?
Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputado Hercula·

no Anghmetti.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Herculano
Anghinetti dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Se
nhor Ministro da Fazenda, informações sobre o funcionamento do
Plano de Conversão da Dívida Externa para Fins Ambientais.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infotmações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal.
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 548, DE 1995
(Do Sr. Ricardo Heráclio)

Solicita informações complementares ao Mi
nistro das Comunicações sobre contratos com a Em
presa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
para venda dos títulos Papa-Tudo e Telesena.

Nos termos do art 50, § 2", da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento In(l}mo da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas informações complementares ao Sr. Ministro das
Comunicações para que, tendo em vista o contido no Aviso nO
125/MC, de 2-5-95, em resposta ao Requerimento de Informações
nO 121, de 16-3-95, sejam esclarecidos os seguintes pontos adicionais:

1) Na medida em que a alínea b do § 1° do art. 2° da Lei nO
6.538178, na qual foi baseada a contratação entre a ECT e as Inte
runion Capitalização e Liderança Capitalização, para venda de tí
tulos de capitalização nas suas agências, dispõe sobre a ECf
"explorar atividades correlatas" a "serviço postal" e a "serviço de
telegrama" (caputs do art 2° e do § 1° citados), qual a correlação
entre um título daquele e esses tipos de serviços?

2) No entendimento do Ministério das Comunicações a
ECT está apta a vender, nas suas agências, títulos mobiliários
como os de capitalização?

3) Pode a ECT, com base na legislação em vigor, promover
a "comercialização sem exclusividade, e pagamento do resgate de
Títulos de Capitalização", ter ou não a "exclusividade... na venda
dos títulos de capitalização", ser responsável pelo ''recebimento e
comercialização das cartelas", efetuar "o pagamento de valores de
resgate quando da apresentação do título por seu proprietário", ser
responsável "pela operação de venda de títulos de capitalização"
ou propor "o preço e a forma de pagamento" a si "pela comerciali
zação do título de capitalização" (excertos da resposta e anexos da
ECT ao meu RI nO 121/95)? Esse tipo de trabalho, conforme a le
gislação em vigor, não é exclusive das empresas de capitalização?
Qual o entendimento do Ministério das Comunicações a respeito?

4) Qual o entendimento do Ministério das Comunicações
quanto ao fato de a ECT, enquanto empresa pública, franquear
suas dependências, mesmo mediante remuneração pactuada, para
venda de produtos fmanceiros de entidades privadas, como os títu
los de capitalização Papa-Tudo e Telesena, sem sequer realizar
processo licitatório previo?

5) A contratação com a Interunion Capitalização e com a
Liderança Capitalização foram objeto de autorizações previas pela
Diretoria da ECT? Idem, relativamente aos aditivos posteriores?
Quando ocorreram essas re1JI!iÇes? Solicito cópia das respectivas atas.

6) Foi, em alguma ocàsião, o assunto submetido à aprecia
ção do Conselho de Administração da ECT? Quando e qual foi a
deliberação tomada? Solicito cópia das respectivas atas.

7) Qual o critério para fixação em R$0,03 para cada título
resgatado?

8) Se as normas em vigor exigem a identificação do subs
critor do título de capitalização, no ato da venda, e a comunicação
a este sobre a situação do seu título (valor capitalizado, valor de
resgate, valor de sorteio etc.), como pode a ECT, encarregada da
venda e do pagamento dos resgates, não dispor de controle nesse
sentido, conforme resposta à questão n° 7 do meu RI n° 121195? A
quem cabe a responsabilidade pelo cumprimento dessas exigências
notmativas?

9) Solicito cópias legíveis dos quadros demonstrativos que
foram remetidos em atenção à questão n° 3 do meu RI nO 121195.

10) Nos anos de 1993 e 1994 quantos títulos Papa-Tudo e
Telesena foram vendidos, totalizados mês a mês, nas agências da
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Ecr e, no mesmo período, quantos fomm resgatados, também to
talizados mês a mês?

Sala das Sessões, 16 de março de 1995. - Deputado Ricar
do Heráclio.

I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado Ricardo He

ráclio dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro das Comunicações, no âmbito da Empresa Brasileim de
Correios e Telégrafos, informações complementares relativas aos
contratos pam venda dos títulos Papa-Tudo e Telesena, em com
plementação ao contido no Aviso nO 125/MC, de 2-5-95, em res
posta ao Requerimento de Informações nO 121, de 16-3-95.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considemndo que se encontmm de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Fedeml e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum".

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 549, DE 1995
(Do Sr. Deputado Ricardo Haráclio)

Solicito informações complementares ao Sr.
Ministro da Fazenda sobre a constituição, pela CEF,
através da SASSE SEGUROS - A Seguradora da
Caixa, de sociedade de capitalização.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e

nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informação complementar, tendo em vista o contido no
Aviso n° 3161MF, de 28-4-95, em atenção ao Requerimento de In
formação n° 112/95:

1) Qual o entendimento da Procuradoria-GemI da Fazenda
Nacional e do Ministério da Fazenda quanto à solicitação da Caixa
Econômica Federal, através da Sasse Seguros - A Segumdora da
Caixa, para criar uma nova sociedade de capitalização (incisos
XX, C.c. o XIX, do 3rt. 37 da Constituição Federal) e por que a
Susep, encarregada de examinar o processo, não realizou o "es1ll
do mais aprofundado quanto à natureza jurídica da SASSE, com
vistas a enquadrá-la ou não como empresa subsidiária da Caixa
Econômica Federal" (conforme resposta da Susep ao item 1 do RI
112195), já que o processo foi por ela examinado (conforme res
posta da Susep ao item 2 do RI 112/95)?

2) Sendo a Ata da Assembléia de Consti1llição e do Esta1llto
Social datada de 2 de dezembro de 1991, e o capital subscrito na
época de Ct$l.100.000.000,OO (um bilhão e cem milhões de cru
zeiros), moeda que não mais existe, pergunto: qual o valor desse
capital a1llalmente e de que forma está aplicado? Ainda é ele sufi
ciente pam que uma empresa de capitalização opere? Atende ele
aos limites mínimos exigidos pelas normas? Se necessário, como
pretende a Sasse ~eguros - aSeguradom da Caixa, complementar
o capital necessário?

3) Caso a constituição de empresa de capitalização com par
ticipação indireta de empresa estatal seja possível, pode a Susep,
mesmo que. o pedido seja anterior e o capital subscrito insuficiente
em relação aos níveis atuais exigidos, vir a autorizar a entrada em
operação de uma sociedade como essa, ou deve exigir previamente

que o capital seja elevado?
4) Quem são e quem indicou os a1llais dirigentes da Funda

ção dos Economiários Fedemis - FUNCEF, que é sócia da Sasse
Seguros - a seguradom da Caixa?

5) Qual o entendimento do Ministério da Fazenda e da Pro
curadoria da Fazenda Nacional quanto ao vínculo, direto ou indi
reto, dessa nova empresa de capitalização com o Governo
Fedeml?

6) Como pode a Susep, órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda, ter concluído que esse vínculo "se dá de forma indireta",
já que a "CEF tem participação direta na Sasse Segumdora..: e in
direta, através da Funcef••., já que de acordo com os esta1lItos da
Funcef, a CEF tem poderes pam eleger os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria Executiva da Funcef (resposta da
Susep ao item 8 do RI 112/95), e, no entanto, a CEF, entidade
também vinculada ao Ministério da Fazenda, ter concluído dife
rentemente, no sentido de que ''por ser a Sasse uma empresa priva
da, controlada pela Funcef, não haverá vínculo entre a sociedade
de capitalização que pretende criar e o Governo Fedeml" (resposta
da Sase Seguros - a Seguradom da Caixa ao item 8 do RI
112195)?

7) O próprio nome da "Sasse Seguros - Seguradom da Cai
xa" atesta algum tipo de vínculo desta com a Caixa Econômica Fe
deral? Qual a mzão dessa denominação alusiva à CEF?

8) Há interesse, previsão constitucional ou legal e faz parte
da política do Governo Fedeml em atuar no mercado de capitaliza
ção? Quais as mzões pam isso? Solicito resposta por parte do pró
prio Ministério da Fazenda, uma vez que a Susep e a CEF não
responderam a esse item (9) do meu RI 112/95, argüindo não pos
suírem competência pam tal.

9) Está a participação da CEF na Sasse Seguros - a Segum
dora da Caixa, incluída entre as participações de estatais em outras
empresas, que o Governo Federal irá se desfazer através do Pro
gmma de Desestatização? Também há interesse, previsão consti1lI
cional ou legal e faz parte da Política do Governo Fedeml,
continuar atuando na área de seguros privados e capitalização?
Quais as mzões pam isso? Solicito resposta por parte do próprio
Ministério da Fazenda, uma vez que a Susep e a CEF não respon-
deram a esse item (10) do meu RI 112/95. .

10) Na medida em que a participação da CEF no capital da
Sasse Seguros - a Seguradom da Caixa é de 48,21%, portanto mi
noritária, está essa participação incluída no Decreto que trata das
vendas das participações minoritárias de estatais em outms empre
sas? Quando ocorrerá a venda e qual o preço de avaliação?

11) Os títulos de capitalização e as apólices de seguros da
Sasse - a Seguradora da Caixa, são vendidos nas agências da
CEF? Por quais mzões e em que condições? Pode a CEF vender
produtos de outras empresas em suas agências? Qual a norma que
ampam essa possibilidade? Anexar cópia do processo licitatório.

12) O fato de a CEF participar do Conselho de Administra
ção da Sasse Seguros - a Segumdora da Caixa, indicar a Diretoria
desta, ter "poderes de eleger os membros do Conselho de Admi
nistmção e da Diretom Executiva da Funcef' (resposta da Susep
ao item 8 do meu RI 112/95) e, bem assim, o fato de serem estas
duas últimas as acionistas da empresa de capitalização configum,
ao ver do Ministério da Fazenda, alguma forma de vínculo com o
Governo Fedeml? Por quê?

Sala das Sessões, 24 de .maio de 1995. - Deputado Ricardo
Heráclio.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Ricardo He
ráclio dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 3 12071

Ministro da Fazenda infonnações complementares, tendo em vista
o 'contido no Aviso nO 3161MF, de 28-4-95, em atenção ao Reque
rimento de Informações nO 112/95.

É o relatório.
fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federall'
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhan:Íenio das informações requeridas pelo nobre autor,

'Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Pedm, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo H ad referendum H •

Em 2-6-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 550, DE 1995
(Do Sr. Deputado Ricardo Heráclio)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre contratos entre a Interunion Capitalização e a
Liderança Capitalização com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT, para venda dos títu
los Papa-Tudo e Telesena

Sr. Presidente,
Nos termos do art 50, § 2°, da Constituição Federal e na

forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas infonnaçães ao Sr. Ministro da Fazenda para
que, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
PGFN, e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, se
jam esclarecidos os seguintes pontos:

1) Está a ECf, sem que seja instituição financeira, autoriza
da por este Ministério, a comercializar títulos de capitalização nas
suas agências? Qual o entendimento da Susep e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional sobre isso?

. 2) Na medida em que a alínea b do § 1° do art. 2° da Lei n°
6538178, naqual foi baseaâa a contratação entre a ECf e a Interu
Dion Capitalização e Liderança Capitalização, para venda de títu
los de capitalização nas suas agências, dispõe sobre a Ecr
"explorar atividades correlatas" a "serviço postaI" e a "serviço de
telegrama" (caputs do art 2° e do § 1° citados), hã, no entendi
mento do Ministério da Fazenda correlação entre um título daque
le (cuja autoriiação para comercialização se dá no âmbito do MP)
e esses tipos de serviços?

3) Pode, no entender do Ministério da Fazenda, da PGFN e
da Susep, a Ecr, com base na legislação em vigor, promover a
"comercialização sem exclusividade, e pagamento do resgate de tí
tulos de capitalização", ter ou não a "exclusividade... na venda dos
títulos de capitalização", ser responsável pelo "recebimento e co
mercialização das cartelas", efetuar "o pagamento de valores de
resgate quando da apresentação do título por seu proprietário", ser
responsável "pela operação de venda de títulos de capitalização"
oü,propor "o preço e a forma de pagamento" a si "pela comerciali
zação do título de capitalização" (excertos da resposta e anexos da
Ecr ao meu RI n° 121/95, ao Ministério das Comunicações)?
Esse tipo de trabalho, conforme a legislação em vigor, não é ex
c1usivodas empresas de capitalização? Está a ECf legalmente ha
bilitada como corretor de capitalização?

4) Qual o entendimento do Ministério da Fazenda quanto ao
fato de a ECf. enquanto empresas pública, franquear suas depen
dências, mesmo mediante remuneração pactuada, para venda de
produtos financeiros de entidades privadas, como os títulos de ca
pitalização Papa-Tudo e Telesena, sem sequer realizar processo li
citório prévio?

5) As contratações com a Interunion Capitalização e com a
Liderança Capitalização foram objeto de exames/autorizações pré
vias pela Susep ou pelo Ministério da Fazenda? Houve algum tipo
de exame posterior? A que conclusões chegaram e quais providên
cias determinaram? Foram esses contratos considerados legais e
dentro dos padrões exigidos pelas normas em vigor?

7) Se as normas em vigor exigem a identificação do subs
critor do título de capitalização no ato da venda, e a comunicação
a este sobre a situação do seu título (valor capitalizado, valor de
resgate, valor de sorteio etc.), como pode a ECf, encarregada da
venda e do pagamento dos resgates, não dispor de controle nesse
sentido? A quem cabe a responsabilidade pelo cumprimento des
sas exigências normativas? Qual a posição do Ministério da Fa
zenda, da PGFN e da Susep a respeito desse aspecto e quais
providências têm tomado a respeito?

8) Apurou a fiscalização da Susep a veracidade e as provi
dências com vistas à regularização do débito, divulgado pela im
prensa no primeiro semestre de 1994, da ordem de
US$5.000.000,OO da Interunion Capitalização para com a ECT?
Essa situação pôs em risco a Empresa ou os direitos dos investido
res nos títulos Papa-Tudo? Houve prejuízo para alguma das par
tes? Quanto?

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Ricardo
Heráclio.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Ricardo He
ráclio dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Fazenda, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, e da Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP, informações sobre contratos entre a Interunion Capitaliza
ção e a Liderança Capitalização com a Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos para venda dos títulos Papa-Tudo e Telesena.

E o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regim.ento Interno da Casa) , voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Pedm, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo H ad referendum H •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 551, DE 1995
(Do Sr. Júlio César)

Solicita infoJ:Dlações ao Sr. Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, relativas a recursos
anunciados pelo Presidente da República para o Nor·
deste, por ocasião da reunião ordinária da SUDENE
- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,

. do dia 19-5-95 em Recife - PE.

Senhor Presidente,
Considerando a necessidade da plena informação para efi

caz exercício das atividades parlamentares, requeiro à Vossa Exce
lência, com base no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, nos
termos da Emenda Constitucional de Revisão n° 2, de 1994, e nos
arts. 24, V e § 2°, 115, I, e 116, lI, b, do Regimento Interno, seja
dirigida ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento a
solicitação no sentido de ser providenciado o encaminhamento a
esta Casa, informações detalhadas dos recursos anunciados pelo
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Senhor Presidente da República Fernando Henrique Cardoso para
o Nordeste, segundo a imprensa, na ordem de R$2.6 bilhões, in
formando os valores para as áreas de Saúde, Educação, Infra-Es
trutura, Recursos Hídricos, Aeroportos etc. por Estado e, se
parcelado, o número de parcelas com seus respectivos valores.

O pleito ora realizado baseia-se na prerrogativa constitucio
nal fiscalizadora e no pressuposto da transparência dos atos do Po
der Executivo.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Júlio
César.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Júlio César
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
do Planejamento e Orçamento, informações sobre recursos, anun
ciados vela imprensa, na ordem de R$2,6 bilhões para o Nordeste.

E o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Vato pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 2-6-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 552, DE 1995

Requeiro, com base no parágrafo 2° do artigo 5° da Consti
tuição Federal, combinado com o artigo 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas através do Ministro
do Planejamento, as seguintes informações do Presidente do
BNDES, Sr. Edmar Bacha:

1» o BNDES celebrou, no penado de 1992 até a presente
data, ou pretende celebrar contrato de fmanciamento com a Prefei
tura Municipal de São Paulo, ou com terceiros, ou ainda com em
presas consorciadas à citada Prefeitura, para a construção ou
reforma de corredor segregado exclusivo para o tráfego de ônibus,
os chamados "corredores de ônibus',?

2) Em caso positivo, favor especificar as partes contratan
tes, a data da celebração de cada contrato e seus respectivos obje
tos, informando ainda seu montante global.

3) Quais as condições de pagamento? Existe prazo de ca
rência para o início do pagamento? Quais as taxas de juros ao ano?

4) Quais as garantias ofertadas pelos beneficiários dos em
préstimos?

5) a Prefeitura do Município de São Paulo oferece garantias
de pagamento? Quais?

6) Qual é a origem dos recursos utilizados pelo BNDES
para a concessão do fmanciamento?

7) Não havendo tais contratos, existem estudos objetivando
este fim? Em que fase se encontram tais estudos?

8) Favor remeter cópia dos contratos referidos.

Justificação

O presente requerimento tem por fmalidade subsidiar as ati
vidades do parlamentar, cujo dever maior é acompanhar o boman
damento dos organismos vinculados ao poder público.

Brasília,25 de maio de 1995. - Deputado Luiz Gushiken.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Luiz Gushi
ken dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi-

nistro do Planejamento e Orçamento, no âmbito do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, informa
ções sobre contrato de fmanciamento com a Prefeitura Municipal
de São Paulo, ou terceiros, para construção ou reforma de corredor
segregado exclusivo para o tráfego de ônibus.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •
Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 553, DE 1995
(Do Sr. Deputado Leur Lomanto)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
para que, no âmbito da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, esclareça sobre a atuação das em·
presas de capitalização.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115 do Regimento Interno, solicito
a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações:

1) Quais as caractensticas básicas de um título de capitali
zação? De que parcelas se compõem os valores investidos pelos
adquirentes desses títulos? O que diferencia o título de capitaliza
ção da caderneta de poupança e do consórcio? Quais a legislação e 
normas em vigor que tratam dos títulos de capitalização? Solicito
cópia destes.

2) Quantas empresas estão autorizadas a operar com títulos
de capitalização no País? Quais são essas empresas, em que Esta
dos atuam, onde se situam suas sedes e quem são seus principais
acionistas?

3) Quais as condições mínimas necessárias para se instalar
uma empresa de capitalização? A quem compete autorizar o fun
cionamento e fiscalizar essas empresas?

4) Como se processa a autorização da Susep para que uma
empresa passe a vender determinado tipo de título de capitaliza
ção? Quais os documentos necessários? É feita alguma diligência?

5) Pode a Susep, depois de autorizada a comercialização de
determinado título de capitalização, exigir alterações em suas ca
racterísticas ou suspender sua comercialização? Já houve algum
caso desse? Quais e por quê?

6) Nos casos dos títulos que deixam de ser resgatados, qual
o destino dado pelas empresas aos valores respectivos e que provi
dências tomam elas para alertar os investidores para que venham
promover seus resgates?

7) Qual a experiência internacional de títulos de capitaliia
ção de curto prazo? Há similares no estrangeiro? Quais e como
funcionam?

8) No caso de um título de capitalização de R$I,OO, como
os que são atualmente vendidos, quanto é efetivamente capitaliza
do e qual o destino dado ao valor restante? O investidor, no ato rui
compra do título, é esclarecido quanto a esses detalhes? De que
forma?

9) Todos os titulas de capitalização vendidos no País devem
ser nominativos? Há algum título que não o seja? Há algum caso
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onde os dados do investidor não são colhidos no ato da venda?
Quais? Caso positivo, as normas em vigor admitem essa siÚlação?

10) Há algum caso de título de capitalização cuja premiação
ou resgate esteja vinculado à aquisição de algum bem que não seja
dinheiro? Caso positivo solicito detalhes, a base legal que permite
esse tipo de prática e cópia da autorização da Susep para venda
desse tipo de título.

11) Qual a última fiscalização que a Susep promoveu em
cada uma das empresas autorizadas a operar no Pais e a que conclusõ
es chegaram os inspetores? Houve algum tipo de notificação ou inti
mação? Houve instauração de algum processo administrativo? Houve
aplicação de alguma penalidade? Solicito cópia desses documentos.

12) Quais são as principais reclamações, críticas e proces
sos judiciais promovidos contra essas empresas de capitalização e
os tíÚllos que vendem? Nos casos de processos judiciais a Susep
tem sido chamada à lide? Qual o posicionamento da Superinten
dência nesses casos? Solicito cópia desses documentos.

13) Têm as empresas de capitalização em atividade no País
constituído adequadamente as provisões técnicas? A Susep tem
acompanhado e fiscalizado essas provisões? Em quais empresas
foram detectados problemas nessa constituição e que providências
foram tomadas para o saneamento? Solicito detalhes e cópia dos
documentos a respeito.

14) Há algum sistema de acompanhamento da solvência das
empresas de capitalização? Caso positivo, como têm se comporta
do esses indicadores para cada uma das empresas em atividade?

15) Há alguma nova empresa de capitalização em vias de
constiÚlição? Caso positivo, quem são os acionistas controladores?

16) Há ou está para haver alguma participação, direta ou in
direta, de capital estatal ou de empresas ligadas a conglomerado
estatal em empresa de capitalização? Caso positivo, informar deta
lhes e como se encontra o processo de autorização.

17) Das empresas de capitalização operando no Pais, quais
têm algum tipo de pendência na Susep e que tipo de pendência é
essa? Relacionar individualizando por empresa. Qual a atitude da
Susep em relação a essas empresas?

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Leur
Lomanto.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Leur Loman
to dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Minis
tro da Fazenda, no âmbito da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, informações sobre caractensticas básicas,
composição dos valores investidos e legislação em vigor que trata
dos títulos de capitalização.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Re,uniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal.
do Periro, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 554, DE 1995
(Do Deputado Miguel Rossetto)

Solicita informações ao Sr. Ministro do Exército.
sobre a ação de ocupação das Refinarias de Petróleo.

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o artigo 50, § 2°, da ConstiÚlição

Federal e artigo 116, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao Sr. General Zenildo Gonzaga Zoroasto
de Lucena, Ministro do Exército, as seguintes informações:

1. Houve ordem de ocupação às Refroárias da Petrobrás?
2. Se houve, de que Poder esta ordem partiu?
3. Qual o inteiro teor desta ordem?
4. Qual o critério utilizado para a escolha das Refmarias a

serem ocupadas pelo Exército?
Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Deputados Lucia.

no Zica e Miguel Rossetto.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Miguel Ros
setto dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro do Exército informações sobre ação de ocupação das
refinarias de petróleo.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

SaIa de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" .

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 555, DE 1995
(Do Sr. Freire Junior)

Solicita, ao Ministério das Relações Exteriores,
as informações que especifica sobre a Área de Livre
Comércio Sul·Americana.

SenhorPresidente,
Em conformidade com o preceituado no § 2° do art. 50 da

ConstiÚlição Federal, combinado com o art. 116 do Regimento In
terno, requeiro sejam prestadas as seguintes informações pelo Mi
nistério das Relações Exteriores:

1. En;t que estágio encontram-se as conversações para cons
tiÚlição da Area de Livre Comércio Sul-Americana (ALeSA)?

2. Quantas rodadas já foram realizadas?
3. Há previsão de quando estarão concluídas essas negocia

ções?
4. Em que termos estão sendo levadas a efeito?
5. Quais as conseqüncias, positivas ou negativas, ou quais

ou reflexos ou alterações que a ALCSA poderá trazer ao Merco
sul?

6. Pelas expectativas e projeções do ltamarati, quais pode
rão ser os reflexos da ALeSA sobre a economia dos Estados do
Norte e Nordeste do Brasil?

7. Quais os países que têm manifestado maior interesse e
maior colaboração para concretização da ALCSA? E quais são es
sas demonstrações de interesse e atos efetivamente realizados?

8. Quais os paises que não estão colaborando e quais as
maiores dificuldades que estão impondo?

Justificação

Em 1993, em Santiago do Chile, o Brasil apresentou uma
importante proposta, de criação da Área de Livre Comércio Sul
Americana (ALCSA), para durar até o ano 2005.
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Essa proposição tinha por objetivo buscar celebrar, com os
países andinos, especialmente Chile e Equador (que não têm fron
teira com o Brasil), um acordo dotado de programa de liberaliza
ção do intercâmbio comercial.

Trata-se, a nosso ver, de iniciativa da maior importância, e
que poderã contribuir decisivamente para o incremento comercial
do Brasil com o países andinos com favorâveis repercussões para
a economia nacional.

Entretanto, não se sabe como estão as negociações, quais as
conseqüências referentes ao Mercosul e se todos os países envol
vidos têm interesse na concretização da medida.

É preciso, portanto, que esta Casa tome conhecimento do
andamento das conversações sobre a matéria, a fnn de posicionar
se a respeito.

Esperamos, destarte, que este petitório mereça deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Deputado Freire

Júnior.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Freire Júnior
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
das Relações Exteriores informações sobre o estãgio das conversa
ções para constilllição da Area de Livre Comércio Sul-Americana
(ALeSA).

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infromações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995 - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 556, DE 1995

Requer informações sobre os contratos de con
cessão no setor de geração de energia.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, parãgrafo 2°, da Constituição Federal,

e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, solicito a
V. Ex· que, ouvida a Mesa, sejam requeridas informações ao Sr.
Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo de Mendes Brito, no
sentido de esclarecer o seguinte:

1 - Quais são os contratos de concessão do setor de geração
de energia autorizados no período de janeiro de 1994 a 11 de maio
de 1995?

2 - A quais empresas foram autorizadas as concessões?
3 - Quais os critérios e quais os prazos das concessões?

Justificação

O Ministério Público Federal, na região Sul do Brasil, atra
vés da Ação Civil Pública nO 95.22-9, pede a anulação do processo
licitat6rio no Consórcio da Hidrelétrica de Itã, eis que o mesmo
encontra-se contaminado por vãrios vícios, no plano formal.

O Ministro Relator do TCU - Tribunal de Contas da União,
Carlos Átila Álvares da Silva - TC n° 650.012/95-0, diz que: "A
anãlise das justificativas do Presidente da Eletrosul (fls. 51166),
transcrita no relat6rio que antecede este voto, me foi encaminhada
no dia 8 do mesmo mês. Nesse documento a AFCE Adriana de
Oliveira Beal, que coordenou a inspeção, em suas conclusões de

fls. 65 alínea 11 (a) a (d), a que faço nova remissão para Jhaior cla
reza deste voto, resume as infrações à Lei n° 8.666/93, verificadas
no edital e no julgamento da licitação e demonstra, ponto porpon
to, que os argumentos arrolados pelo responsãvel não elidem as
graves irregularidades e ilegalidades identificadas no edital.

Em conseqüência, propõe que o Tribunal, com fundamento
no artigo 45 da Lei Orgânica, fIXe o prazo de quinze dias para que
o responsãvel adote as providências necessãrias ao exato cumpri
mento da Lei. No caso em exame, tais providências implicam ne
cessariamente prover a anulação da concorrência para ajustar o
edital aos preceitos legais, promovendo-se nova licitação, nos ter
mos da lei".

A Advocacia-Geral da União, no parecer do Dr. José Mar
cio Monsão Mollo, Consultor da União (Publicado no DOU de
21-2-95, pãg. 2327), diz que: "De todo o exposto, forçoso é con
cluir que o procedimento adotado no Edital de Concorrência n°
20140020 pela Eletrosul, aprovado pelo Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e
Energia, objetivando a seleção de empresas para a fonnação de
consórcio para a implantação e exploração de Usina Hidrelétrica
de ltã, estã eivado de vícios insanãveis que contaminarão, indiscu
tivelmente, o ato que deverã ser editado (decreto), após a homolo
gação da licitação pelo Excelent'íssimo Senhor Presidente da
República". E fInaliza sugerindo que o Presidente da República
anule a concorrência realizada pela Eletrosul, objeto do Edital de
Concorrência n° 20140020.

Em 8 de março de 1995, sai publicado no Diário Oficial
(pãg. 3064) o seguinte: "O Excelentíssimo Senhor Presidente da
República houve por bem aprovar o Parecer n° GQ 58, do ExmO
Advogado-Geral da União, que adotou o Parecer nO AGU/JM
1/95. Este, de sua vez, concluiu pela nulidade do procedimento
adotado no Edital de Concorrência n° 20140020, da Eletrosul, ob
jetivando a seleção de empresas para a fonnação de consórcio para
implantação e exploração da Usina Hidrelétrica de Há".

No dia 12 de maio próximo passado, foi publicado no
DOU, Seção I, pág. 6754, a Medida Provisória nO 991, de 11 de
maio de 1995, reedição da MP n° 966, de 12-4--95, contendo duas
alterações: os artigos 11 e 24. O artigo 11 autoriza a constituição .
de consórcio na ãrea de energia elétrica para fms de serviço públi
co ou uso exclusivo dos consorciados. O artigo 24 é que foi a
grande surpresa. Ele prevê que "são consolidados os atos pratica
dos até a data da publicação da Lei nO 8.987/95, relativos à fonna
ção de consórcio entre concessionãria e autopródutores para
geração de energia elétrica, precedido ou não de processo licitat6
rio, observado o disposto no art. 4° desta Medida Provisória".

Esperamos, pois, a aprovação do presente Requerimento de
informações.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - José Fritsch - Mi
guel Rosseto - Milton Mendes.

I - Relatório

Pela presente proposição, os Senhores Deputados José
Fritsch, Miguel Rossetto e Mílton Mendes dirigem-se à Mesa re
querendo sejam solicitadas ao Senhur Ministro de Minas e Energia
informações sobre contratos de concessão do setor de geração de
energia, autorizados no período de janeiro de 1994 a 11 de maio
de 1995.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami-
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nhamento das informações requeridas pelos nobres autores.
Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal

do Perim, Primeiiu Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" .

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 557, DE 1995

Requer informações sobre as concessões de
aposentadoria especial de anistiado.

Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Exmo. Sr. Ministro de Estado do

Trabalho.
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos

termos do artigo 50, § 2° da Constituição Federal e do artigo 115,
inciso I do Regimento Interno, requerer as seguintes informações:

1. Listagem completa de todos os beneficiados, em razão de
anistia, desde a edição da Lei nO 6.683179, até a presente data, con
tendo: nome do beneficiário, categoria profissional a que pertence,
posto onde é mantido o benefício, nlÍmero do processo de conces
são, data do início do benefício e valor atual do mesmo.

2. Cópia de inteiro teor (capa a capa) de todos os processos
nos quais foram concedidos benefícios, desde a edição da Lei n°
6.683179.

3. Relação completa de todas as pessoas que compõem e
compuseram a Comissão Especial de Anistia do Ministério do
Trabalho, indicando os presidentes.

Justificação

Mais um escândalo se abate sobre a Previdência Social.
Não bastassem as inúmeras fraudes perpetradas por membros do
Poder Judiciário, advogados, procuradores e servidores do INSS,
agora mais uma categoria, ou seja, a dos jornalistas profissionais
aparece como suspeita de práticas fraudulentas na concessão de
benefícios a pessoas que teriam sofrido perseguição por parte do
Regime Militar.

A grande imprensa vem trazendo, diariamente, matérias que
dão conta de inlÍmeras irregularidades nas concessões de tais bene
fícios. Ninguém menos do que o próprio Presidente da Federação
Nacional dos Jomalistas, Sr. Américo Antunes foi o responsável
por ter vindo a público as irregularidades.

A requerente no exercício do jus inspectiones e visando
melhor investigar a questão propõe o presente requerimento.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Cidinha Campos,
DeJXItada FederaL

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora DeJXItada Cidinha
Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Trabalho informações relativas aos benefícios, em ra
zão de anistia, desde a edição da Lei nO 6.683179 até a presente data.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 558, DE 1995

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da sobre assistência f'manceira de liquidez a bancos,
através do Banco Central.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, 115 e 116 do Regimento Interno, soli
cito a V. Exa seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o se
guinte pedido de informações:

1) Procede a informação publicada na coluna "Painel S/A"
do caderno "Dinheiro" do jomal Folha de S. Paulo, edição desta
data (25-5-95), de que "o Banco Central volta a salvar bancos por
meio de linha de assistência fmanceira de liquidez''?

2) Se procedente, quais os baucos a que se refere a matéria?
3) Desde 1°-1-95, quais as instituições fmanceiras que fo

ram contempladas, pelo Banco Central, com "assistência fmancei
ra de liquidez''? Indicar nome da instituição, data ou período em
que se deu a assistência, taxas de juros e outras cobradas pelo Ban
co Central pelo empréstimo, taxa média de juros praticada no mer
cado fmanceiro no período das concessões, para linhas de crédito
similares, e providências tomadas para regularização dos proble
mas que ensejaram a assistência.

4) A quem compete decidir se deve ou não ser dada assis
tência fmanceira de liquidez aos bancos? Solicito cópia dos atos
autorizadores das assistências que foram dadas no período indica
do na questão acima.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bneno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senho. Deputado Cunha Bueno
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda informações acerca de notícia publicada na coluna
"Painel S/A" do caderno ''Dinheiro'', do jornal Folha de S. Paulo,
edição de 25-5-95, sobre concessão de linha de assistência fman
ceira de liquidez, por parte do Banco Central.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 tle maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •
Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 559, DE 1995
(Sr. DeJXItado Federal Milton Mendes)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Educa
ção e Desporto sobre o Salário-Educação.

Senhor Presidente,
O Deputado que o presente subscreve, com amparo no art.

50, parágrafo 2°, da Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e
parágrafo 2° e 115, inciso I, do Regimento Interno, Requer a Vos
sa Excelência seja encaminhado do Excelentíssimo Sr. Ministro de
Estado da Educação e Desporto, Paulo Renato Souza, o seguinte
Pedido de Informações:

1. Quais os valores do Salário-Educação, especificados por:
Recursos da Quota Estadual, Financiamento de Projetos e Recur
sos via Secretaria Municipal de Educação, que foram repassados
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pelo Ministério da Educação e Desporto para o Estado de Santa Cata
rina, nos anos de 1993, 1994e 1995, especificando-os mês a mês;

2. Quais os valores repassados, em 1993 e 1994, pelo
FNDE para as Secretarias Municipais de Educação, no Estado de
Santa Catarina, especificando os municípios e informando se há
restos a pagar;

3. Quais as entidades públics ou privadas sediadas no Esta
do de Santa Catarina, que apresentaram projetos ao FNDE na área
de educação e do desporto, nos anos de 1993 e 1994, e que tive
ram seus projetos aprovados;

4. Qual foi o total dos recursos do Salário- Educação pago
para bolsas de estudos, no Estado de Santa Catarina, nos anos de
1993 e 1994, especificando as escolas credenciadas e o número de
alunos beneficiados a cada ano;

5. Qual foi o montante dos recursos pagos a título de inde
nização aos ttllba1hadores e seus dependentes, por empresas sedia
das no Estado dI' S"nt" C~~2ri'1a. Ul:~ .mos de 1993 e 1994,
discriminando o número de beneficll:':hs a cada ano;

6. Relação das empresas públicas e privadas do Estado de
Santa Catarina que optaram pelo 5MB, de 1988 a 1994;

7. Relação das entidades educacionais, públicas e privadas,
sediadas no Estado de Santa Catarina que se encontram inadim
plentes ou não prestaram contas de projetos para com este Minis
tério; e

8. Qual foi a arrecadação do Salário- Educação, no Estado
de Santa Catarina, mês a mês, nos anos de 1993, 1994 e 1995.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Deputado Milton
Mendes.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Milton Men
des dirige-se à Mesa re<:t '''Lendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Educação e do Desporto informações acerca dos valores
do Salário-Educação que foram repassados pelo Ministério para o
Estado de Santa Catarina, nos anos de 1993, 1994 e 1995.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas

ENTIDADE

disiciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das infoIDlaÇÕ6s requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente .

Aprovo"ad referendum" .
Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 560, DE 1995

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Na forma admitida no § 2° do art. 50 da CF, combinado

com o art. 115, inciso lI, do RI, requeiro a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Previdência e As
sistência Social o presente Requerimento de Informação n° 560, de
1995, para que aquela autoridade governamental esclareça, por en
quanto, a esta Casa do Congresso Nacional, apenas os relatórios
com os referidos peóodos, confoIDle esclarece o Aviso n° 232 (có
pia anexa), que segue:
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Aviso n° 232

Brasília, 25 de abril de 1995
SenhorPrimeiro Secretário,
Tenho a satisfação de me dirigir a V. Ex· para encaminhar a

relação das Entidades de Previdência Complementar que foram
fiscalizadas pela Secretaria de Previdência Complementar, segun
do classificação e período que foram inspecionadas.

Esclareço a V. Ex·, por oportuno, que esta relação atende
em parte ao solicitado pelo nobre Deputado Amaldo Faria de Sá,
em seu Requerimento de n° 336695, e, devido às dificuldades ma
teriais de enviar toda a documentação solicitada, de acordo com a
Assessoria do nobre Deputado e com seu consentimento, coloca
mos toda a documentação à disposição do Deputado Amaldo Faria
de Sá, que depois de exame e análise da relação poderá retornar a
esse Ministério com nova solicitação.

Atenciosamente, - Reinhold Stephanes, Ministro de Estado.

PERrooo

1 - CIBRIUS - Instituto Cibrazen de Seguridade SocIal

2 - FUNGRAPA - Fundaç1!o Gr1lo-Pará de Previdência e Assistência Social

3 - FACEB - Fundaç1!o de Assistência dos Funcionários CEB

4 - REGIUS - Sociedade Civil de Previdência Privada

5 - FEMCO - Fundaç1!o COSIPA de Seguridade Social

6 - CENTRUS/BC - Fundaçlrlo Banco Central de Previdência Privada

7 - CAPAF - Caixa de Previdência e Assistência dos Funcionários da Basa

8 - FUNGRAPA - Fundaç1!o Gr1lo-Pará de Previdência Asslst. Social

9 - USIMINAS - Caixa dos Empregados da USIMINAS

MAI191 a
AG0192
JUlJ91

SET192

NOV192

SET193

SET193

OUT193

OUT193

OUT193
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10 - FASCEMAR • FundaçAo de Assistência Seguridade dos Funcionários CEMAR 0UT193

11 - REGIUS - Sociedade Civil de Previdência Social DEZl93

12 - AEROS .Instfluto VASP de Seguridade Social FEV193

13 • FCRT - FundaçAo dos Emp. da Cla Riograndense TeIecomtJnIcaçOe MARI93

14 - ELETROCEEE - FundaçAo CEEE de Seguridade MARI93

15 - GEAP - FundaçAo de Seguridade Social ABRI93

16 • CI8RIUS - Instituto caNA8 de Seguridade Social MAI193

17 - FACE8 - FundaçAo de Assis!. dos Empregados da CE8 MAI193

18 - PREVINORTE • FundaçAo ELETRONORTE de Prev. Assistência Social JUNl93

19 - CERES· Fundaç!o de Sego Social do Sistema EMBRAPA JUl,.J93

20 • POSTAUS • Instituto de Sego Social dos CorreIos e Telégrafos JUl.J93

21 • BRASLlGHT • Instituto de Seguridade Social BRASUGHT JUl.J93

22 - SISTEL - FundaçAo TELEBRÂS de Segurldaáe Social AG0/93

23 • SÃO FRANCISCQ.FundaçAo São Francisco de Seguridade SocIal AG0/93

24. REALGRANOEZA· FundaçAo de PrevIdência e Asslst6nc1a SocIal 16102J94.
25mI'94

25· FACHESF- FundaçAo CHESF de Asslst. e SegOOdede Social 09103194.
18103194

26- PSSIPHILLlPS • Assoclaçao Phllflps de seguridade SóclaI 04lO4I94 •
08ID4I94

27. 8ANRISUlJFBSS • FuncIeçAo BANRISUL de SegurId8de SocIal 04lO4I94 •
08ID4I94

28- AEROS - Fundo de PensA0 Muttiplllroclnado 23105194 •
27105194

29- SER~OS • Instituto 5erpro de Seguridade SOCiII 06I06J94 •
10lO6I94

30- ELETROCEEE - FundaçAo CEEE de Seguridade SocIal 20106194 •
24106194 .

31· PORTUS • InstItUo de Seguridade Social 20/12194.
04103195

32- CAPEF • Caixa de Prev\d6ncla dos Funclon4rlos do BNa 08J08I94.
12108194

33. CESP- Fund8çlo cesp 08lO8I94 •
12108194

34- PETROS- FundllçAo PemlI:lrês de Seguridade SocIal 29t08I94 •
30lO9I94

35- PREVIIBB- C8bca de Prev. dos Fun. do Banco do BrnI 29108194 •
07110194

36- VALlA- Fund8çlo Vale do RIo Doce Sego Soclel 29t08I94.
30lO9I94

37- CENTRUSlBC-FundaçAo Banco Central de Prevtd6ncil1 PrIYIdll 10110194.
02112194

38 • FUNCEP - FundaçAo dos Economlárlos FederIts 10110194.
02112/94

39 • REFER- FundaçAo Rede FerrcM4rta de Segurldllde SocIal 10110194.
25f11194

Sábado 3 12077

DepubIdoAR

de 1995:'
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I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado Arnaldo Faria

de Sá dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Previdência e Assistência Social informações acerca
dos relatórios, com os respectivos peúodos, conforme esclarece o
Aviso n° 232195 (em anexo).

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridos pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 2-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à proposta de
Emenda à Constituição nO 169, de 1993, que "altera o
inciso IV do artigo 167 e o artigo 198 da Constituição
Federal e prevê recursos orçamentários da União,
Estados e Municípios para a manutenção do Sistema
Único de Saúde, com o financiamento das redes pú
blicas, filantrópicas e conveniadas (Sistema Único de
Saúde)" •

28 Reunião (Ordinária), realizada em 1° de junho de 1995

Ao primeiro dia do mês de junho de mil novecentos e no
venta e cinco, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, na
Sala nO 13, do Anexo TI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão Especial constituída nos termos do § 2° do art. 202 do
Regimento Interno, destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 169, de 1993, que "altera o inciso IV do
artigo 167 e o artigo 198 da Constituição Federal e prevê recursos
orçamentários a nível da União, Estados e Municípios para a ma
nutenção do Sistema Único de Saúde com o fmancíamen!o das re
des públicas, ftlantrópicas e conveniadas" (Sistema Unico de
Saúde). Compareceram os Senhores Deputados: Roberto Jeffer
son, Presidente; Ursicino Queiroz, 1° Vice-Presidente; Carlos
Mosconi, 2° Vice-Presidente; Fernando Gomes, 3° Vice-Presiden
te; Darcísio Perondi, Relator; Agnelo Queiroz, Armando Abílio,
Ayres da Cunha, Ceci Cunha, Confúcio Moura, Eduardo Jorge,
Humberto Costa, Jair Soares, Jairo Azi, José Augusto, José Linha
res, José Pinotti, Jovair Arantes, Osmânio Pereira, Sérgio Arouca,
Vicente André Gomes e Serafim Venzon, titulares; Alcione At-'
hayde, Fátima Pelaes e Marta Suplicy, suplentes. Deixaram de
comparecer os seguintes membros titulares: Adylson Motta, Ale
xandre Cardoso, Carlos Magno, Fernando Gomes, Jofran Frejat,
Luiz Buaiz, Moacyr Andrade e Saraiva Felipe. Ata - Havendo nú
mero regimental; o Senhor Presidente iniciou os trabalhos, dispen
sando a leitura ~\Ata da reunião anterior, cujas cópias foram
distribuídas anteriormente. Em discussão e votação, a Ata foi
aprovada sem restrições. Ordem do Dia: Dando início à Ordem do
Dia, o Senhor Presidente comunicou aos presentes que a reunião
destinava-se a traçar diretrizes que conduziriam as atividades da
Comissão. Em seguida, fez alusão à sugestão do Ministro de Esta
do da Saúde, Doutor Adib Jatene, que opina por proceder-se a
uma contribuição provisória para socorro à saúde, com data até
dezembro de 1997, independentemente da consolidação da pro-

posta estrutural inserida no bojo da Emenda Mosconi e da Emenda
Eduardo Jorge. O Presidente falou da importância de ser ouvido
pela Comissão o Deputado Gonzaga Mota, Presidente da Comis
são de Finanças para falar sobre aspectos tributários e financeiros
da aludida proposta. Fizeram uso da palavra os Deputados: Carlos
Mosconi, Jairo Azi, Osmânio Pereira, José Linhares, Armando
Abílio, José Augusto, Ursicino Queiroz, Vicente André Gomes,
Jair Soares, Ceci Cunha, Serafim Venzon, Eduardo Jorge, Sérgio
Arouca e Agnelo Queiroz, externando opiniões e sugestões de au
toridades e representantes de instituições a serem movidas pela
Comissão: Ministro da Saúde Adib Jatene e Ministro do Planeja
mento e Orçamento José Serra; Dr. Murilo Portugal, Secretário do
Tesouro; Dr. José Queiroz Silveira, Presidente da Associação Na
cional de Auditores Médicos do Ministério da Saúde; Organização
Panamericana de Saúde, Funasa, Conass, Conasems, Conselho Fe
deral de Medicina, Conselho de Farmácia, Associação Brasileira
de Enfermagem, Santas Casas de Misericórdia e Fundação Osval
do Cruz. Encerramento -. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às quinze horas e cinqüenta minu
tos, antes convocando uma próxima para o dia 6 de junho, terça
feira, às 14 horas, para tratar de assuntos internos. A reunião foi
gravada e suas notas taquigráficas, após traduzidas e datilografa
das, farão parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Marlene
Nassif, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada ao estudo das reformas políticas, de.
vendo propor, dentre estas, a atualização do Código
Eleitoral e modificações na Legislação Eleitoral-Par
tidária, inclusive das necessárias alterações na Cons
tituição Federal.

9& Reunião (extraordinária), realizada em 18 de abril de 1995

Às onze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de
mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário número treze, do
Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se, extraordinariamen
te, a Comissão Especial destinada a estudar as reformas políticas e
propor modificações na Legislação Eleitoral-Partidária. Estiveram
presentes os Senhores Deputados: Mendonça Filho (Presidente),
Aracely de Paula (Ia Vice-Presidente, Alzira Ewerton (3aVice-Pe
sidente), João Almeida (Relator), Corauci Sobrinho, Coriolano Sa
les, Jarbas Lima, João Paulo, José Janene, José Santana de
Vasconcellos, Matheus Schmidt, Paulo Delgado, Prisco Viana,
Roberto Santos, Roberto Valadão, Saulo Queiroz, Sílvio Torres e
Ubaldo Corrêa, membros titulares; Feu Rosa, Jairo Carneiro, Ri
cardo Barros, Padre Roque, Ricardo Izar, Roberto Pessoa, Rodri
gues Palma, Tetê Bezerra, Wilson Branco e Zé Gerardo, membros
suplentes; Marcelo Barbieri, José Coimbra, Basílio Villani, Ale
xandre Ceranto, Marcelo Teixeira, Valdomiro Meger, Paulo de
Velasco, Salvador Zimbaldi, Alcione Athayde, Marconi Perillo,
Carlos Magno, Pimentel Gomes, Vilson Santini, Sérgio Miranda,
Nelson Marchezan, Eliseu Moura, José Rocha e Edinho Araújo,
não membros. Deixaram de comparecer os seguintes senhores De
putados: Aldo Arantes, Bonifácio de Andrada, Fernando Lyra,
Jayme Santana, Nicias Ribeiro, Olavo Calheiros, Paulo Gouvêa,
Romel Anísio, Sandra Starling, Valdemar Costa Neto, Valdir Co
latto e Vicente Cascione. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente, Deputado Mendonça Filho, deu por abertos os traba
lhos. Ordem do Dia - Dando início à Ordem do Dia, o Senhor Pre
sidente esclareceu que a finalidade da reunião era a apresentação
do mecanismo do voto eletrônico por técnicos do Tribunal Supe-

- rior Eleitoral. Convidou para compor a mesa dos trabalhos os se-



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 3 12079

nhores: Desembargador Wilson Guarany Vieira - Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Desembargador
Munir Feguri - Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, Dr. Levindo Coelho Martins de Oliveira - Diretor-Geral
do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Paulo César Behring Camarão
- Secretário de Infonnática do Tribunal Superior Eleitoral e Dr.
Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Juiz Eleitoral de Foz do Igua
çu, Paraná. Inicialmente, o Senhor Presidente deu a palavra ao pri
meiro expositor, Dr. Paulo César Bebring Camarão, que discorreu
sobre a automação da Justiça Eleitoral - premissas, histórico e
perspectivas, e em seguida, ao Dr. Luiz Sérgio Neiva de Lima
Vieira, que teceu considerações sobre o processo em face dos pre
ceitos legais. A palavra foi concedida, também, aos Senhores De
sembargadores Wilson Guarany Vieira e Munir Feguri que, ao
final, fizeram a apresentação dos Técnicos: Dr. Célio Assunção,
Secretário de Infonnática do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina e Dr. Luiz Roberto da Fonseca, Secretário de Informática
do Tribunal Regional de Mato Grosso, para as demonstrações dos
processos de voto automatizado de Santa Catarina e do Mato
Grosso, respectivamente, Foi efetuada uma votação simulada e o
Senhor Presidente foi convidado a exercer o direito do voto. Em
seguida, o SemlOr Presidente deu início aos debates, dos quais par
ticiparam os seguintes Senhores Deputados: Corauci Sobrinho,
Tetê Bezerra, José Rocha, Paulo de Velasco, Marcelo Teixeira,
Coriolano Sales, Roberto Valadão, Matheus Schmidt, Carlos Mag
no, Sílvio Torres e Rodrigues Palma. Durante os debates, assumiu
a Presidência a Senhora Deputada Alzira Ewerton, 3" Vice-Presi
dente. Reassumindo a Presidência, o Senhor Deputado Mendonça
Filho deu a palavra ao Relator, Deputado João Almeida, para suas
considerações, e, logo após, ao Dr. Luiz Sérgio Neiva. Em segui
da, agradeceu em seu nome e em nome da Presidência da Comis
são, inicialmente ao Ministro Carlos Velloso, Presidente do
Supremo Tribunal Eleitoral, por ter atendido a seu convite e desig
nado os ilustres desembargadores para abrilhantarem com suas
presenças aquela reunião. Agradeceu, também, aos expositores e
técnicos, aos quais parabenizou pelas explanações. Nada mais ha
vendo a tratar, deu por encerrados os trabalhos às quatorze horas e
quinze minutos, antes convocando os senhores parlamentares
membros para outra reunião na próxima quinta-feira, dia vinte, à
quatorze horas. A presente reunião foi gravada e as notas taquigrá
ficas, após traduzidas e datilografadas, farão parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Bronilde Liviero Carvalho de Moraes,
Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta reu
nião extraordinária.

Esclareço que esta reunião foi convocada para apresentação
da informatização do processo eleitoral, por técnicos do Tribunal
Superior Eleitoral.

Quero convidar para fazer parte da Mesa o ExmO Sr. De
sembargador Wilson Vieira, Presidente do Tribunal Regional Elei
toral de Santa Catarina, o ExmO Sr. Desembargador Munir Feguri,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o Dr.
Levindo Coelho Martins de Oliveira, Diretor-Geral do Tribunal
Superior Eleitoral, e o Dr. Paulo César Bhering Camarão, Secretá
rio de Informática do Tribunal Superior Eleitoral. S. S" atua na
área de informática há 25 anos, é Analista de Sistemas com forma
ção básica em Física, membro do Cadastro de Consultores do BID
e Presidente do Comitê Técnico de Terminologia de Informáti
ca/CB21/ABNT, que fará breve exposição sobre o tema "Automa
ção da Justiça Eleitoral".

Tem a palavra o Dr. Paulo César Bhering Camarão, para

proceder à sua exposição.
O SR. PAULO CÉSAR BHERING CAMARÃO - Exmo

Sr. Presidente desta Comissão, Deputado Mendonça Filho, Ex" Sr.
Relator, Deputado João Almeida, ExmOs e Srs. Membros da Co
missão,· ExmOs SIS. Parlamentares, ExmOs Srs. Desembargadores
presentes nesta Comissão, Ilm° Dr. Levindo Coelho. Diretor-Geral
do TSE, Senhoras e Senhores, em nome do Tribunal Superior
Eleitoral, venho aqui fazer uma apresentação sobre a automação
da Justiça Eleitoral do Brasil.

Vamos dividir esta nossa apresentação basicamente em dois
tópicos: a automação da Justiça Eleitoral como um todo, iniciada
em 1986, e a automação do voto propriamente dito, ou seja, a von
tade do Tribuna Superior Eleitoral e também desta Comissão de
automatizar o voto para a eleição de 19%.

Entre as premissas, a Justiça Eleitoral procura sempre con
ferir maior segurança a candidatos e eleitores. O que significa in
formatizar? Informatizar significa procurar manter um cadastro
confiável de eleitores, porque, de uma fonna ou de outra, a Justiça
eleitoral tem sempre de se preocupar com o eleitor propriamente
dito, que é a peça fundamental no processo, e, evidentemente, com
a fidelidade de todas as suas ações, contribuindo para a lisura do
processo eleitoral.

A infonnatização, todos sabemos, a cada dia que passa, traz
segurança aos processos. Principalmente no caso do processo elei
toral, o uso da informatização busca trazer uma segurança e uma
lisura para o processo como um todo.

Dentro do histórico, vamos tratar dos antecedentes. A Justi
ça Eleitoral, a partir de 1986, iniciou sua automação através de um
recadastramento feito por processo automatizado. Em seguida, a
partir das eleições de 1988, foi iniciada a parte da totalização das
eleições. A automação, no caso da transmissão, foi concretizada
na eleição de 1994. Atualmente, a Justiça Eleitoral está montada
com uma estrutura tecnológica bastante sólida, moderna, em cima
de equipamentos distribuídos dentro do TSE e de todos os 'IRE no
País inteiro. Esses equipamentos foram planejados de maneira a
poder suportar o crescimento da demanda por um peIÍodo muito
grande, a poder ser modularizado, implementado à medida do pos
sível. A Justiça Eleitoral hoje está praticamente montada, até mes
mo em suas zonas eleitorais, para atender o eleitor. Então, esse
processo já existe, não demanda qualquer investimento maior. Em
paralelo, foi feita também uma capacitação técnica, foi dada muita
atenção ao treinamento de recursos humanos que desse suporte a
toda essa estrutura. É evidente·que esse treinamento ainda não está
completo. Mas, de uma forma ou de outra, em 1995 estamos en
viando todos os esforços para que isso aconteça.

Falando propriamente da automação do voto, de perspecti
vas para a próxima automação, o Ministro Carlos Veloso, Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral, criou cinco comissões
temáticas, sendo que uma delas trata especificamente da automa
ção do voto. Essas comissões estão trabalhando em sua áreas. A da
automação do voto já colocou um primeiro produto, denominado
tenno de referência, que traz as diretrizes que deverão nortear as
tratativas relacionadas tanto com o eleitor como o processo eleito
ral como um todo, com o equipamento que vai suportar esse de
senvolvimento do processo eleitoral.

É evidente - e é bom que se deixe claro - que essas diretri
zes que estabelecem os parâmetros para nortear tudo isso estão
configuradas em cima da legislação eleitoral hoje em vigor.Essa
legislação, evidentemente, poderá ser alterada. Se houver altera
ção, esse termo de referência também deverá ser mudada.

Quanto às perspectivas para esse voto automatizado, presu
me-se que ele seja implementado ainda nas eleições municipais
19%, desde que seja possível conseguir os recursos necessários
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para isso e tempo hábil para que colocamos essa tecnologia dispo
mvel para o tratamento do voto automatizado.

Quanto à abrangência, a intenção é que ele permeia todo o
País, ou seja, que seja implantado em todos os Estados, basica
mente nos Municípios maiores e que tenham mais condições, es
tnltura de telecomunicações ou qualquer coisa para suportar esse
processo. Màs a idéia é que ele seja implementado ainda em 19%
e com abrangência nacional.

Quanto ao desenvolvimento do processo, a própria Justiça
Eleitoral, através de seus Tribunais de Mato Grosso e de Santa Ca
tarina, já desenhou duas idéias, que hoje estão em estado de protó
tipo e vão ser apresentadas a V. Ex"s Não passam realmente de
protótipos - é bom que fique bem fundamentado isso - e estão su
jeitas a todas as críticas, a sugestões de todos os participantes 
desta reunião.

É importante que se diga a solução desse problema virá,
sem dúvida alguma, da nossa comunidade científica, das nossas
empresas, do setor privado. Mas já temos alguma coisa para ofere
cer por parte da própria Justiça Eleitoral. A busca de alternativas
será calçada principalmente nas possibilidades da tecnologia do País.

E bom deixar claro que esse termo de referência, que foi
objeto da Comissão de Informatização do Voto, foi distribuído
para todos os Tribunais Regionais Eleitorais, com uma recomen
dação de que essas diretrizes fossem divulgadas amplamente por
todos os Estados. Cada TRE as divulgaria, no seu âmbito de atua
ção, de forma a deixar claro a toda a comunidade de informática a
toda empresa privada, a toda a comunidade científica que pode
riam participar com idéias, para conseguirmos alguma coisa mais
objetiva que pudéssemos discutir e, depois, estabelecermos como
premissa defmitiva para o equipamento e para o processo de infor
matização do voto.

Finalmente, a automação do voto completa o processo que
se iniciou em 1986 com o recadastramento e, no decorrer dos
anos, passou pelas fases de totalização das eleições e informatiza
ção da Justiça Eleitoral. Agora, fecha-se o ciclo com a automação
do voto e, conseqüentemente, da apuração.

Como contribuição para a evolução da sociedade, um pro
cesso desse tem de estar calcado, sem dúvida alguma, numa cam
panha muito significativa de educação cívica. E essa campanha,
sem dúvida alguma, também servirá para que o eleitor aprenda a
se aproximar um pouco mais do processo com que ele já convive
no seu dia-a-dia, que é o processo automatizado. Hoje, a informá
tica passa pela nossa vida de uma forma até às vezes inconseqüen
te, mas ela existe. A informatização do voto seria reclamante mais
uma oportunidade, através de uma campanha intensiva, de ensinar
o eleitor a votar de uma forma automatizada evidentemente.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Agra

deço ao Dr. Paulo César a sua exposição.
O Dr. Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, Juiz Eleitoral há

dezessete anos, titular da 46" Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, no
Paraná, sociólogo, cientista político e professor de Direito Consti
tucional, autor de vários artigos publicados na área do Direito
Eleitoral, é o próximo a fazer sua exposição, que abrangerá os se
guintes temas: "A legislação eleitoral e a informatização das elei
ções". 'Transparência do processo eleitoral" e "Adequação ao
sistema eleitoral prefixado". S. S" disporá de dez minutos.

O SR. LUIZ SÉRGIO NEIVA DE UMA VlEIRA - Nobre
Deputado Mendonça Filho, Presidente desta Comissão, Deputado
João Almeida, Relator, Srs. Desembergadores Presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e de Mato Grosso, Sr.
Diretor do Tribunal Superior Eleitoral, Srs. Parlamentares, minhas
senhoras e meus senhores, estou grato por estar nesta Casa, leito

natural para onde afluem todas as idéias politicas, no momento em
que S. Ex", o Sr. Presidente da República, procura reafirmar lá fora
a inserção do nosso País entre aqueles tidos como integrantes do
Primeiro Mundo.

Este ato de consolidação da estnltura do Estado brasileiro
como uma sociedade organizada e democrática interessa a cada
um de nós e passa, necessariamente, pela reavaliação do sistema
do processo politico-eleitoral. A Justiça Eleitoral não poderia ficar
imune a esta discussão. Daí por que S. Ex", o Sr. Ministro Carlos
Veloso, criou subcomissões, para servirem de subsídios a V. Ex"s
aos quais caberá a decisão final sobre o processo eleitoral e politi
co brasileiro.

O que buscamos todos nós senão a transparência do voto, a
legitimidade do processo ou, para usar a expressão do Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, a verdade eleitoral? O que busca
mos senão fazer com que a vontade livre, consciente, manifestada
pelo eleitor quando chamado ao exercício maior da cidadania, seja
respeitada, para que, na apuração, ela não sofra nenhuma forma de
maquiagem? Daí entendermos que a automação do voto é um im
perativo não como homenagem à modernização, mas como conso
lidação do regime democrático, que se fortalece a cada pleito. Nós,
desta subcomissão, buscamos tecer parâmetros que nos permitam
buscar um meio de, através da informatização do voto, aperfeiçoar
o sistema. Mas devemos fazê-lo, evidentemente, respeitando as
conquistas que até aqui, graças ao trabalho da classe politica, con
seguimos. Não teria sentido se esse processo de automação desres
peitasse normas constitucionais que, muito mais do que garantias,
repreSlfntam conquistas do cidadão brasileiro. Daí a preocupação
desta subcomissão em estabelecer termos de referências - aquilo
que o Dr. Paulo César Bhering Camarão nos "disse - que servirão,
ao mesmo tempo, como parâmetros e objetivos que devemos per
seguir. Vamos discutir, algumas idéias já propostas, mas sempre
abertos a outras que, por certo surgirão.

A informatização não pode representar, em absoluto, uma
obrigação suplementar ao eleitor, já que o que pretendemos é faci
litar o exercício do voto. Esta é uma das referências a que a subco
missão está atenta. Há que se ter a garantia do sigilo do voto, o
respeito à fiscalização partidária e dos candidatos, para que pos
sam antes, durante e após a votação exercer aquilo que reconhece
mos como um direito de cada um.

Para nós, a fiscalização é sempre salutar, mas não bastam
apenas esses requisitos. É preciso que esse sistema de informatiza
ção do voto represente a segurança de que vai traduzir a vontade
expressada pelo eleitor, de que vai se adaptar fielmente ao sistema
eleitoral que V. Ex"s determinarem, permitindo até mesmo a vota
ção nominal, já que sabemos ser isso a tradição política brasileira,
a apuração imediata, permitindo que todos tenhamos, tão logo fm
do o processo de recepção de votos, a resposta do pleito. Esse é o
processo que a subcomissão pretende discutir com V. Ex"s Essas
são as linhas mestras que procuramos seguir nessa caminhada que
não tem fIm, .nessa caminhada de consolidação do regime demo
crático.

É preciso ousar, e a Justiça Eleitoral aceita fazê-lo. N0 en
tanto, não pode prescindir da colaboração dos Srs. Parlamentares,
seja na adequação da norma legal, seja empunhando conosco esta
bandeira, para que tenhamos eleições limpas, que traduzam real
mente, aquilo que o cidadão pretendeu quando exercitou o seu di
reito. Nessa caminhada, estamos certos de que vamos contar com
V. Ex"s não apenas para minimizar custos, uma vez que a demo
cracia vale muito mais, não apenas para acelerar o processo de re
cepção e de apuração, mas, sobretudo para banir de vez do
processo eleitoral brasileiro toda e qualquer possibilidade de frau
de, que envergonha a todos nós.
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Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDEN1E (Deputado Mendonça Filho) - Agra

decendo a exposição ao Dr. Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira va
mos partir para a apresentação dos dois processos já testados: o de
Santa Catarina e do de Mato Grosso.

Inicialmente, gostaria de conceder a palavra ao Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Desembargador
Wilson Vieira, para uma breve apresentação do sistema. Em segui
da, teremos a palavra do técnico Célio Assunção, daquele Tribu
nal.

Concedo a palavra ao Exmo Sr. Desembargador Wilson
Vieira.

O SR. WILSON VIEIRA - Exmo Sr. Deputado Mendonça
Filho, Presidente desta Comissão, Srs. Deputados, Desembargado
res aqui presentes, demais autoridades, senhores e senhoras, o Tri
bunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desde há muito, vem
procedendo a estudos para que sejam implantadas, em todo seu
território, eleições informatizadas. Para isso, fizemos um convênio
com a Universidade Federal do nosso Estado e entregamos tam
bém aos nossos técnicos os estudos necessários para que se con
cretizasse esse objetivo.

No dia 15 de novembro de 1994, no segundo turno das elei
ções para Governador, em cinco seções localizadas no Colégio
Imaculada Conceição, na Capital do Estado, procedemos a essa
eleição informatizada. Este foi o primeiro passo, o coroamento.

Posteriormente, no dia 12 de fevereiro de 1995, fizemos a
eleição para Prefeito do Município de Xaxim. Como o Prefeito an
terior havia falecido, houve necessidade de que se fIzesse uma
nova eleição para o preenchimento do período. Foi a primeira elei
ção municipal informatizada - em toda a América Latina. Esteve
presente, na ocasião, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
MinistU) Carlos Veloso. A população vibrou com essa eleição in
formatiZada. Votaram 14 mil eleitores. Trinta minutos após o en
cerramento das eleições, obtivemos o resultado, e a população
estava eufórica com um resultado assim tão rápido.

Posteriormente, no dia 19 de março de 1995, fizemos uma
consulta plebiscitária, ou melhor, 33 consultas, sendo 20 relativas
a emancipações e 13 a anexações. Trinta e oito mil eleitores vota
ram, e o encerramento foi às 17h No Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Cantarina, às 17h2min, começamos a receber os primei
ros resultados. Foi o maior coroamento que poderíamos ter nessas
eleições plebiscitárias. No Município de Treviso, que fica no sul
do Estado, em seções em que havia 100, 150 eleitores, passamos a
colocar 1.250 eleitores, e, antes das 17h, todos já haviam votado.
Com isto, tivemos o conhecimento de que este tipo de eleição é rá
pido, evita a fraude e não exige a utilização de muitas pessoas.

Em Santa Catarina, podemos dizer, portanto, que este tipo
de eleição infonnatizada é uma realidade. Se possível for, iremos
implantar nas eleições municipais do próximo ano este tipo de
eleição informatizada, porque, para nós, foi um total coroamento.
Setenta e cinco mil eleitores já foram envolvidos neste tipo' de
eleição. Consulto, então, o eminente Presidente desta Comissão
sobre a possibilidade do nosso técnico Célio fazer a exposição.
(pausa.)

O SR. CÉLIO ASSUNÇÃO - Sr. Presidente, Sr. Deputado
João Almeida, demais membros da Mesa, senhoras e senhores,
conforme o Presidente do Tribunal disse, Santa Catarina já tem um
trabalho em eleições infonnatizadas. Começamos em 1971 com
consultas plebiscitárias, passamos por uma eleição majoritária, em
segundo turno, que é considerada uma eleição simples, e por uma
eleição municipal e agora estamos aqui em Brasília, no TSE e na
Câmara dos Deputados, para expor como seria a infonnatização
das eleições de 1996 e as que se seguirão. Nossa idéia é alicerçada

basicamente no que existe talvez de mais confIável e de mais mo
derno no Brasil, que é a automação bancária. Certamente, como já
houve revoluções sobre a forma de votação, vamos passar por um
novo momento, por uma coisa mais técnica. Com uma grande
campanha de esclarecimento do eleitor, conforme sempre fIzemos
em Santa Catarina no momento inicial de cada projeto, temos cer
teza de que ele vai exercer seu direito constitucional com toda na
turalidade, como ele fazia. Relembro a V. Ex"s que, pelos idos de
1960, - o eleitor trazia a cédula de Casa. Como isto ocasiona pos
síveis fraudes, o sistema eleitoral foi moditicado, passando o elei
tor a preencher a cédula da cabine indevassável. Foi um mudança
muito agressiva para ele, que estava acostumado com um procedi
mento e passou para outro. Agora queremos que ele vote numa
máquina, que, neste caso, é considerada confiável, segura e garan
te ao eleitor aquilo que ele deseja, que aquele candidato que ele es
colheu aparecerá no boletim de uma e será efetivamente eleito.

Os nossos projetos em Santa Catarina sempre são alicerça
dos na comunidade. Utilizamos equipamentos da comunidade, fa
zemos um trabalho sempre em parceria, porque consideramos que
a eleição é sempre comunitária, um mutirão. Esta idéia do voto in
formatizado que estamos trazendo para Brasília também parte des
te princípio. Queremos envolver neste caso, confonne já levei ao
Presidente, a Universidade Federal de Santa Catarina e também a
Universidade Federal de ltajaí, que foram parceiras nos modelos
tecnológicos de votação até agora desenvolvidos em Santa Catari
na. A nossa idéia é, acompanhando sempre a tecnologia brasileira
em processo eleitoral, padronizar essa votação no Brasil, de forma
que em qualquer Estado e seção eleitoral seja idêntica, quer no
Sul, quer no Norte.

Nossa idéia é implantá-la em .todo o território nacional.
Acreditamos que essa tecnologia que o mundo já criou e vamos
agora incorporar ao processo eleitoral, se for aprovada, vai possi
bilitar a criação de seções eletrônicas em todo o território nacional,
a um custo extremamente acessível.

Confonne o Presidente lhes informou, já passaram em vota
ções eletrônicas exclusivamente ofIciais 75 mil eleitores do nosso
Estado. Já fizemos quarenta eleições totalmente infonnatizadas,
sem haver um processo paralelo de coleta de votos ou apuração
manual.

Também já fizemos alguns trabalhos comunitários. O últi
mo deles foi realizado dia 30 de março, quando da eleição da Dire
toria da UNlMED. Foi um processo semelhante ao que
desenvolvemos para as eleições.

Estamos agora, nos meses de maio e junho, oferecendo nos
sa tecnologia para os Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo
e de Goiás, já com vista a outros Tribunais, de fonna que até 1996
se crie uma cultura nacional de votação eletrônica.

O projeto catarinense baseia-se no que já existe em todas as
comunidades brasileiras, que é a automação bancária. Não utiliza
remos máquinas especiais. Essas máquinas poderão ser usadas no
dia-a-dia da Justiça Eleitoral brasileira. Quando não estiverem sen
do usadas na votação eletrônica, serão usadas na automação da
Justiça Eleitoral e também nas escolas. Criaremos uma cultura en
tre uma eleição e outra.

Nosso sistema de votação eletrônico vai permitir que votem
de 400 a 1.000 eleitores. Vai despender basicamente de dois fato
res: da região cultural onde se encontra o eleitor, ou seja, havendo
maior ou menor dificuldade no ato da votação, e também da possi
bilidade de esse sistema ser aproveitado para quatro eleições e até,
como já se está pensando, no Congresso, em eleições gerais para
todos os cargos eletivos.

Outro pilar do nosso projeto é a previsão de que esses equi
pamentos sejam renovados periodicamente. Nesse caso, não pen-
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saríamos em uma aquisição pura e simples do equipamento, mas
no contrato de leasing, em que a tecnologia seria sempre renová
vel, de forma que ficássemos sempre a um passo da fraude. Nin
guém conseguiria acompanhar-nos, porque, a cada eleição,
teIÍamos equipamentos atualizados.

Nossa máquina de votação, que já foi utilizada com esses
75 mil eleitores, coloca, ao [mal da escolha uma cédula preenchidtl.
na tela do microcomputador. Estamos preparados para fazer de
monstração do nosso trabalho no equipamento ao lado.

A parte fundamental é que, utilizando-se o computador - e
vai existir apenas um único computador em cada seção eleitoral
o eleitor vai usar um cartão maguético, num processo semelhante
ao da rede bancária, ao da Previdência Social e agora também ao
do usuário do FGTS.

Para evitar aquela última possibilidade de fraude, que seria
um eleitor passar por outrem. estamos oferecendo a idéia de colo
car de novo a foto no cartão magnético, que seria o titulo eleitoral
O eleitor, então, se auto-identifica, e a máquina fica preparada
para que seja efetuado o voto.

Nosso projeto contempla, respeitando a norma legal exis
tenté, que é o Código Eleitoral, a possibilidade de que se vote
sempre pelo nome ou pelo número, dependendo da vontade do
eleitor.

Em se tratando de computador e existindo uma tecnologia
de voz, é possível- gostaríamos de colocar nesse projeto - a inser
ção de instruções verbais. Cada passo da votação seria instruído
verbalmente ao eleitor, por meio de voz.

Temos também a possibilidade de que, a cada votação efe
tuada, o voto impresso seja armazenado para uma possível recon
tagem.

Para facilitar, tendo em vista a regra básica de que o eleitor
não seja obrigado a fazer procedimentos além do que já tem feito,
temos também a possibilidade de emitir o comprovante de vota
ção.

A tecnologia, como já foi dito, é de agência bancária. Cada
seção eleitoral tem seu cadastro de eleitores. Dependendo do porte
e da abrangência da eleição, podemos, se o Congresso assim dese
jar, instituir a figura do voto em trânsito, com toda a segurança
que um sistema informatizado pode facultar.

Quando se automatiza um processo de votação, todas as fa
ses subseqüentes são automatizadas. A apuração em mesa se tor
nará realidade, e - o que talvez seja mais importante - o boletim
de urna poderá ser colocado na porta da seção, de forma a ser es
crutinado pelo maior interessado no processo eleitoral, que é o
eleitor.

Tendo em vista tratar-se de um sistema de automação, esses
dados do resultado da apuração seriam transmitidos, ou levados,
para a central da totalização, onde haveria a totalização dos votos
e, no caso da eleição de 1996, a proclamação dos candidatos elei
tos.

Todas aquelas funções de jurisdição da Junta Eleitoral se
riam mantidas, ou seja, a discussão do voto em separado, o recurso
em relação à impugnação do eleitor, com o detalhe de que a Junta
Eleitoral funcionaria concomitantemente à votação. Ela seria insta
lada no momento da abertura da seção eleitoral.

Todo o nosso projeto, conforme mencionamos até agora,
baseia-se em uma ampla campanha de divulgação. Queremos que
o eleitor, muito tempo antes de se apresentar à sua seção eleitoral,
conheça o sistema e tenha a naturalidade necessária para fazer uma
votação livre e tranqüila. FaIÍamos campanhas na televisão, no rá
dio, nas escolas, nas associações comunitários, de forma que todo
o eleitorado brasileiro tenha a oportunidade de conhecer tudo que
se passa nessa nova forma de votação.

Aproveitaríamos o espaço que nos é destinado na propagan
da gratuita para fazer essas campanhas. Já existe esse espaço. Não
o estamos criando, não estamos agredindo ninguém; simplesmente
o estamos ocupando, para que o eleitor tenha essa naturalidade no
ato de votar.

Tencionamos aproveitar esse projeto para voltar a explicar
ao eleitor os pontos básicos da eleição, como a importância de seu
voto, da fiscalização, da representatividade popular, da alternância
do poder, do multipartidarismo. Iriamos aproveitar esses recursos,
que seriam colocados à nossa disposição, para mostrar quão im
portante é o gesto que ele faz em cada eleição.

Nosso trabalho tem como pressuposto formar uma comis
são tripartite, com a participação do Judiciário, que tem a missão
constitucional de oferecer e estudar a execução dos sistemas elei
torais, de organizações da sociedade que trabalham nessa área do
Legislativo e do Executivo. Queremos juntar essas partes para,
com toda a sociedade, estabelecer, a partir das idéias que vamos
apresentar nos próximos meses, a fórmula mais adequada para rea
lizar essa missão de mudar o sistema de votação, de tomar a vota
ção simplificada.

O projeto tem uma abrangência que transcende a própria
máquina de votar, a própria eleição informatizada, que é a mod
ernização da Justiça e do Estado brasileiro. No intervalo do calen
dário eleitoral, gostaIÍamos de utilizar essas máquinas na
sociedade também, utilizar nas escolas, utilizar na nossa Justiça,
que ainda está em fase incipiente, tem muito a percorrer para pres
tar melhor serviço à sociedade.

Temos acompanhado experiências internacionais sobre o
que custa a democracia. Certamente alguns recursos que fossem
alocados no momento inicial- afrrmamos a V.Ex"s que esses re
cursos não seriam a fundo perdido -, todo o material que comprás
semos, todas as campanhas feitas seriam permanentes, seriam
aproveitadas para as próximas eleições. Gasta-se muito com uma
eleição manual e aproveita-se pouco.

No caso do computador. ele não só serviria para votação in
formatizada, mas para todos esses projetos de modernização da
Justiça, o aprendizado da informática. ferramenta tão importante
na sociedade moderna.

Finalmente, queremos mostrar que a eleição eletrônica,
além de ser considerada segura - que é o fator fundamental-, tem
a rapidez que a sociedade gostaria de ter. Acabada a votação, to
dos querem saber o resultado. Acreditamos que seja o processo
mais confiável e mais rápido para se conseguir esse objetivo.

Seria essa a nossa explanação. Estamos à disposição de V.
Ex"s para qualquer dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Sr.
Célio, indago se seria possível fazer já a demonstração do sistema
catarinense no computador, porque eventualmente pode surgir al
guma dúvida a respeito de como funciona efetivamente.

O SR. CÉUO ASSUNÇÃO - Gostaria apenas de prestar
um esclarecimento. O Sistema catarinense que estamos demons
trando é o sistema que utilizamos até agora para consultas plebi
scitárias e eleições majoritárias mais simples. O sistema que
estaremos utilizando em 1996 é muito semelhante ao sistema do
Mato Grosso.

Colocamo-nos à disposições para fazer demonstrações so
bre o sistema utilizado até agora.

Para o caso de uma pessoa cega, estamos utilizando a tecno
logia que chamamos de multimídia, para dar instruções verbais.
Para evitar que o voto seja devassado, utilizaríamos fones de ouvi
do, para que, ao confrrmar o candidato, apenas aquela pessoa ou
visse.

No caso de pessoa tetraplégica ou paraplégica. haveria ain-
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da a possibilidade de fazer uma informação por som, por microfo
ne, direta do sistema de computação.

Esse projeto abrange todo tipo de el"a'Jr, com todas as difi
culdades que ele possa ter ao chegar á seçào. No caso de não ter
cultura necessária para isso, ele será capacitado como analfabeto;
o eleitor cego, o eleitor paraplégico e tudo mais serão considera
dos.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Dr.
Célio, creio que seria melhor assistirmos à segunda exposição, do
técnico do Mato Grosso, e posteriormente abriríamos a palavra
para que o Plenário se manifestasse a respeito de alguma dúvida.

Agradeço a V. sa a exposição.
Passarei a palavra ao Desembargador Munir Feguri, que

fará a apresentação do técnico Dr. Luiz Roberto da Fonseca, espe
cificamente sobre o processo já utilizado no Estado do Mato Gros
so.

Com a palavra o Desembargador Munir Feguri, Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.

O SR. MUNIR FEGURI - ExmO Sr. Deputado Mendonça
Filho, Presidente da Comissão Especial destinada a estudar modi
ficações na legislação eleitoral; ExmO Sr. Deputado João Almeida,
Relator desta Comissão; Ilm° Sr. Divino Coelho Martins, Diretor
Geral do Tribunal Superior Eleiroral; ExmO Sr. Desembargador
Wilson Vieira; Sr. Secretário de Informática do TSE, Sr. Paulo
César;

Srs. e scas Parlamentares, o Estado de Mato Grosso vem, a
partir das eleições presidenciais de 1989, investindo no processo
de informatização da Justiça Eleitoral. Um Estado de dimensões
continentais, dificuldades de comunicação e grandes distâncias en
tre suas cidades tem hoje todas as suas zonas eleitorais informati
zadas. Nas eleições de 1994, foi dos primeiros Estados a encerrar a
apuração e a totalização das eleições majoritárias e proporcionais,
tendo sido considerado o melhor desempenho, devido às suas co
nhecidas limitações regionais. O processo de apuração e totaliza
ção eletrônica evoluiu muito em Mato Grosso, e, hoje,
apresentamos o projeto de uma eletrônica, que utiliza a tecnologia
mais avançada existente no mercado internacional para permitir o
exercício do voto, principalmente nas eleições proporcionais.

Experiências foram realizadas, mesmo oficiais, a exemplo
da consulta plebiscitária realizada em Sapezal, onde índios, traba
lhadores rurais e outros cidadãos exerceram seu direito de voto
com muita simplicidade, fazendo sua escolha através do voto ele
trônico. O processo de familiarização da população com o proces
so eletrônico tem sido realizado principalmente, através das
eleições das associações de moradores de bairros de Cuiabá. Fo
ram realizadas quinze eleições. O processo eletrônico também foi
utilizado para eleição nas associações de cegos de Cuiabá, no Sin
dicato de Professores e em convenções partidárias, como as do
PDT e do PMDB. Todas as eleições trazem informações preciosas
para a Justiça Eleitoral. Assim, a utilização da tecnologia de códi
go de barras é, para nós, a única forma que vai permitir ao nosso
eleitor menos esclarecido o pleno exercício do seu direito de voto.
O analfabeto, o surdo-mudo, enfim, todos os eleitores, indistinta
mente, poderão ter a garantia de que o seu voto, livremente depo
sitado nas umas eletrônicas, vai transformar-se em realidade, não
se permitindo que uma minoria inescrupulosa venha a manipular
os resultados, adulterando a vontade da maioria.

A garantia da verdade eleitoral é a proposta do Tribunal Re
gional Eleitoral de Mato Grosso. O processo deve ser seguro,
transparente - garantia à livre fiscalização dos partidos e candida
tos - e transformar em realidade o anseio de todos, que é a verda
de eleitoral. Assim, Mato Grosso oferece para discussão o seu
projeto, que não tem similar em outros Estados da Federação.

Passo, então, com a permissão do nobre Presidente, a pala
vra ao nosso Secretário de Informática, para apresentação do nos
soprojeto.

Era o que eu tinha a expor, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - Sr. Presidente

da Comissão Especial, Sr. Relator, membros componentes da
Mesa, Parlamentares presentes, senhoras e senhores, companhei
ros da mídia, a proposta do Estado de Mato Grosso, fundamental
mente, é a urna eletrônica, equipamento na sua acepção real da
palavra, isto é, receptor de votos, aquele equipamento que não es
teja conectado a nada, não receba comando à distância, tenha auto
nomia de uso no mínimo de doze horas, para que possa ser usado
em qualquer região do País; tenha o conceito mais moderno hoje
utilizado, de plug and play, quer dizer, ligue e use, seja amigável
para o eleitor, de forma a não criar nenhum constrangimento para
nossa população simples e humilde, de maneira que possa exercer,
com tranqüilidade, o seu direito de voto.

O que nós estamos pretendendo é que, através da tecnologia
do código de barra, fartamente utilizada hoje, principalmente nos
supermercados, nós possamos ter, no nosso título eleitoral, a ins
crição através do código de barra, de forma a possibilitar a auto
habilitação do eleitor diante da urna. Assim, ele chegando próximo
à uma, ela terá um sensor, igual às caixas bancárias, e já falará
com o eleitor, pedindo a ele que se identifique. Ele coloca o seu tí
tulo na urna eleitoral, a folha de votação está pré-armazenada e ve
rifica se aquele eleitor é daquela seção, se ele já votou, ou se é de
seção awegada ou não.

E bom que se diga, de imediato, que a atual concepção de
folha de votação de papel manual não inviabiliza o processo. Se
for impossível colocar o código de barra em todos os títulos até a
eleição e 1996, podemos usar a folha de votação de hoje, porque,
no voto obrigatório, leva-se o comprovante de votação, que já é
emitido com o código de barra, de forma que o próprio compro
vante de votação seja a habilitação daquele eleitor na uma.

A idéia em linhas gerais, é a seguinte: no início da votação,
o presidente e o secretário ligam a unia. Ela é dedicada. No mo
mento em que ela for ligada, ela já vai pedir a ele que se identifi
que e vai emitir aquilo que chamamos de zerézima, quer dizer, o
boletim de uma, com zero voto para cada candidato cadastrado na
quele Município.

Não vai ser possível ligar essa urna no dia anterior e enchê
la de votos, até porque ela tem mecanismo interno de data e hora
não acessível externamente, que vão ser colocadas no momento da
emissão da zerézima. Esse ato é formal e deverá ser feito na frente
de todos os fiscais presentes à abertura daquela seção eleitoral. O
presidente e o secretário - aqui nós já estamos falando em dimi
nuição de pessoas nas seções eleitorais, diminuição do contingente
humano que trabalha nas eleições todos os anos - identificam-se
perante aquela uma, e inicia-se a votação. O eleitor se aproxima da
uma, vota para Prefeito, vota para Vereador, e, em, seguida, vai-se
processando, durante o dia todo, a votação. Num dado momento, o
presidente e o secretário votam, como é hoje.

Na terceira vez em que o presidente ou o secretário se iden
tificarem na uma, ela vai perguntar se querem encerrar a votação.
Isso é para impedir que o próprio presidente, com seu título, exer
ça o direito de voto por várias vezes, que já não é mais direito, é
fraude. Então, no momento em que deseja encerrar a uma e ele
confirma o encerramento da uma, ela totaliza o resultado daquela
sessão eleitoral. Ao totalizar o resultado daquela seção eleitoral,
ele emite o boletim de uma de todos os candidatos que receberam
a sua votação e já não mais de todos os cadastrados. Temos o caso
de São Paulo, que normalmente pode ter até 1.500 candidatos, e se
emitiria a votação daqueles que receberam voto. () que acontece é
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que, na presença dos fiscais, é distribuído o boletim de uma, e o
resultado se torna público naquele instante.

Aí n6s vamos pensar em transmitir os dados. Podemos
transmitir os dados a partir do próprio local de votação, ou a partir
de postos de votação, quando essa urna estiver na zona rural ou
em lugar distante dos grandes centros, ou mesmo nos grandes cen
tros onde não se tenha condições de teleprocessamento confiável.
Mas a verdade é que o resultado já se tornou público no momento
do encerramento da votação. Para que o eleitor possa votar duran
te o dia, nós imaginamos o santinho, a institucionalização do santi
nho com código de barra, igual ao do supermercado. Quer dizer,
há a foto, o número e o nome do candidato e o código de barra
embaixo. Quando ele colocar esse santinho na urna, vai aparecer a
foto na tela, isso para evitar que um candidato inexpressivo colo
que o código de barra de um candidato muito popular na sua foto.
Então, o candidato A põe o código de barra de B na foto do A para
carrear os votos. Quando a urna ler o voto daquele candidato, vai
mostrar a foto do que é inexpressivo. Daí ela vai pedir para confir
mar. É a fozm.a de segurança que nós encontramos para que o elei
tor não seja induzido a erro de escolha. O eleitor pode ir com esse
santinho no seu bolso - já usamos o nonnógrafo no ano passado;
passava-se o lápis no elemento vazado - ou ele pode chegar na se
ção eleitOral e ver o catálogo de candidatos. Tal qual se escolhe
um produto hoje, ele opta por aquele que considera o melhor pro
duto para sua escolha, que é o seu candidato. Ele folheia o catálo
go, que pode ser por coligação - as cores do catálogo podem ser
por partido ou coligação - e, de posse disso, ele coloca diante da
máquina, que lê o código de barra e aparece.

Contudo, a máquina pennite ao eleitor mais esclarecido que
ele possa digitar o nome ou o número. Ela s6 não lê o código de
barra. O eleitor mais esclarecido pode digitar o nome ou o número.
Aqueles menos privilegiados de instrução utilizam a tecnologia do
código de barra. Seriam distribuídos os santinhos, pois o código de
barra é universal, ou poderia utilizar-se catálogo. No momento em
que ele lê o santinho, aparece a foto, ele conínma a opção e assim
se procede durante todo dia. No fmal do dia, encerra-se a votação,
totalíza-se imediatamente o resultado daquela seção eleitoral, tor
nando-o público e distribuindo-o para todos os presentes. Daí se
pensa na transmissão dos dados de acordo com as caractensticas
de cada Região: Amazonas, Acre, Mato Grosso, São Paulo ou Rio
de Janeiro. Não importa onde, a transmissão de dados será feita
depois da publicidade do resultado.

Tivemos o contingente de 2 milhões e 71 pessoas trabalhan
do nas eleições de 1994, mas a adoção da uma vai reduzir substan
cialmente esse contingente, principalmente na parte de
escrutinação, em que foram utilizadas 170 mil pessoas, contando
votos por dez, quinze dias, ou às vezes até recontando-os, almo
çando, jantando, consumindo uma fozm.a expressiva de recursos.

Fala-se muito sobre a abrangência da adoção desse voto. O
que estamos apresentando inicialmente para a Comissão, cÔrno
subsídio para reformas políticas e eleitorais, principalmente para
as eleições de 1996, são alguns detalhes. Por exemplo, se nós ado
tannos 200 mil eleitores por cidade, nós atingmamos 32%. Se
adotássemos as Capitais de 100 mil, 41%. E se adotássemos 50
mil, atingiría'mos 50%. Esse dado é estatístico porque, eventual
mente em algllllS tribunais ou algumas regiões essa abrangência
está ainda podendo atingir a totalidade, se for o caso. No momen
to, é apenas um dado estatístico, porque nós temos 246 Municípios
com mais de 50 mil eleitores. Temos 112 Municípios com mais de
100 mil, no universo de 5 mil 112 Municípios. Quer dizer, esses
parâmetros poderão limitar a adoção do voto. Estamos apresentan
do apenas como subsídio os dados, a quantidade de Municípios, se
atendidos de 200 mil, 1%; de 100 mil, 2,23%; de 50 mil, 4,81%. _

Um fator que nós temos de realçar é que fIZemos uma pr0
jeção, em Cuiabá, e a média de eleitores por seção em Cuiabá, está
em torno de 345. Hoje, o limite é de 500 eleitores nas Capitais e
de 400 no interior. Naturalmente, com esse limite de eleitores,
com o voto eletrônico, com a urna eletrônica, podemos trabalhar
com um número maior. Fizemos uma projeção, trabalhando com
750 eleitores, e chegamos à redução de 44% de seções eleitorais.
Então, podemos imaginar que o remanejamento de seções, eleito
rais diminuiria substancialmente a quantidade de sessões e de pes
soas a serem alocadas para o trabalho.

As principais vantagens que temos visto no processo que
está em discussão não são um projeto pronto e acabado. Trata-se
de uma idéia nova, uma tecnologia para discussão, porque traz
conceitos novos diante do exercício do direito do voto, que é de
uso fácil e interativo. Liga e usa. Tem autonomia, tem segurança e
protege contra perda ou queima. Ela utiliza a melhor tecnologia
hoje existente de garantia dos dados. Pennite o voto do analfabeto
e do deficiente fisico. Podemos ter a comprovação material do
voto por fozm.a eletrônica, ou por forma de papel Essa questão
fica aberta à discussão. A transmissão de dados é do próprio local
ou de postos de transmissão. O código de barra e a orientação por
voz é o único meio que imaginamos, em Mato Grosso, possível
para orientar o eleitor menos esclarecido. Digo a V. Ex"s que a
reação das pessoaS diante da urna, a facilidade de manuseio pelas
pessoas simples têm sido extraordinárias. As pe~SJllS esclarecidas
têm tido um pouco de dificuldade e até certo preconceito. Elas têm
medo de errar. O cidadão simples tem-se comportado de forma
tranqüila, tem votado em 45 segundos com tranqüilidade absoluta.

Para o deficiente visual, imaginamos que podemos ter, atra
vés do conceito da multimídia, as seções eleitorais isoladas acusti
camente e pelo voice control, conversando com a urna; ele poderá
votar com a voz. Isso para o deficiente visual que não seja alfabe
tizado em braile. Para o deficiente visual alfabetizado em braile,
temos o santinho com código de braile para ele se identificar.
Além do santinho, no teclado da urna, a película em braile para ele
interagir com a máquina, orientado pela voz. Para o surdo-mudo
V. Ex"s verão no exemplo do nosso protótipo - enquanto aparece a
mensagem na tela, a voz vai orientando o eleitor, a linguagem do
surdo-mudo vai reproduzindo exatamente aquilo que está escrito e
o que se está falando, para que o surdo-mudo não alfabetizado 
bem entendido, porque o alfabetizado tem condições de ler na tela
- possa exercer, com naturalidade, sem violência a si mesmo, o
seu direito de voto.

Quanto aos deficientes fisicos, seus problemas já são trata
dos em Mato Grosso por meio de seção especial para os que têm
dificuldade de locomoção, dando-lhes condições de chegarem por
meio de rampas de acesso e de interagirem com a urna, com bas
tante tranqüilidade.

Temos de lidar com outros subprodutos, as justificativas
que poderiam ser feitas a partir das proprias seções eleitorais, por
que, quando ele não é eleitor por seção, ele pode ser indagado se
quer justificar-se ou não. Para sua maior comodidade, ele não pre
cisará ir ao correio.

O voto em separado pode ser tratado por meio de sobrecar
tas eletrônicas, o que representa um conceito novo, de absoluta se
gurança. Essa urna, em que há voto em separado, nonnalmente
não é apurado no seu proprio local. Ela é levada até à Junta Eleito
ral, onde se procede primeiramente à identificação, para saber se o
o eleitor pode ou não exercer o seu direito de voto. Se puder, ele
será misturado aos demais, e será feita a totalização diante da Jun
ta. Desta fozm.a, teríamos um controle maior sobre quem vota fora
da seção, no caso de eleitor autorizado a fazê-lo. No fmal do dia,
teúamos o controle, o cotejamento de quem votou fora da seção,
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inviabilizando que alguém possa ter votado duas vezes. Se alguém
o tiver feito, não conseguiremos, é claro, retirar o seu voto. Mas
que receba uma punição severa, porque é um ato que não deveria
ter sido praticado; porém. fica claro que praticou, porque é fácil
detectá-lo. É descoberto, é s6 a divulgação da possibilidade de isso
ocorrerjá inibirá esse fato. É o que imaginamos como técnicos.

A discussão política tem sido mencionada. Tal processo é
discutido para ver se há ou não conveniência da sua adoção, a reu
tilização do equipamento. Imaginamos o alistamento eleitoral ele
trônico a partir do balcão, para que não se preencham mais
forniUlários à mão, mas sejam digitados diretamente neste equipa
mento. Imaginamos a automoção das zonas eleitorais. Por que não
utilizar esse equipamento na Justiça comum. na Justiça do Traba
lho, para que automatizemos e democratizemos o acesso ao Poder
Judiciário, informatizando e melhorando a qualidade de serviço?
Por que também não fazemos a campanha "Adote uma urna", para
que os Estados e Municipios colaborem com determinada quanti
dade de urnas, e depois, elas venham a ser usadas na informatiza
ção do ensino público municipal e estadual? Por que as empresas
não melhoram a qualidade dos seus serviços, cedendo para o uso,
nas eleiçõef:, determinada quantidade de urnas e depois utilizando
as no seu dia-a-dia? Então, o aperfeiçoamento do pessoal de apoio
vai melhorar a qualidade de serviço da Justiça como um todo.

Já fomos questionados em algumas apresentações sobre a
questão da prova material do voto e, sobre isso, fazemos duas ex
plicações: a primeira é a adoção de urnazinha lacrada, embaixo da
urna; a cada votação se imprime um papel, a guilhotina corta, e ele
cai dentro da urna de ·baixo. Na nossa opinião, isso deveria ser
consultado aos técnicos de cada partido, porque, para n6s, ela é in
ferior à própria comprovação por meio de flash-epron, que é uma
técnica moderna e inviolável. Mas, de qualquer maneira, se neces
sária a comprovação em papel, adote-se a guilhotina e o depósito
no caso de pedido de recontagem. Sabe-se que o técnico tem uma
certa dificiIldade em recortar bit e byts. Imaginem a recontagem
no processo eletrônico, uma vez que ela normalmente surge da
manipulação. Porém, o processo pode evitar a manipulação. De
qualquer forma, não inviabiliza a necessidade ou, se colocado em
lei, que se possa ter a comprovação material do voto.

Na nossa opinião, como técnicos, naturalmente a eletrônica
é a mais· adequada. Temos de proceder à transferência do local de
votação, ao enxugamento das seções eleitorais, deixando, como
forma teórica de apresentação antes de fazeImos a demonstração,
uma mensagem para que possamos pensar com otimismo. Por que
não criarmos o SATJUS, quer dizer, o satélite do Poder Judiciário,
a serviço do Poder Judiciário, unindo todos os Tribunais Supe
riores, por meio dos Tribunais Regionais, chegando até a Junta de
Conciliação, na ponta?

Pode ser incabível, neste momento, eu falar sobre isso. Por
outro lado, numa apresentação, um cidadão de Manaus, no Ama
zonas, contou-me a história de uma urna do local de votação. di
zendo que ela vai de barco, descendo o rio. Sobre o barco, vai um
helicóptero e, numa deteIminada altura, o helicóptero levanta vôo
e desce a urna por corda. Naquele local, todos votam durante todo
o dia, e, no final da tarde, o helicóptero recolhe aquela urna e vai
embora.

Como resolver isso? Fala-se em voto eletrônico, uma ele
trônica e vislumbra-se essa realidade do Amazonas. Eu digo: só
via satélite. Desta forma, na minha cabeça nasceu o SATJUS, por
meio de uma tecnologia, a banda K-U, utilizada no Japão há dois
anos - uma antena de vinte centímetros, que custa 2 dólares cada
uma, fazendo a transmissão desses dados. Essa referência ao SAT
JUS é mais um quê de otimismo do técnico, para que possamos
pensar grande e o Poder Judiciário ter o melhor acesso democráti-

co à Justiça, para que o nosso povo, de forma gentl, possa ter uma
Justiça mais célere e atuante. Farei uma demonstração da urna.
(Apresentação de transparência.)

Esse foi o momento em que ligaram a urna. Há a mensagem
dos surdos-mudos no canto da tela e a identificação da voz para
eles irem o.:om o cartão e se identificarem à urna. No momento em
que eles se identificam à urna, pedem que se ligue a impressora.
(Apresentação de transparência.)

Eles emitiram a zerézima, o eleitor chega perto e pede a
identificação. Aqueles sinais de surdo-mudo foram feitos por uma
professora e um aluno de Cuiabá quando demos as mensagens, e
eles criaram o resultado e a nossa urna. (Apresentação de transpa
rência.)

Neste momento, ele usa o nome, o número ou o santinho
com o código de barra ou catálogo, para expressar o seu desejo de
voto. Aqui, colocamos clubes de futebol como se fossem prefeitos.
(Apresentação de transparência.)

Ele escolheu o Atlético, que é o clube do meu Presidente 
senão ele próprio será o primeiro a não aprovar o meu projeto.
(Apresentação de transparência.)

Em seguida, repete-se o processo para que ele digite o
nome e o número ou coloque o santinho com o código de barra na
frente. (Apresentação de Transparência.)

À medida que observamos a mensagem dos surdos-mudos,
ela realmente identifica para eles...

(Não identificado) - (Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - Não. Nós temos

de ter o voto em branco, pelas caracteJÍsticas legais.
No segundo exemplo, mencionamos a possibilidade do voto

em branco, para que ele possa manifestar o seu desejo. (Apresen
tação de Transparência.)

No terceiro, a possibilidade do voto, nulo. Na qualidade e
técnico, elaborando um processo diante da legislação atual, men
cionei a possibilidade de... (Apresentação de Transferência.)

Esse processo se repete. Essa interação com o eleitor ocorre
o tempo todo. Ele chega e no momento em que se aproxi
ma...(Apresentação de Transparência.)

O exemplo do voto em branco é para reforçar que, se ele
quiser votar em branco, existe a tec~ para que ele o faça. (Apre
sentação de Transparência.)

O processo é indevassável. Ele fica na cabine, sozinho, com
a uma, as mensagens servem apenas para orientá-lo a exercer o
voto. É uma forma de não violentar o nosso eleitor mais humilde.
(Apresentação de Transparência.)

Sugerimos a hipótese do voto nulo, porque fizemos tudo
tendo por base a legislação atual. (Apresentação de Transparên
cia.)

Por isso, dissemos que esse projeto representa uma idéia
que Mato Grosso oferece para discussão, uma idéia que não pre
tendemos dar por encerrada. (Apresentação de Transparência.)

O terceiro exemplo demonstra a possibilidade de encerra
mento, a emissão do boletim de uma final. Então, digamos que já
fosse a terceira vez em que o Presidente ou o secretário... (Apre
sentação de Transparência.)

(Não identificado.) - (Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - Isso também

pode ser contemplado com o santinho. Eu não tinha como simboli
zar a legenda. Poderia simbolizar com o clube. (Apresentação de
Transparência.)

(Não identificado.) - (Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA- Ele pede a quan

tidade de cópias. São impressas tantas cópias quantas forem neces
sárias e distribuídas para os fiscais presentes. Toma-se público o
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resultado, e, a partir daí, transmitiremos os dados. Essa é a idéia.
Neste momento, gostaríamos de exercitar a votação e usar da urna
agora, como se fosse verdadeiramente uma urna. (Apresentação de
Transparência.)

Ele pergunta quantas cópias, imprimindo apenas uma, qua
renta colunas, com zero voto contido nesta uma eleitoral, no ÍIÚcio
da sua votação. Depois, passaremos algumas pastas e as deixare
mos com os membros da Comissão.(Apresentação de Transparên
cia.)

Ele já está pronto para começar a votação. Eu posso parar
neste momento e convidar nosso Presidente a exercer o direito de
voto. (Apresentação de Transparência.)

Esse é um processo de votação extremamente eficiente. Não
sei se agora ou depois abriríamos o debate. Fariamos o debate e
depois colocariamos... Ela ficaria aqui para que cada um fizesse
seu teste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Qual
seria o procedimento? Abrir o debate depois?

Gostaria de parabenizar o Desembargador Muniz Feguri e o
técnico Dr. Luiz Roberto da Fonseca pela exposição feita.

Comunico ao Plenário que as inscrições estão abertas para
os debates. Dado o adiantado da hora, peço que cada um seja o
mais objetivo possível.

Tem a palavra, o primeiro orador inscrito, Deputado Corau
ci Sobrinho.

O SR. DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presi
dente, da mesma forma, quero cumprimentar todos os palestrantes,
que trazem a esta Comissão contribuição importante, notadamente
no momento em que examinamos a questão da reforma política e
do Código Eleitoral.

Farei apenas duas perguntas. A primeira delas é quanto à
questão, que não ficou muito clara para mim, de impugnações e
recursos, porque vemos que, na prática, hoje, essas questões são
decididas sempre pelo juiz eleitoral, no momento da apuração. Pa
receu-me que há uma transmissão de dados da seção eleitoral dire
tamente para uma central que vai coletar esses dados. Além de
haver uma redução de pessoas, o que é salutar, a mim me pareceu
que essas pessoas que vão trabalhar nas juntas eleitorais não são
conhecedoras do Direito Eleitoral, das questões eleitorais, como
não são conhecedoras hoje. Então, quando isso é remetido para a
apuração, as questões são resolvidas pelos juízes eleitorais, ques
tões de intenção de voto e impuguação de voto. Quem é que vai
resolver essas questões e em que momento? Que segurança tem
um flScal de partido ou o próprio candidato, se o voto dado a ele
não foi considerado ou se a intenção do eleitor não foi devidamen
te considerada e assim por diante?

Sabemos que, hoje, quando se faz isso num recinto único,
os juízes eleitorais acabam tendo uma atuação importante nesse
momento, de certa maneira, uniformizando as decisões para os es
crutinadores. Como se fará isso quanto aos locais de votação, que
estariio dispersos e, normalmente, com recursos humanos que des
conhecem a legislação eleitoral? Essa a primeira pergunta.

A segunda pergunta: há algum risco de que algum vírus,
desses muito conhecidos, possa penetrar num sistema desses, inte
ragir-se num sistema desses e, naturalmente, fraudar o resultado
das eleições?

O SR. LUlZ SÉRGIO NENA DE LIMA VlElRA - Agra
deço ao Deputado a pergunta. Responderei à primeira parte, quan
to ao aspecto iegaI.

A flXaçãO da Comissão de Informatização tem como parâ
metro essa preocupação, que também é nossa, no sentido de que
aquele voto impugnado possa ser analisado pela autoridade judi
ciária, que é quem poderá dizer se o voto pode ou não ser conside-

rado válido. Levamos essa preocupação. E o sentido é de que
aquela urna não seja totalizada, enquanto o juiz ~leitoralnão deci
dir se aquele voto pode ou não ser computado. E preciso que essa
máquina tenha esse mecanismo.

E essa é uma condições inarredável, porque os Senhores
podem, através da legislação, alterar a questão do voto em separa
do, mas não a impugnação quanto à identidade do eleitor, não por
que é uma garantia do próprio fiscal partidário. Isso: então, é
inatredável.

O que estamos solicitando à parte técnica é que se encontre
um mecanismo, sem violar o sigilo do voto, que pennita que aque
le voto fique em suspenso e que aquela seção onde haja o voto im
puguado não seja totalizada, até que seja apreciado pelo juízo
eleitoral se aquele voto pode ou não ser computado. Se considera
do que aquele voto possa ser computado, ele será pontualizado, de
forma a não violar o sigilo. Se, eventualmente, se entender que a
impugnação é procedente e, portanto, não pode ser computado
esse voto, o voto terá que ser arredado do processo, sem que isso
identifique a vontade manifesta do eleitor. É claro que esse é um
processo que os técnicos ainda terão que elaborar.

Quanto à sua segunda preocupação, responderei à primeira
parte e deixarei que os técnicos respodam à segunda.

É também nossa preocupação a impossibilidade total. Te
mos que buscar uma impossibilidade total, a [!Dl de que não haja
manipulação do resultado, ou seja, que não haja influências estra·
nhas que possam alterar o resultado eleitoral.

O SR. LUlZ ROBERTO DA FONSECA - Com relação ao
desafio do voto em separado, o que nós imaginamos técnica e ab
solutamente confiável é a sobrecarta eletrônica que tenha uma roti
na em que a uma receba aquele voto condicionado, de forma a que
fique armazenado numa epron - desculpem-me o termo técnico,
mas as assessorias técnicas dos Parlamentares depois poderão ana
lisar isso - de maneira tal que, no [mal do dia, quando dispara a
totalização, ela não totalize, porque verificou que houve um voto
impugnado, um eleitor impuguado. Então, essa urna, como o Dr.
Neiva explicou, é levada à junta e esta é quem vai decidir se aque
le voto poderia ser dado ou não. Em caso afIrmativo, aperta-se um
botão e ele é misturado aos demais. Na verdade, o processo é idên
tico ao manual de hoje, só que de forma eletrônica, com absoluta
segurança.

Com relação ao vírus na rede, é perfeitamente compreensí
vel a preocupação de V. Ex· Por isso que Mato Grosso trabalhou
em cima da idéia da uma eletrônica como elemento isolado - não
conectado a nada, não conectado a ninguém - que receba voto du
rante todo o dia de forma a impedir qualquer manipulação. Ela é
dedicada exclusivamente a receber votos os incidentes da votação.
No fmal do dia, através de um mecanismo que é usado atualmente
no sistema: de defesa norte-americano, de encripitação de dados,
ou seja, de cifração dos dados, isso é transmitido para a central.
Essa cífração de dados pode ter uma combinação de até 400 mi
lhões de hipóteses, o que um hacker desses, bastante privilegiado,
levaria, em média, quinze dias para descobrir. Não digo que seria
impossível descobrir, mas que ele levaria quinze dias. Já estaría
mos comemorando a posse dos eleitos. Nao daria tempo. É traba
lhar com a rapidez, com a segurança e com a impossibilidade de
receber comando à distância.

Essa é a proposta que Mato Grosso oferece à discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Neto) - Tem a

palavra a Deputada Tetê Bezerra.
A SRA. DEPUTADA TElÊ BEZERRA - Sr. Presidente,

Srs. Desembargadores que compõem a Mesa, Srs. Deputados,
acho que todos nós já chegamos à conclusão de que o modelo
atual de votação realmente está ultrapassado.
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Neste momento, gostaria de fazer um depoimento com rela- O SR. LUlZ ROBERTO DA FONSECA - Vou ter a ousa-
ção ao TRE de Mato Grosso, que, nas eleições de 1994, demons- - dia de dizer que ele é genuinamente mato-grossense. Não existe
trou a sua seriedade e o seu compromisso com a verdade nas nada igual no mundo; ninguém jamais imaginou essa possibilidade
eleições. Tivemos problemas seriíssimos de fraude, problemas sé- de voto. Nasceu das nossas equipes do Tribunal Regional Eleitoral
rios de manipulação na hora da apuração do voto. E, se não fosse de Mato Grosso, da busca de uma idéia para se exercer o voto pro
um posicionamento sério do Tribunal Regional Eleitoral de Mato porcional. Porque o voto majoritário, por ser de múltipla escolha, é
Grosso, teríamos tido um outro resultado nas eleições de 1994. fácil. As questões relativas a Santa Catarina, historicamente, os

Gostaria até de estar trazendo à consideração também. uma plebiscitos, fomm de múltipla escolha - Mato Grosso, com as as
questão levantada por um outro colega nosso - que não pode estar sociações de bairro, tem provado isso. ~eóamos que encontrar
presente porque está em reunião noutra Comissão - que é o Depu- uma solução para a eleição proporcional E uma solução genuina
tado Ubaldo Corrêa, do PMDB do Pará, que tem uma preocup8.ÇÍi9 mente mato-grossense, por enquanto, colocada em discussão para
grande, que não deixa de também ser nossa, de Mato GrossO. E o seu aperfeiçoamento ou não.
com relação à questão da energia. Temos muitos locais no País, O SR. DEPurADO JOSÉROCHA-Para o mundo?
não só na Amazônia, como no Nordeste, que têm dificuldades, O SR. LUlZ ROBERTO DA FONSECA - Para o mundo.
com energia. Todos esses terminais são eletrônico. Como seria Por que não? Com relação ao título de eleitor, essa é a preocupa
esse processo de votação? ção da Subcomissão de Infonnatização, da qual também faço par-

Há também a questão, como foi demonstrado, de quando te, assim como o Dr. Paulo César Camarão, Secretário de
for chamado o Presidente para executar a votação. Esse título de Infonnática, o Dr. Luiz Sérgio Neiva e o Dr. Célio Assunção. Es
eleitor com código de barras não permitirá que uma terceira pes- tamos colhendo idéias de vários tribunais, de universidades e de
soa faça manipulação e o use em nome do eleitor? ' institutos de pesquisas que possam ser diferentes dessa que esta-

O SR. LUlZ ROBERID DA FONSECA - Primeiramente, mos apresentando. Um dos pontos é a questão da identificação do
a resposta sobre a questão da autonomia. O equipamento está pro- eleitor, para que se impeça que "a" vote por ''bIt. Entre essas ques
jetado para, no mínimo, doze horas de autonomia - e a votação, 100s - me parece - a mais salutar é a da carteira de identidade, que
normalmente, dura nove horas - de maneira a que possa ser usado já existe, que já está aí. Ela poderia ser utilizada concomitante
até onde não tenha energia durante o dia todo. Ele já foi projetado mente com o título de eleitor. Parece-me que os institutos de iden
para essa [malidade. Estamos tentando evoluir tecnicamente em tificação já estão adotando o código de barras na carteira de
uma maior quantidade de horas. Estamos encontrando alguma di- identidade. Acho que o caminho é por aí.
ficuldade, pesquisando novas tecnologias, porque, quanto mais au- O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Tem a
menta o tamanho da bateria, mais aumentam os custos e tudo o palavra o nobre Deputado Paulo de Velasco.
mais. O SR. DEPurADO PAULO DE VELASCO - Sr. Presi-

A segunda pergunta é sobre uma questão que tem sido mui- dente, nobre Drs. Desembargadores, Srs. representadores técnicos,
to debatida pelos técnicos da Justiça Eleitoral. O Célio Assunção, S~s e Srs. Deputados, sabemos que a fraude é um instituto - creio
do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, apresentou a - internacional, mas principalmente nacional.
idéia mexicana do cartão magnético com fotografia. Essa é uma Tivemos oportunidade, em São Paulo, de acompanhar um
idéia que está em discussão. Município em que em uma havia noventa e quatro votos para o

Outra idéia, parece-me já levada ao conhecimento do Mi- mesmo candidato, com a mesma letra. E isso foi constatado atra
nistro pelo Presidente, é de que o cartão de identidade do cidadão, vês de laudo criminalístico. Portanto, inegavelmente, havia uma
que tem fotografia e no qual será inserido o código de barras - o fraude e nada aconteceu nesse Município que pudesse anular a
processo de inserção já está em andamento - venha a ser utilizado eleição, que levou para a prefeitura uma pessoa que estava, dessa
concomitantemente com o titulo. maneira, declarada como fraudadom da sua pr6pria eleição.

Outra idéia é aquela da identificação na hom: "O eleitor é Ele já explicou que não haverá um sistema. Portanto, seriam
você? Assina aqui a folha de presença." unidades autônomas. Logo, não haveria uma possibilidade de ha-

Outra idéia é a convivência ainda com a folha de votação ver isso.
atual. A nossa preocupação quanto aos vírus em uma urna eletrô-

A preocupação de V. Ex' é também a preocupação da Justi- nica é mais uma curiosidade. Parte dela já foi respondida, Sr. Pre
ça Eleitoral, do nosso Secretário de Informática, no sentido de sidente. Sabemos que enquanto dez trabalham para levantar e criar
buscar soluções e ver até onde a Comissão poderá avançar para um sistema, pelo menos mil e quinhentos estão trabalhando para
concluir o que faremos com essa questão. A identificação do elei- fraudar esse sistema. É o mínimo. A nossa preocupação é: alguém,
tor é ponto fundamental, muito importante no processo eleitoraL no seu próprio código de barras, não poderia entrar com um vírus
Existem em andamento várias iniciativas visando à solução dessa nessa unidade autônoma e anular totalmente aquela urna eletrônica
questão. e zerá-Ia? A zerésima seria no princípio e no [mal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Neto) - Tem a Essa é a nossa preocupação.
palavra o Deputado José Rocha. O SR. LUlZ ROBERTO DA FONSECA - Muito interes-

O SR. DEPurADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, eu te- sante, vírus no código de barras é 6timo! Eu gostei. Mas pensare
ria duas perguntas. A primeira já foi feita pela Deputada Tetê Be- mos muito detidamente na hipótese de ele ocorrer.
zerra, quanto à identificação do eleitor, como evitar que um eleitor Quando imaginamos um equipamento isolado, autônomo,
vote por outro. pensamos justamente em impossibilitar que alguém venha a inocu-

Existe uma sugestão do Deputado Coriolano Sales com re- lar nessa urna uma coisa que pudesse danificar o processo. Como
lação à utilização da carteira de identidade como título de eleitor. ela é uma urna totalmente dedicada a receber, ela não tem disquete
Ela seria identidade e título de eleitor ao mesmo tempo. que se conecta a ela, não tem nada. Ela tem uma epron colocada

A segunda pergunta seria no sentido de saber se há similar dentro dela - vou ter que entrar em alguns termos técnicos - flash-
desse sistema em outros países. Já existe em funcionamento esse epron, uma tecnologia moderníssima utilizada nos grandes cen
sistema eletrônico em outros países? tros. Já está ali direcionado o sistema 'operacional, que pode ser
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auditado por todos os partidos, sendo acompanhada a fIscalização
antes e durante. De qualquer forma, imaginamos também a segu
rança de se cair um raio em cima dessa uma. Vou ser mais radical:
se caísse um raio em cima dessa urna eu perderia aquela votação?
Não! A tecnologia da flash-epron é absolutamente confIável e in
violáveL Uma vez gravada - e por rotina hoje, modema - não se
apagam esses dados. Ela tem garantia de cem anos de duração.

Seria como ama caixa preta. É uma tecnologia bastante re
cente, flash-epron, desenvolvida nos Estados Unidos. Porque o
crime antecede a repressão. Por isso é que ele reprime. A disputa
muito grande entre a violação dos sistemas e a manutenção dos
sistemas é ama guerra permanente. Recebemos, há poucos dias, o
maior pirata do mundo, que foi preso por um ex-pirata japonês,
que depois passou para o lado bom. E o outro ficou no lado negro.
E a disputa das forças. Ele foi rastreando por telefonia celular, até
prender aquele camarada. Só lhes asseguro o seguinte: os Senho
res nunca viram um sistema bancário entrar em débâcle por causa
de uma violação. Ela é possível, mas é uma guerra constante. A
preocupação tem que existir e o sistema de segurança tem que ser
muito forte e desenvolvido. Utilizar toda a capacidade, a inteligên
cia da Justiça Eleitoral- como o Ministro Carlos Velloso sempre
apresenta - a serviço da verdade eleitoraL É a nossa parte, como
técnico, oferecer aos Senhores um mecanismo absolutamente se
guro, que, de acordo com o Ministro, garanta a verdade eleitoral.
Acho que não podemos mais conviver com o ocorrido em 1994,
em vários recantos do País, como V. Ex· muito bem citoo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o nobre Deputado Marcelo Teixeira.

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Deputado João Almeida, Srs. Desembargadores
Wilson Vieira, Muniz Feguri, Dr. Luiz Sérgio Neiva de Lima
Vieira, Dr., Paulo César Camariio, Srs. apresentadores, ouvi, aten
tamente, as explicações. E, de repente, uma indagação veio à mi
nha mente: pelo que entendi da exPosição de Santa Catarina, esse
processo já fez parte da última eleição, no ano passado, por oca
sião do segundo turno, para o cargo majoritário de Govemador.
Perguntaria se esse processo se repetiu em Mato Grosso? Já houve
a implantação desse processo em Mato Grosso? Em se tratando de
um processo, me parece, de simples automação bancária, qual se
ria a perspectiva de implantação já na eleição, próximo ano, em t0
das as capitais de nosso País?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Essa
pergunta é dirigida a quem?

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA - Aos Desem
bargadores Wilson Vieira, de Santa Catarina, e Muniz Feguri, de
Mato Grosso.

O SR. MUNIZ FEGURI - Como o Desembargador, na ex
planação, apresentou, já realizamos mais de quinze eleições em
Mato Grosso, consultas plebiscitárias, sempre no processo majori
tário da múltipla escolha. As eleições proporcionais são a novida
de que esmmos colocando em discussão agora. Mas já ftzemos
convenções partidárias, associações de moradores de bairro. Já en
volvemos mais de trinta mil eleitores, durante quase dois anos,
nesse processo eletrônico de votos.

Com relação à questão da automação bancária - não sei se
o Sr. Célio Assunção quer fazer algum adendo, porque o projeto é
mais relativo a ele temos usado bastante o movimento comunitário
e consultas plebiscitárias.

O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - Ou seja, o pro
cesso já foi testado?

O SR. MUNIZ FEGURI - Sim. Testado o processo de elei
ções majoritárias de múltipla escolha. O processo de eleições pro
porcionais está sendo colocado em discussão agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - O Sr.
Célio Assunção,quer se manifestar.

O SR. CELIO ASSUNÇAO - No caso do Segundo Turno,
obedecendo à Lei n° 6.996/82, ouvimos os partidos políticos, de
mos autorização ao Tribunal Superior Eleitoral e realizamos a elei
ção majoritária do Segundo Turno em cinco sessões eletrônicas.
No caso de eleição majoritária, de 1985, no Município de Xaxim,
da mesma fonna ouvimos os partidos políticos, pedimos autoriza
ção ao Tribunal Superior Eleitoral e executamos. Para o caso de
1996, estamos com um projeto no Tribunal Superior Eleitoral.
Mudaremos a tecnologia para nos adequar à proporcional. Acredi
tamos que o caminho seja o da automação bancária. E não temos a
menor dúvida de que isso é perfeitamente exeqüível, não só em
nosso Estado, mas em qualquer região brasileira.

É essa a idéia que estamos trazendo para o Tribunal Supe
rior Eleitoral. Estamos nos submetendo à sua aprovação, a aprova
ção dos senhores e da sociedade.

O SR. DEPUTADO RODRIGUES PALMA - Sr. Presiden
te, só uma pergunta para o Sr. Célio Assunção.

Esse projeto.de Santa Catarina é específIco para a eleição
majoritária?

O SR. CÉLIO ASSUNÇÃO - O projeto que trabalhamos
até o momento é para as eleições majoritárias. O que estamos pas
sando para os senhores é sobre as proporcionais a partir de 1996.

O SR. PRESIDENI'E (Deputado Mendonça Filho) - Tem a
palavra o Sr. Coriolano Sales.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Sr. Presiden
te, Sr. Relator, membros da Mesa, a minha indagação é sobre o
uso da Carteira de Identidade, porque me parece que é o instnl
mento adequado para inibir o processo avassalador da corrupção
que existe hoje nas votações.

Quando o técnico deu as explicações, não entendi bem se a
admissibilidade do uso da carteira poderia ser da carteira estadual
ou se seria necessária uma carteira nacional, padrão, que limitaria
mais ainda as possibilidades da fraude.

A nossa indagação é exatamente para que ele possa dizer se
esse procedimento já pode ser adotado com a carteira estadual, ex
pedida pelas Secretarias de Seguranças Públicas e Estaduais, ou se
esse procedimento só poderia ser adotado com uma carteira de pa
drão nacional. A meu ver, é uma fonna de baratear o custo da Jus
tiça Eleitoral, porque diminuiria a burocracia da Justiça Eleitoral
com o alistamento, com a expedição de título. A carteira nacional
teria a virtude de ser o próprio título eleitoral. Seria substituída em
determinados momentos. Digamos, o menor de idade pode tirar a
Carteira de Identidade. No momento adequado, quando ele fosse
se alistar como eleitor, ele faria a substituição da Carteira de Iden
tidade. Quando o indivíduo tirasse a Carteira de Identidade, auto
maticamente, haveria uma comunicação à Justiça Eleitoral de que
estaria aquele homem habilitado para o exercício do voto. Parece
me que esses procedimentos inibiriam bastante a fraude. Além do
mais, seria um instrumento que iria diminuir o elevado custo de
funcionamento da Justiça Eleitoral.

Gostaria que se pudesse esmiuçar se esse procedimento p0
deria ser utilizado com a carteira estadual, expedida pela Secreta
ria de Segurança Pública Estadual, ou se seria necessário um
modelo padrão nacional?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho - Algum
dos técnicos pode responder?

O SR. PAULO CÉSAR BHERING CAMARÃO - Sr. De
putado, acho que seria ideal essa proposta de V. Ex·. Esse seria um
momento muito propício, inclusive, para que transformássemos
um documento único de identidade, talvez, com uma numeração
única a nível nacional e esse documento servisse também como
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identificação pam o eleitor. Seria 6timo. Sem dúvida, é uma possi
bilidade que estudare~oscom muito carinho.

O SR. LUIZ SERGIO NENA DE UMA VlEIRA - Para
apenas complementar, até que alcancemos isso, que, me parece,
seria o ideal, nada inibe que haja um instrumento, um diploma le
gal exigindo, para o exercido do voto, que o eleitor apresente um
documento com fotografia, porque hoje não há essa exigência de
documento com fotografia.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Aproveito a
colocação de V. Ex· pam dizer que me parece que essa deva ser
uma providência indispensável do Congresso Nacional: a identifi
cação visual do eleitor no momento do exercício do voto. Ele tem
que ser identificado através de uma cédula de identidade ou de ou
tro documento que tenha a fotografUl do eleitor, porque, de outra
forma, é porta aberta para o exercício da fraude.

O SR. LUIZ SÉRGIO NENA DE LIMA VlEIRA - Regis
tro com apreço a sua sugestão.

O SR. PRESIDENlE (Depltado Mendonça Filho) - Tem a
palavra o Depltado Roberto Valadão.

O SR. DEPUTADO ROBERTO VALADÃO - Sr. Presi
dente, quero cump1imentar a Mesa e exaltar aqui este evento, que
é de grande utilidade para nossa Comissão e também pam o enten
dimento desse voto eletrônico que se pretende.

Mais uma questão, Sr. Presidente, tenho a levantar. É a
questão da fiscalização, da recepção do voto e, depois, da apura
ção. Isso me parece não ficou muito claro pam nós todos da Co
missão; de que modo, por exemplo, os partidos políticos, os
candidatos, poderiam fiscalizar a recepção do voto e, depois, a
aplração?

Quanto a apuração - já se sabe, foi dito pelos técnicos aqui
- será fornecido um boletim de urna, como ocorre atualmente, a
cada partido político. Mas o que mais poderia ser fornecido para
que os partidos políticos e os candidatos pudessem conhecer, dado
por dado, voto por voto, os votos recebidos na urna?

O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - Bom, tecnica
mente, no que me compete, penso que nós teremos, ao avançar
mos para a automação do voto, os partidos também vão ter de
avançar na sua especialização, no que se refere a terem técnicos de
informática pam acompanhar - V. Ex· colocou muito bem- o pro
cesso de auditagem anterior, para que se conheça o mecanismo in
ternamente, como ele procede, quais são as rotinas de segurança;
segundo, que a fiscalização seja eficiente e eficaz durante o pro
cesso de votação, porque essa parceria terá que haver entre parti
dos, candidatos e justiça eleitoral- que a fiscalização seja de todos
- e posterior volta à auditagem novamente.

Que os técnicos - é o que chamamos de arquitetura aberta 
possam depois auditar em equipamentos por amostragem ou por
desconfiança de determinado local. É uma espécie de recontagem
eletrônica, diríamos assim: auditar tecnicamente aquele equipa
mento para ver se ele sofreu alguma interferência, alguma coisa.

Há excelente tecnologia para fazermos essa fiscalização ele
trônica. Parece-me que os partidos terão de evoluírem na questão
das suas assessorias técnicas pam acompanharem esse processo
todo, que é novo pam todos nós.

O SR. DEPUTADO ROBERTO VALADÃO - Com a per
missão da Mesa, gostaria de fazer a seguinte pergunta: certamente
a legislação que virá depois, para regulamentar essa questão, terá
que consignar todos esses dados técnicos. Acho que a nossa Co
missão vai ter que trabalhar muito em cima disso, não é Sr. Rela
tor?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sem dúvida.
O SR. PRESIDENlE (Depltado Mendonça Filho) - Tem a

palavra o Depltado Matheus Scbmidt.

O SR. DEPUTADO MATIffiUS SCHMIDT- Sr. Presiden
te, Sr. Relator, Srs. Desembargadores, rapidamente, quero fazer
duas ligeiras obselVações. A primeira delas é a respeito da Comis
são Tripartite, que consta da proposta do Tribunal de Santa Catari
na. Pelo que percebi, seriam convidados organizações
não-governamentais, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o
Poder Executivo. Penso que está faltando nesta Comissão exata
mente a parte mais interessada no processo, que são os partidos
políticos.

De maneira que, se eu pudesse fazer uma sugestão, incluiria
os partidos políticos nessa grande discussão que seria levada a
efeito para o exame da proposta.

Outra obsetvação, seria quanto à proposta de Mato Grosso.
Tive a impressão de que o nosso setviço técnico falou que o "san
tinho" poderia ser levado no bolso, levado de casa pelo eleitor.
Isso não seria um retrocesso ao passado? Não seria a cédula que o
eleitor estaria levando para colocar no envelope, na uma? É a oh
selVação que faço. Parece-me que seria mais conseqüente se os
"santinhos" apenas estivessem na cabine indevassável, para o uso
do eleitor.

Preocupo-me também com a questão da cabine indevassá
vel, porque, em inúmeras seções, pelo Brasil afora ela tem sido
muito modesta, até porque a justiça não tem recursos para fazer
cabine mais conseqüente.

E pode tomar-se muito aberto o voto, as medidas em que o
cidadão vai manusear "santinhos". É uma obselVação que deva
merecer um estudo bem aprofundado.

Agora, então, duas rápidas perguntas. Nas experiências já
ocorreu voto nulo? E, na hipótese de ter ocorrido, em que propor
ção? A outra pergunta seria mais para uma informação à Comis
são. Qual o comportamento daquele eleitor mais atrasado, aquele
que nunca viu de perto um computador? Como ele tem se poctado
nessas experiências que já ocorreram no Mato Grosso e em Santa
Catarina?

O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - Com relação ao
eleitor portar a cédula., vivemos uma situação de que a adoção de
uma nova metodologia tem um aparente retrocesso. Aparente, por
que a colocamos em discussão. Não é condição sine qua non o
eleitor portar cédulas. No ano passado aprovou-se o gabarito, o
nomógrafo. O nomógrafo foi inspiração pam a adoção do código
de barras. Ele levava o nomógrafo para passar a caneta em cinUl.
Quando do processo de aplração, muitas vezes ele não passa a ca
neta corretamente. Deixava meio nomógrafo pam cinUl e meio
para baixo. Ficou muito mais confuso. Perdemos mais votos na
hora da apuração do que inUlginávamos, porque ele não passou a
caneta direito. Como eu participei ativamente do processo de con
tagens e recontagens, naquele momento é que me veio à cabeça de
como vencer aquilo: o código de barras! Então, aparentemente,
isso provoca um retrocesso - não temos dúvidas, Sr. Deputado 
com relação à época em que ele portava a cédula. Mas o catálogo
de candidatos na sessão eleitoral pode eliminar isso. A Comissão
terá que levar essa discussão a um bom termo.

No que se refere ao Projeto Mato Grosso - depois eu passa
rei ao Sr. Célio Assunção, de Santa Catarina - o analfabeto levava
o nome escrito e, chegando lá, ficava tentando desenhar o nome.
Nós ficávamos tentando interpretar aquele nome pam buscar aque
la intenção de votos. Tentamos o código de barras para eliminar
essas etapas e ir direito da fonte ao resultado.

Com relação ao relacionamento das populações mais sim
ples, mais humildes, o voto eletrônico, é extraordinário. Se V. Ex·,
algum dia, tiver a oportunidade de ir à Santa Catarina ou ao Mato
Grosso verá isso. Todos os domingos fazemos eleições em bairros.
Verá como a população vota. Aquelas senhoras de 70, de 75 anos
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Vã0 votar, com alegria, porque o voto é eletrônico. O Movimento
Comunitário está com intenções de prestar homenagens ao Tribu
nal de Mato Grosso, porque o número de votantes cresceu. As pes
soas participam mais. Elas são estimuladas porque sabem que
ninguém vai adulterar os seus votos. O comportamento das pes
soas em Mato Grosso tem sido extraordinário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Con
cedo a palavra ao Sr. Paulo César Bhering Camarão.

O SR. CÉSAR BHERING CAMARÃO - Complementan
do essa questão, tive oportunidade, assim que assumi a Secretaria
de Informática do Tribunal SuperiorEleitoral, de acompanhar elei
ção em xaxim. Parece que o eleitor, por mais modesto que seja,
aceita aquele desafio. É impressionante como ele chega à uma e
executa o seu exercício de voto com uma felicidade tão grande!
Realmente fiquei impressionado com isso.

Completando o depoimento, cheguei em sessões eleitorais
em que o número de eleitores tinha dobrado, ou seja, de mais de
300 eleitores para 700. Às 11h e 30mín da manhã, eu perguntava
ao Presidente quantos eleitores havia na sessão e ele respondia que
635. Eu perguntava quantos já tinham votado e ele dizia que 425.
E a fila permanecia lá fora, todos querendo votar. Realmente isso é
muito bonito.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Desejo obter uma
informação técnica a respeito da questão da votação, pelo código
de barras. Seria possível fazer uma falsificação no número de bar
ras ou seja, substituir uma pessoa por outra?

O SR. CÉSAR BHERING CAMARÃO - Possível, seria.
Para isso, na hora em que a máquina lê o código de barras, coloca
mos a foto aqui para ele ver se a foto é realmente daquele candida
to. A foto no santinho é somente para ele poder identificar a
pessoa. O trabalho do santinho já é uma instituição.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Mas penso que
não seja o suficiente, porque as pessoas, na hora de 'lotar, por ner
vosismo, podem considerar isso uma coisa nonnal. É muito peri
gosa essa questão de levar o santinho. Concordo com o Deputado
Matheus Schmidt de que esse seria um retrocesso perigoso.

O SR. CÉSAR BHERING CAMARÃO - Não há dúvidas
de que é perigoso. A utilização do código de barras é uma coisa.
Como viabilizar é outra coisa. Os membros da Comissão, com
sensibilidade, encontrarão o melhor dispositivo para viabilizar
isso. Para se chegar à relação eleitoJiuma, o melhor caminho tem
sido o código de barras. Mas, como viabilizá-lo? Essa é uma ques
tão que chega para um amplo debate. O Ministro e a Justiça Elei
toral querem trazer subsídios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Con
cedo a palavra ao Dr. Paulo César Bhering Camarão, que deseja se
pronunciar.

O SR. PAULO CÉSAR BHERING CAMARÃO - Srs. De
putados, esses processos que apresentamos hoje realmente não são
acabados. Eles sofrerão muitas alterações. Porém, rapidamente,
falo sobre o processo que acabei de ver. Ele foi recentemente apli
cado nas eleições da Bélgica com 1 milhão e 400 mil eleitores.
Portanto, uma população bem menor. Mais foi muito interessante.
O eleitor entra, se identifica, recebe um cartão magnético comum.
barato, dirige-se a uma máquina e introduz o cartão. Quando ele
introduz o cartão, a máquina recolhi o cartão e abri para ele a pos
sibilidade de votação; ou seja, mostra-lhe todas as fotos dos candi
datos. Ali, através de uma pena, ele digita o rosto do candidato.
Automaticamente, o rosto se abre e pergunta se era realmente

aquele candidato que a pessoa queria votar. Se a pessoa confirma,
a máquina onde foi colocado o cartão, não personalizado, registra
o voto naquele candidato. O eleitor depois retira o cartão e o colo
ca numa uma. Ou seja, já está registrado na máquina esse voto,
para efeito de contabilização de apuração. E a prova física vai para
dentro da urna.

Esse é um processo muito interessante. Não sabemos quan
to custa, mas tudo isso será avaliado. Esse processo apresenta fa
lhas e vantagens, mas eu o considerei bastante interessante. Os
nossos se adaptarão ao que mais nos convier dentro, efetivamente,
dos custos que o País possa assumir. Alternativas existem V. Ex·s
podem estar certos de que a alternativa técnica é a mais fácil de ser
descoberta, desde que sejam fixadas as diretrizes que o processo
deve contemplar. A legislação, evidentemente, dará cobertura a
eles. A solução técnica virá: será uma ou outra; a junção de duas
ou, quem sabe, até uma terceira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Con
cedo a palavra ao Deputado Carlos Magno.

O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Sr. Presidente,
Sr. Relator, Srs. Desembargadores, o que se viu aqui é que todos
nós, políticos, temos interesse na informatização. Isso é inevitável.
A nossa preocupação maior é quanto a questão das fraudes. Algu
mas sugestões foram levantadas. Mas eu daria algumas pinceladas
a respeito da questão do cartão. Como o nosso voto é obrigatório,
vamos pensar na Legislação atual. Deveria existir um documento.
Foi sugerido por um Deputado que nos antecedeu que deveria
existir um documento, como a Carteira de Identidade. Que fosse
um documento que não pudesse ser transferido. O cartão pode ser
dado a outra pessoa. Exemplo, um cartão de banco, em que forne
cemos o código a uma outra pessoa para retirar o dinheiro. Há
uma preocupação muito grande com relação a esse documento que
vai identificar a pessoa ao entrar na seção eleitoral.

Com relação ao catálogo, que fui lembrado pelo compa
nheiro, ele deixa uma abertura para fraude muito grande. Por
exemplo, você não o leva de casa. Mas uma pessoa pegará os
meus cartões e os levará. Quando alguém for votar em mim não
encontrará os meus cartões ali. Ou o eleitor poderá "otar de forma
maciça naquele candidato e faltar cartão. A reposição será um pro
blema. Haverá fraude. Na minha opinião, a digitação do número
ou do nome seria a mais segura.

Falarei de um outro assunto que ninguém levantou aqui. A
Justiça Eleitoral é uma justiça quebrada, usarJo uma linguagem
popular. ..

Esperamos que não esteja quebrada. Sempre se faz eleição
pedindo auxílio às prefeituras, para comida, transportes etc. Im
plantar um sistema deste é oneroso, mas vale a pena. A minha
preocupação não é a implantação, mas a continuidade do processo,
a modernização constante, para que alguém que queira brincar não
tenha acesso àquela máquina. A Justiça Eleitoral tem que fazer
permanentemente um planejamento de longo prazo, porque a in
formatização é algo continuo. É preciso que haja sempre modern
ização, que haja recursos para essa implantação. Ela não vai ser de
forma global, mas gradual, até que cheguemos a um processo de
identificação digital, ou seja, com a nossa impressão digital na má
quina. Tenho a certeza de que no futuro isso será assim. Mas, na
Justiça Eleitoral, sempre falta dinheiro, ficando às custas das pre
feituras. É necessário que haja planejamento, para que, num pro
cesso implantado, não aconteçam coisas desagradáveis para nós,
políticos. Para a questão eleitoral, que levantamos, sempre falta di
nheiro, e fica às custas da prefeitura. É necessário haver planeja
mento para que no processo implantado não aconteçam fatos .
desagradáveis para nós, políticos. Queremos uma eleição segura
em que o voto do eleitor seja realmente inviolável.
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O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - V. Ex· tocoo
num assunto, na minha opinião, fantástico e que ainda temos que
basear: a identificação da impressão digital - como teríamos ou
tras - alIavés da pupila dos olhos, do DNA. Mas a identificação
digital é uma tecnologia que me fascina muito. Em Mato Grosso,
começamos a pesquisar, o custo, porque o limite dela está na capa
cidade de armazenamento, para conter a quantidade de impressões
que não pode passar pelo processo de compactação. Por exemplo,
há uma tecnologia em que reduzimos cem vezes o tamanho de
uma foto, 00 seja, na proporção de um para cem. Fazemos com
pactação fractal, mas não podemos compactar a impressão digital,
porque ela perde a sua substância. E, adentrando um pouco na ex
plicação técnica: na compactação fractal usa-se um fio de cabelo e
para uma quantidade ''x'' de cabelo, um número ''x'' pessoas com
cabelo igual àquele, ela não reproduz mais; ela manda recorrer à
tabela. Então, consegue-se reduzir até cem vezes o tamanho de
uma foto. E o que possibilita o uso de um mecanismo como esse.
Ainda não há tecnologia para a impressão digital, porque ela pas
saria por deformações e não se traduziria na identificação.

Quanto ao custo, técnicos, como Célio e eu, costumamos
sempre dizer que dinheiro não é problema nosso, porque senão
não criamos. Se pensamos no custo, não conseguimos criar nada.
Mas temos de trabalhar partindo dessa premissa.

A meu ver, a opinião de V. Ex· é extraordinária. Precisa~s
realmente de recursos e de um planejamento a longo prazo, ou, en
tão, diluir esse custo pela sociedade, com a informatização das es
colas e das empresas públicas. Adote uma urna: o MASP, em São
Paulo, por exemplo, foi constroído com a participação da socieda
de. Acabei de ler O1ateaubriand, que fala muito nos mil aviões
comprados pelo Brasil afora, e assim por diante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o nobre Relator, Deputado João Almeida, para suas consi
derações.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente,
ilustres desembargadores, técnicos dos tribunais, companheiros,
em primeiro lugar, parabenizo os Tribunais de Santa Catarina e de
Mato Grosso, na pessoa dos ilustres Presidentes, desembargadores
e técnicos que as representam, pelo excelente trabalho que têm fei
to, buscando a informatização do processo eleitoraL

Quero também discutir algumas questões apresentadas e le
vantar algumas dúvidas que me ocorrem. Em primeiro lugar, te
nho a impressão de que o assunto de identificação do eleitor - já
um problema presente no momento - será resolvido com a apre
sentação de um documento que permita a identificação do eleitor
pela fotografia. Numa primeira etapa, ele apresenta o título, Car
teira de Identidade, carteira de selViço militar e Carteira de Traba
lho. Na seqüência e na evolução, podemos ter um documento, ou
outro registro que permita a identificação. Mas no momento va
mos pensar na eleição de 1996 e dispor na lei a obrigatoriedade da
apresentação de um documento com fotografia que identifique, o
eleitor. Feita a identificação, passemos à urna. Atualmente, qual o
problema com o título de eleitor? Temos dois tipos de fraude: o
mesmo indivíduo que vota com títulos de pessoas que morreram,.
ou títulos que lhes foram cedidos pelo preparador eleitoral, não
sem a conivência do juiz eleitoral, por desídia ou má-fé, que, ten
do acesso àqueles títulos, vota com cada um dos títulos. Tal ocorre
especialmente os analfabetos. Com a existência do código de bar
ras - descupem-me os técnicos, se eu estiver errado - essa possibi
lidade não existe. A pessoa entrará com o título e a identificação
será feita pelo código de barras com o mesmo título. Se a fotogra
fia e o título correspondem, a pessoa usa o seu título e vota, não
podendo ceder o seu título a terceiros. Ainda que haja conivência
da Mesa em não identificá-la, com aquele mesmo título ele não

vota mais, porque a urna não aceitará um segundo voto com aque
le título. A folha de votação deixou de existir, está incluída na
uma, e a urna rejeitará um segundo voto com o mesmo título. Es
tes dois problemas me parecem ser facilmente resolvidos e já estão
à disposição.

Há ootro ponto que poderia resolver uma série de questões
levantadas, como a verificação da urna etc., que a zerésima já
atende, seria a emissão, no começo do processo eleitoral, de uma
lista dos eleitores votantes naquela urna. Quando ela emitir a zeré
sima, emitirá também uma lista com os eleitores daquela uma.
Não sei quanto tempo isso levaria. Ao fuo da votação, seria emiti
da a relação dos votantes dos eleitores que exerceram seu direito
de voto. Isso permitiria aos partidos, à fiscalização, a quem queira
fazer a confrontação da lista dos habilitados a votar com os que
efetivamente votaram.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Mas, no pri
meiro exemplo, o eleitor poderia votar por ootras pessoas, portan
to o título de outras pessoas, de vinte, de trinta, de quarenta, com a
conivência dajunta eleitoral.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sim, se lhe derem
acesso com outro título de eleitor.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Ele está com
outros títulos de eleitor. Ele os recebeu diretamente dos eleitores
que lá não foram votar. Nós conhecemos isso.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sim, perfeito, mas
neste caso, o que resolve é o problema da identificação. Participar
mais de uma vez com títulos diferentes será possível, se a fiscali
zação der acesso à pessoa que não é dona do título. Neste caso a
identificação resolve. Mas votar mais de uma vez com o mesmo tí
tulo não é possível, porque a uma não aceita, nem de analfabeto.

O SR. DEPUTADO RODRIGUES PALMA - Vou fazer o
advogado do diabo. O eleitor se apresenta, põe a carteira de identi
dade e vota. Em seguida, passa um outro título, e outro. Demora
um tempinho.... _

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - A máquina resol
ve, tem formas de resolver.

O SR. DEPUTADO RODRIGUES PALMA - A máquina
não vai rejeitar.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - A máquina resol
ve e tem formas de resolver (intervenções paralelas fora do micro
fone.)

A máquina vai aceitar um por vez. Só libera um voto por
eleitor, e ainda mais, a identificação não precisa ser feita dentro da
cabina indevassável. A habilitação para a liberação da máquina
para o eleitor votar é anterior, antes de entrar na cabine indevassá·
vel, onde ele vai exercer o voto. A identificação é como a folha de
votação hoje: entrou, tem de voltar com o voto.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - A minha in
dagação é: se houver a conivência da Mesa, o eleitor não vota vin
te, trinta, quarenta e cinqüenta vezes?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Deputado Corio
lano Sales, V.Ex· sabe que a cédula eleitoral também funciona ma
ravilhosamente bem. Fossem os partidos organizados, um
indivíduo capacitado ao exercício da fiscalização, competente,
numa sessão eleitoral, não permitiria nenhum tipo de fraude. Mas,
como os partidos não existem com essas características, não têm
organização e se preparam para a fiscalização nas 48 horas fmais,
passam 48 dias, 68 dias gastando dinheiro com outros eventos e
não se preparam para a fiscalização, a fraude existe. A máquina re
solverá seguramente grande número desses problemas, mas será
indispensável a participação mínima dos partidos e da fiscalização.

O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT-Grandeperi
go, Deputado, aí no caso, é o voto facultativo. Aí, a Ora. Alzira...
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Pronto, ai vamos
para outro departamento!

O SR. DEPUTADO MATIffiUS SCHMIDT - Desculpe
usar seu exemplo. Será um desastre, porque sendo obrigatório o
alistamento, mesmo que o eleitor não queira votar, terá um título
disponível. Disponível para quem quiser fazer a fraude.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sim, só que ele
não fará a fraude com terceiros porque é preciso identificar-se na
entrada.

O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT - É. alí, é que
está o afunilamento...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu disse identifi
car-se na entrada. Esta identificação na entrada é indispensável.
Por outro lado, a identificação na entrada só terá sentido se os par
tidos fiscalizarem, porque os dois ou quatro da Mesa, a comandita
da Mesa, pode também dar acesso a qualquer um. E indispensável
um mínimo de ação dos partidos para que o processo se efetive.

Tenho preocupação com o analfabeto, o homem rude, nem
tanto pelo fato de ele não saber assinar o nome. A urna ainda cau
sa medo a muita gente! Hoje ele chega lá e quando tenta votar e
não dá certo, ele começa a suar, sua cédula, dobra-a põe na urna e
vai embora. Assim se vê livre daquela obrigação.

A meu ver é daí que decorre o grande número de votos nu
los e brancos, porque provenientes de pessoas que não querem não
sabem votar. Mas, se ele se resolve e votar só para Governador,
pensa que votou em todos. Se vota só para Prefeito, pensa que vo
tou em todos. Ou, então, dobra a cédula, vai embora, fica livre da
quilo e vai cuidar da vida. Eu queira saber como o analfabeto vai
reagir, pois, a rigor, o processo transforma todos em analfabetos.
Não se exige assinatura em nenhum momento, mas a execução de
atos mecânicos para todas as pessoas que têm habilidade. Fazer o
nome é uma coisa, passar um cartão é uma habilidade. Quer dizer,
todos ficamos analfabetos, tudo bem. Mas há o problema: o sujeito
chega recebe a autorização, não vota, atrapalha-se, e como é que
fica? Há uma possibilidade, de menor importância, mas significativa
para essa gente rude e humilde que vai à urna pela primeiravez.

Outra questão que me preocupa é a seguinte: precisamos
efetivamente de um grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral,
e dos Tribunais. Necessitamos decidir que método usar, a tempo
de fazer uma ampla divulgação e viabilizar os meios para sua con
secução. E temos um prazo para isso. Observo que basicamente
são dois sistemas: de Santa Catarina e o de Mato Grosso.

O sistema de Mato Grosso procurou usar uma uma eletrôni
ca, tal qual o processo ocorre hoje, quase que inteiramente eletrô
nico, O de Santa Catarina não evoluiu ainda na adaptação do
processo, que vem sendo usado nas eleições majoritárias. para
eleição proporcional.

Mas há uma diferença básica, porque o sistema de Mato
Grosso usa uma urna; a cada seção corresponde uma uma eleito
ral. Santa Catarina parece que pensa na possibilidade de integra
ção do sistema, com a utilização simultânea de várias máquinas
produzindo um único resultado.

Embora à primeira vista, a urna me pareça ser a melhor so
lução, fico pensando que, se tivermos em pouco tempo um grande
número de equipamentos obsoletos, haverá obsolescência natural.
O custo da implantação inicial, parece-me de pronto, tender a ser
bem maior. Quanto a utilizações secundárias, acessórias, para a
justiça, não tenho muita segurança e pode ser que já tenham avan
çado mais relativamente aos equipamentos com utilização perma
nente.

De outro lado, sem muito conhecer tecnicamente o assunto,
penso que o sistema de Santa Catarina talvez pudesse utilizar as
redes de computadores hoje existentes. Se englobarmos o Banco

do Brasil, os bancos de cada Estado, os Bancos Itaú e Bradesco,
atingiremos 60 ou 70% do eleitorado.

A eleição é sempre num domingo e temos um dia de falta
para transformarmos os equipamentos. Grande dificuldade é a uti
lização dos equipamentos já existentes e que necessitam de atuali
zação permanente de tecnologia, porque ele existem, com custo,
talvez, muito inferior. Há lugares recônditos onde não há disponi
bilidade de linhas telefônicas. Até mesmo pode não haver bancos
nem agências suficientes. Mas poder-se-á utilizar as urnas em 30%
dos Municípios.

Pelo quadro que me mostraram, parece que 50% do eleito
rado se concentra em Municípios com mais de cinqüenta mil habi
tantes e cerca de 50% em Municípios com população inferior a
cinqüenta mil. Aí, talvez, já seria um corte. Um Município de 50
mil habitantes dificilmente não tera várias agências de bancos,
sendo que em outros talvez possam ser utilizados, sistemas de
computação já existentes em órgãos governamentais. Talvez dê
um pouco mais de trabalho, mas, quem sabe, isso não poderia ser
utilizado, evitando-se grande quantidade de máquinas que ficarão,
sem dúvida alguma, ao ÍlDl de algum tempo, obsoleta? Natural
mente, o custo é uma preocupação constante de todos nós, porque,
se ele fica:menor, sua viabilidade é maior.

Tenho a sensação, pelo tato físico, de que, com um pouco
de esforço, poderemos efetivamente estabelecer o sistema de to
mada de votos pelo sistema eletrônico em todos os Municípios
brasileiros. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Se tomarmos a
decisão a tempo e viabilizarmos os recursos, com um pouco de
treinamento, creio, poderemos concretizar a idéia, especialmente
para a eleição municipal, que é a mais simples. Eu queria ouvirum
pouco sobre esta questão.

Quanto às observações do Deputado Matheus Schmidt,
acho que não teremos volta ao passado. Tivemos essa discussão
aqui na Legislatura passada, quando propus a utilização do normó
grafo ou "professorinha", como chainam. Disseram: ''Vamos vol
tar ao passado..". Não! No passado era obrigatório e s6 por este
meio se votava: levar o voto de casa prontinho e colocá-lo na urna.

Eu e o Deputado Coriolano Sales fIZemos muito isso na Ba
hia, desde os dezoito anos de idade, para votarmos no Deputado
Clemens Sampaio. Recebia a cédula, colocava-a dentro da uma. E
não havia outro jeito: a pessoa só votava colocando aquilo na
uma! Então, pelo meio do caminho, trocava-se etc... Ele levava
cinco e não sabia qual tirar do bolso na hora! Aqui, não. Aqui é
uma opção que todo cidadão tem. A lei não proíbe que eu leve,
dentro do meu bolso, a minha lista para conÍrrmar lá na hora. Na
cabine indevassável, eu a abro, conÍrro o número e voto. Não há
nenhuma diferença e não há nenhum retomo ao passado nesse sen
tido. Estamos usando a "professorinha": o cidadão leva o santinho
para facilitar o seu voto. Ele já levou. Os mais letrados o levam na
cabeça e escrevemos o nome e o número: os menos letrados levam
alguma coisa que os ajude a votar. Não creio ser um retrocesso
porque não há obrigatoriedade de ser assim. Nem só por esse meio
se efetiva o voto. Quem não precisar de utilizar, não o utilizará!
Então. há uma diferença substancial nisso. Agradeço a V.Ex& a to
lerância, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Sr.
Relator, deseja fazer alguma indagação específica aos técnicos?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sim, eu indaguei
sobre a utilização...Acho que eles registraram as minhas indagaçõ
es,não?

O SR. PAULO CÉSAR BHERING CAMARÃO - As inda
gações feitas pelo Sr. Relator foram devidamente registradas e se
guramente farão parte do nosso tempo de referência, como é
desejo agora desta Casa.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Solicito aos técni
cos, Dr. Camarão, - caso possam - que esclareçam sobre a possi
bilidade efetiva, pelo menos em termos técnicos, da utilização das
redes disponíveis.

O SR. CÉLIO ASSUNÇÃO - Com relação às redes, já as
autorizamos no ano passado. A Embratel dispõe de excelente rede
pública. Havia dúvidas de que tivesse capacidade, mas ela mostrou
que a tem. Setenta por cento das 3500 zonas eleitorais utilizaram
se da rede pública para transmitir boletins de urna. Este é o cami
nho. O sistema de segurança mostrou, durante a execução, que era
uma prova de bala realmente. Há uma enorme rede pública invisí
vel para nós. Existem inúmeras redes públicas no Brasil, utilizan
do satélites públicos, mediante aluguel com a EMBRATEL, até
usando-os diretamente.

No caso da rede bancária, sempre faço uma analogia, por
que a rede bancária em Santa Catarina - e, portanto, no resto do
Brasil - Processa em torno de 2 milhões de transações por dia.
Ora, Santa Catarina, precisava processar 3 milhões de transações,
que são os 3 milhões de votos. Há uma possibilidade extremamen
te concreta e atual de sedimentar esse trabalho. E, claro que algu
mas regiões algumas exceções nalnrais - não dispõem de
telecomunicações.

O colega de Mato Grosso - infelizmente o seu tempo foi
muito reduzido para uma explanação completa - está com um pro
jeto de utilização de um satélite, para integrar a seção eleitoral di
retamente ao satélite. Se quisermos ousar ter votos em trânsito em
1996 ou 1998, toda segurança será colocada à disposição. Pela
rede pública, eles tentem sem custar um real a mais aos cofres pú
blicos para colocar uma malha de rede, no caso. Não temos a me
nor dúvida quanto a isso.

Com relação ao voto do analfabeto, como VEx· falou na
primeira parte da explicação - já consideramos as piores regiões
rurais do nosso Estado. Pessoas muito humildes foram levadas a
votar. Claro, é um processo majoritário simples. O desafio é agora,
conforme foi mostrado na demonstração do colega do Mato Gros
so, conforme expus minha teoria. O projeto é muito fácil de ser
implementado. O eleitor analfa:beto humilde, aquela vontade de
aprender o que infelizmente não acontece comas classes supe
riores de nossa sociedade. Quando fizemos a eleição na UNIMED,
por exemplo, as pessoas falaram que a tecla estava muito dura ou
muito mole.. ressaltaram aspectos que nem imaginávamos. Os
analfabetos receberam uma pequena instrução, seja no horário pre
determinado pelo juiz, seja na própria seção eleitoral. Chegavam,
apertavam a tecla A ou B e saíam satisfeitos. Não temos a menor
dúvida de que as classes mais humildes são certamente as mais re
ceptivas.

Com relação à rede bancária e à rede de comunicação de
dados, estamos prontos para começar. Se for autorizado, esse pro
jeto estará integrado na maior parte dos Estados. Já passamos por
isso, e a questão agora é expandir, é aumentar. As máquiruis e a
rede são capazes disso. Não há a menor dúvida quanto a isso, repi
to.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Concretamente,
uma agência bancária, no dia da eleição, pode ser transformada
num postô eleitoral?

O SR.,CÉLIO ASSUNÇÃO - Também, sem mudar um fio.
O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMlDT - Corre risco

de romper a segprança que deve_ter o processo?
O SR. CELIO ASSUNÇAO - A segurança é uma coisa que

pode ser colocada em nível de programas, auditorias e outros pro
cedimentos. A segurança usada em 1994 utilizou um programa
que fechava o satélite da EMBRATEL para uma determinada fre
qüência de transmissão só para nós. Ninguém entrou. Houve te.nta-

tivas de entrada? Houve. Muitas pessoas tentaram entrar no siste
ma. Até o momento em que entraram no computador da Justiça
Eleitoral, eles passavam pela rede pública; daí por diante, era uma
espécie de chave, e só ele entrava. Isto foi provado e passado para
nós. Já é tecnologia inco1pOrada ao nosso projeto. Há segurança,há
confiabilidade. Há um detalhe que, talvez não tenha ficado bem
claro na explanação, mas -que desejo salientar.O voto não é trans
mitido, apenas o resultado da eleição, seja completo, seja sem im
pugnações ou sobrecartas. Se completo, é transmitido à central; no
caso de haver votos separados, a junta central examinará as ques
tões políticas, colocará o voto dentro da urna juntamente com os
demais, e processará a totalização. No caso de não haver impugna
ção, qualquer recurso ou qualquer incidente juódico, o processa
mento é automático. Mas durante as nove horas de votação a
máquina é um sistema absolutamente fechado. Apenas uma solici
tação de habilitação do eleitor, se ele não for daquela seção, será
transacionada. Isto com todas aquelas camadas de segurança exis
tentes que fazem parte da nossa cultura técnica e já confirmadas
em 1994.

O SR. LUIZ ROBERTO DA FONSECA - O nobre Depu
tado fez algumas observações interessantes. A emissão da listagem
de eleitores junto com a zerésima é possível e pode ser um dos ele
mentos a serem analisados para a identificação. A Mesa receptora
de posse daquela -lista, na medida em que o eleitor vai chegando,
faz a liberação. Temos dois terminais para eleição majoritária: um
que libera o voto e o outro que votaEntão,estou de acordo com
VEx· quando diz que não há técnica vá resolver a informação de
comandita citada por VEx·

Sobre a dificuldade do analfabeto considero uma experiên
cia extraordinária. Posso dar no testemunho do voto de índios e
caboclos numa região do interior de Mato Grosso, em consulta
plebiscitária. Estamos fazendo contato com o 1'ribunal de Rorai
ma, onde serão feitas algumas consultas plebiscitárias à população
indígena para transformação de localidades em distritos pelo voto
eletrônico. Eles têm se comportado muito bem, não têm nenhum
tipo de preconceito com relação à máquina, nem preconceitos de
serem humildes e terem de aprender a usar o equipamento.

Com relação ao fato de os equipamentos se tornarem obso
letos, qualquer tecnologia que venhamos a utilizar passa por este
risco e temos, também, que pensar nos subprodutos com relação
ao uso do Poder Judiciário.

Para a adoção em todos os Municípios, parece-me que o li
mitador é fmanceiro. Tempo existe. A Comissão é que vai dar esse
apoio, esse suporte legislativo ao Tribunal Superior Eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Passo
a palavra ao Dr. Neiva para os agradecimentos fmais, em nome
dos convidados.

O SR. LUIZ SÉRGIO NENA DE UMA VIEIRA - Quero
agradecer aos Deputados Mendonça Filho e João Almeida e aos
Srs. Parlamentares pela tolerância em ouvir os membros desta
Subcomissão. Enfatizo uma vez mais que essas idéias apresenta
das são apenas duas das muitas idéias com as quais trabalha a Sub
comissão de Informatização. Lembro também que o Or. Camarão,
da Secretaria de Informática do Tribunal Superior Eleitoral, abriu
a comunidade científica para - a exemplo do que fizemos hoje
com a comunidade política - receber sugestões, visando ao aper
feiçoamento do sistema. Temos um prazo para entregar esse traba
lho 14 de junho. Nossa intenção é, efetivamente, informatizar a
eleição de 1996.

Srs. Deputados saímos daqui enriquecidos pela participação
de VExas, pela vontade política que demonstraram em informati
zar o pleito, em dar maior transparência a este processo eleitoral.
Sentimo-nos enriquecidos também pelas sugestões de VEx"s nós
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as anotamos, e, doravante, farão parte dos nossos temas de refe
rência. Estejam certos de que a proposição de V.Ex"s hoje expos
tas não ficarão esquecidas, ao contrário. Nas nossas reuniões,
vamos nos louvar no ensinamento prático de V.Ex"s, para chegar
mos a um desiderato comum, às eleições limpas e transparentes
que todos desejamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Faço
uma pequena obselVJção, ao fmal desta reunião. Não há por que
ter medo do novo. E compreensível que na cabeça das pessoas
haja medo da evolução natural dos tempos. A meu ver, a demons
tração feita hoje pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e
dos dois Tribunais Regionais Eleitorais do Mato Grosso de Santa
Catarina demonstra claramente que há confiabilidade e rapidez no
sistema. Até porque,atualmente, o sistema de informática defme os
proced:mentos básicos do sistema fmanceiro brasileiro. A loteria
esportiva é um exemplo prático disso. A própria sociedade confia
na fidelidade dos números da loteria e não hápor que temermos in
cluir o processo eleitoral na evolução natural dos tempos no que se
refere à questão da sua informatização.

Em meu nome, em nome da Presidência desta Comissão,
quero inicialmente agradecer ao Ministro Carlos Velloso, Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral, que atendeu ao nosso convite
e designou os dois Desembargadores, Presidentes dos TRE de
Santa Cataril1a e Mato Grosso, respectivamente, Wilson Vieira e
Munir Feguri, que abrilhantaram com suas presenças este enrique
cedor debate.

Registro, também, a nossa satisfação em ter recebido o Or.
Paulo César Camarlio, da Secretaria de Informática do Tribunal
Superior Eleitoral e o Or. Luiz Neiva Vieira, Juiz Eleitoral de Foz
do Iguaçu, no Paraná. Parabenizo também os dois técnicos dos re
feridos tribunais regionais eleitorais, Urs. Célio Assunção e Luiz
Roberto, que, sem sombra de dúvida, dominam o assunto com
muita competência, abrilhantando este enriquecedor debate.

Comunico aos membros desta Comissão que foi cancelada
a reunião prevista para esta tarde, às 17 horas, no plenário desta
Comissão, tendo em vista o fato de que o Professor Wanderley
Rodrigues dos Santos encontra-se adoentado e, infelizmente, não
poderá fazer a sua palestra a respeito do voto proporcional. Fica
convocada nova reunião para quinta-feira, às 14 horas, neste mes
mo plenário.

Está encerra a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQUÉRlTO

Com a imalidade de investigar a arrecadação e
destinação de verba referente a Direitos Autorais,
principalmente no que se refere à atuação do Escri
tório Central de Arrecadação e Distribuição 
ECAD.

7" Reunião (Ordinária), realizada em 1° de junho de 1995
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de mil, novecentos

e noventa e cinco, às dez horas e vinte minutos, reuniu-se, na sala
número treze do Anexo n da Câmara dos Deputados, em Brasília,
Distrito Federal, sob a Presidência do Senhor Deputado Hermes
Parcianello, a Comissão Parlamentar de Inquérito com a fmalidade
de investigar a arrecadação e destinação de verba referente a direi
tos autorais, principalmente no que se refere à atuação do Escri
tório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, destinada
a seguinte Ordem do Dia: Tomada do depoimento do Sr. Mi
rosmar José de Camargo, compositor e cantor. Discussão e vo
tação dos seguintes requerimentos: 1) do Deputado Paulo Rocha,
solicitando às emissoras de rádio e televisão que menciona reci
bos, ou qualquer outro documento, que comprovem o pagamento
de direitos autorais ao ECAD, bem como a listagem de autores

executados; 2) do Deputado Chico Vigilante, solicitando a quebra
de sigilos bancário e fiscal dos Presidentes e Diretores das indús
trias fonográficas; 3) do Deputado Olico Vigilante, solicitando a
quebra de sigilos bancário e fiscal do Sr. Luiz Maurício Pragana
dos Santos - Lulu Santos, da Sr" Scarlet Moon e de sua Empresa
SPELL; 4) do Deputado Ubaldino Júnior, solicitando a convoca
ção do cantor e compositor Caetano Veloso para depor perante a
CP!; 5) do Deputado Ubaldino Júnior, solicitando a convocação
do cantor e compositor Gilberto Gil para depor perante a CPL Es
tiveram presentes os Srs. Deputados: Antônio Joaquim, Carlos Al
berto, Vice-Presidente, Celso Russomano, Chico Vigilante,
Corauci Sobrinho, De Velasco, Eraldo Trindade, Relator, Hermes
Parcianello, Presidente, Luiz Braga, Paulo Rocha, 2° Vice-Pre
sidente, Ubaldino Júnior, Wagner Salustiano, Wigberto
Tartuce, membros titulares; Carlos Cardinal, Luiz Mainardi,
Marcelo Teixeira e Nilson Gibson, membros suplentes; Agnaldo
Tim6teo, Osvaldo Reis, Mário de Oliveira, Ricardo Izar, João Ri
beiro, Ricardo Gomyde, Davi Alves Silva, Humberto Rocha, Leo
nel Pavan, Jeronimo Reis, Mário Negromonte e Edinho Araújo,
presenças eventuais. Deixaram de comparecer os Srs. Deputa
dos Eduardo Mascarenhas, João Iensen e Pedro Novais. Ata:
Foram aprovadas por unanimidades as Atas da quinta e sexta
reuniões. O Senhor Presidente cientificou aos membros da
CPI os seguintes expedientes recebidos: 1) Carta 366/95,
de 29-5-95, do Diretor Administrativo da SOCINPRO, acusando o
recebimento do Df. n° 41/95-Pres., de 22-5-95, informando já ter
sido iniciado o levantamento dos dados solicitaos e encaminhando
o n° do CPF e da identidade do Sr. Luiz Vieira; 2) Carta do Presi
dente da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, renovando pe
dido de contato com a CP!; 3) SAD/63 - Presidência, de 29-5-95,
do Diretor Administrativo da SAD, encaminhando os documentos
solicitados e prestando esclarecimento; 4) Correspondência de 25
5-95, da Secretária do SICOM-RS, solicitando o Regimento Inter
no, documentação e publicações para subsidiar monografia sobre
CP!; S) Correspondência de 31-5-95 do Sr. Felipe Onofre de Me
deiros - Potiguar, manifestando interesse em comparecer nova
mente à Comissão para depor e solicitando fmanciamento da
hospedagem e alimentação; 6) Correspondência de 31-5-95, do
Sr. Felipe de Medeiros - Potiguar, justificando a sua ausência
na Comissão e se colocando à disposição da CPI para depor em
outra data. Correspond~~ciasExpedidas: 1) Of. nOs 44/9S-Pres.,
de 25-5-95, ao Presidenie do TCU, ·solicitando a indicação de
dois auditores; 2) Of. nOs 45 e 46/95-Pres., de 25-5-95, ao Se
cretário da Receita Federal e Presidente do" Banco Central, soli
citando a designação de dois técnicos; 3) Of. nO 47/95-Pres., de
25-S-95, ao Sr. Mirosmar José de Camargo, convocando-o
a comparecer perante a CPI para prestar de poimento; 4)
Of. nO 48/95-Pres., de 31-5-95, ao Superintendente do ECAD, soli
citando os livros de músicas retidas por serem de autoria desco
nhecida; 5) Of. nO 49/95-Pres., de 31-5-95, ao Superintendente do
ECAD, solicitando o boletim de arrecadação do Sr. Luiz Mauricio
Pragana dos Santos; 6) Of. nO 50/95-Pres., de 31-5-95, ao Diretor
do Jornal do Brasil, solicitando c6pia da matéria IDblicada na Se
ção B, em 11-1-95; 7) Of. nO 51195-Pres., de 31-5-95, ao Sr. Se
bastião Rodrigues Maia, solicitando a relação dos sbows
realizados nos últimos dois anos, os valores recebidos, bem como
os shows que não foram pagos; 8) Of. 52'95-Pres., de 31-5-95, ao
Sr. Luís Kedi Ayrão, solicitando sugestões ao trabalho da CPI e a
relação dos últimos shows que não foram pagos. Foram apro
vados por unanimidade pelo processo simbólico os requeri
mentos a seguir. 1) do Deputado Eraldo Trindade, Relator:
a) requer ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro cópia do inteiro teor do Processo nO 24468-
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IRIS, movido pela S1"" Neusa Silva da Costa contra o Sr. Sebastião
Rodrigues Maia (fim Maia); b) requer seja retificado o pedido de
convocação de sessão secreta do Dr. José Roberto do Amaral para
reunião reservada, na forma regimental; c) requer a convocação
para depor do Professor Aurélio Wander Chaves Bastos, Secretá
rio de Direito Econômico do Ministério da Justiça; d) requer a
convocação para depor do Sr. Carlos Santos. 2) do Deputado Wig
berto Tartuce: requer a convocação para depor do Sr. José Lima
Sobrinho (Chitãozinho). 3) do Deputado Ubaldino Júnior: a) re
quer a convocação para depor do compositor e intérprete Caetano
Veloso em relação às arrecadações e distribuições de direito auto
ral, sob responsabilidade do ECAD; b) requer a convocação para
depor do cantor e compositor Gilberto Gil em relação às arrecada
ções e distribuição de direito autoral, sob responsabilidade do
ECAD. 4) do Deputado De Velasco: requer a convocação para de
por do humorista, cantor a autor Juca Chaves. Foram aprovados
por unanimidade pelo processo nominal os Requerimentos, a se
guir: 1) do Deputado Eraldo Trindade, requerendo a quebra de si
gilo bancário e ~scal do Sr. Ubaldo Sciangula Magione,
Presidente da Sadembra, Jorge de Souza Costa, Diretor Adminis
trativo da SOCINPRO, Luiz Rattes Vieira Filho (Luiz Vieira),
Presidente da SOClNPRO, 2) do Deputado Chico Vigilante, re
querendo a quebra de sigilo bancário e fiscal do cantor ''Lulu San
tos" - Luiz Mauricio Pragana dos Santos - e de sua esposa Scarlet
Moon e de sua Empresa Spell. Votaram favoravelmente a ambos
os requerimentos os Srs. Deputados Carlos Alberto, Corauci So
brinho, Hermes Parcianello, Celso Russomano, Eraldo Trindade,
Wagner Salustiano, Chico Vigilante, Paulo Rocha, Wigberto Tar
tuce, Antonio Joaquim, De Velasco e Ubaldino Júnior. O requeri
mento do Deputado Chico Vigilante, solicitando a quebra do
sigilo bancário e fiscal dos Presidentes e Diretores das indústrias
fonográficas ficou prejudicado. Com a palavra, o Deputado Ubal
dino Júnior sugeriu realizar audiência pública da CPI no Estado da
Bahia para ouvir diversos compositores e cantores de música po
pular. O Senhor Presidente esclareceu que realizaria reunião poste
rior para avaliar a disponibilidade dos recursos orçamentários da
Casa em face dos deslocamentos da Comissão. O Deputado Carlos
Alberto requereu a oitiva do cantor Amado Batista aproveitando
sua presença em plenário. A pedido do Deputado Wigberto Tartu
ce o presente requerimento foi retirado pelo seu autor. Em segui
da, o Senhor Presidente apresentou o Sr. Mirosmar José de
Camargo (Zezé de Camargo) e colheu o compromisso oral do de
poente na forma da lei. Ao registrar a presença no recinto do com
positor Edelson Moura, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Sr. Relator para inquirir o depoente. Inquiriram ainda o composi
tor (Zere de Camargo) os Srs. Deputados Ubaldino Júnior, Agnal
do Timóteo, Celso Russomano, Paulo Rocha, Antônio Joaquim e
De Velasco. O Deputado Celso Russomanno requereu verbalmen
te a relação dos fiscais do ECAD do País inteiro com a respectiva
quebra do sigilo bancário. O Senhor Presidente solicitou a S. Ex'
formalizasse o seu requerimento a ser deliberado na próxima reu
nião. Com a palavra, o Deputado Wigberto Tartuce encaminhou à
mesa dados estatísticos provenientes do próprio ECAD com a or
dem de colocação de intérpretes de música popular quanto à arre
cadação de direitos autorais. O Sr. Relator, Deputado Eraldo
Trindade, esclareceu ainda não ter predisposição em prejudicar o
compositor e cantor ''Lulu Santos", e sim de elucidar pontos con
traditórios do seu depoimento. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos,
antes convocando a próxima reunião para o dia oito de junho de
mil novecentos e noventa e cinco. O inteiro teor da reunião foi
gravado e, após traduzido em notas taquigráficas e datilografado,
será anexado aos autos do presente inquérito. E, para constar, eu,

Maria dt) Fátima Moreira, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, e ira à
publicação no Diário do Congresso Nacional.

DISTRIBlJIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIOOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Senhor Deputado SARNEY FILHO, Presidente da Co
missão fez a seguinte

Distribuição na 17195

Em 10-6-95:
Ao Senhor Deputado LUCIANO PIZZATIO
1 - Projeto de Decreto Legislativo na 93/95 - da Comissão

de Relações Exteriores - que "aprova o texto do Acordo para Con
servação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 10 de setem
bro de 1994".

Sala da Comissão, I°de junho de 1995. - Aurenilton Ara.
mna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

O Deputado MAURÍCIO CAMPOS, Presidente da Comis
são de Defesa Nacional, fez a seguinte

Distribuição na 20195

Em 10 -6.95
Ao Deputado PAULO DELGADO
1 - Projeto de Decreto Legislativo nO 94/95 - da Comissão

de Relações Exteriores - MSG na 1.204194 - que "aprova o texto
da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado
de Pessoas, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994".

Sala da Comissão, 10 de junho de 1995. - Tércio Mendon·
ça Vilar, Secretário.

Distribuição na 21195

Em 2-6-95
Ao Deputado ELIAS MURAD
Projeto de Lei na 2.765/92 - do Senado Federal- PLS na

203/91- que altera a Lei na 6368, de 21 de outubro de 1976, que
"dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem de
pendência física ou psíquica" e dá outras providências.

Sala da Comissão, 2 de junho de 1995. - Tércio Mendonça
Vilar, Secretário.

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Distribuição na 11195

O Senhor Presidente em exercício. da Comissão de Relaçõ
es Exteriores, Deputado HAROLDO UMA, distribuiu nesta data,
a seguinte matéria. ,

Ao Senhor Deputado ATILA LINS
Projeto de Resolução na 38/95 - que "dispõe sobre a repre

sentação da Câmara dos Deputados na Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul".

Autor: Sr. Franco Montoro
Brasília, 2 de junho de 1995. - Andréa Maura Versiani de

Miranda - Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

O Deputado ROBERTO JEFFERSON, Presidente da Co-
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missão de Segqndade Social e Familia, fez a seguinte

Distribuição nO 13195

Em 1°-6-95
Ao Depltado EDUARDO JORGE:
Projeto de Lei n° 2.974192 - do Sr. Francisco Domelltlf

que "dá nova redação ao artigo 215 da Lei na 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, dispondo sobre o direito do dependente à remu
neração do funcionário falecido, nas condições que menciooa, e dá
outras providências.

Projeto de Lei n° 4.673194 - do Sr. Francisco Domelles 
que ''permite a dedução, a titulo de encargo de familia, de quota
referente ao nascituro".

Projeto de lei na 4.681-A/94 - do Sr. Sérgio Arouca - que
"dispõe sobre as condições e funcionamento de serviços de saúde
para as populações indígenas".

Projeto de Lei na 441195 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe
sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimento que tra
tam de dependentes de drogas de abuso".

Ao Deputado JOFRANFREJAT.
Projeto de Lei nO 447195 - do Sr. José Janene - que "altera a

redação do artigo 7S da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio, e dá outras providências.

Projeto de Lei na 4S6195 - do Sr. Roberto Pessoa - que dá
nova redação ao artigo 4S da Lei nO 8.212, de 24 de junho de
1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, insti
tui Plano de Custeio, e dá outras providências".

Ao DepltadO JOSÉ AUGUSTO:
Projeto de Lei nO 416195 - do Sr. Valdir Colatto - que "dá

nova redação ao inciso Vii do artigo 30, da Lei na 8.212, de 24 ju
lho de 1991, alterando o limite de 70m2 para isenção de contribui
ção à Seguridade Social no caso de constroção residencial
unifamiliar destinada ao uso próprio.

Sala da Comissão, 10 de junho de 1995. - Miriam Maria
Bragança Santos Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO ..

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Redistribuição nO 2195

Em 22·5-95
Ao Sr. RÉGIS OLIVEIRA
Proposta de Emenda à Constituição na 1188 - do Sr. Amaral

Netto - que "institui a pena de morte e dá outras providências.
Sala da Comissão, 22 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio

Contreiras de Almeida, Secretário.

Redistribuição n° 3195

Em 29.5-95
Ao Sr. PRISCO VIANA:
Projeto de Lei na 180/95, do Sr. Paulo Bernardo e outros

seis - que "estabelece normas para a realização das eleições muni
cipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras providências.

Sala da Comissão, 29 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.
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Viee-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
O1icão Brígido
Confúdio Moura
Elias Abrabão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Viee-Líderes:
Ubiratan Aguiar (lO Vice) Yeda Crusius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (lO Vice) Antônio Joaquim



Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 4°, ART.~RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

EUlÍpedes Miranda Alexandre Cardoso
Matheus Schmidt

Sflvio Abreu PCdoB
Sérgio Carneiro Líder: ALDO RIBEIRO

BLOCO PARLAMENTAR (PIlPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NErO

Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho (1°Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)
Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia 00 Vice) Ubaldino Júnior



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO l)E AGRICULTURA
E POúTICA RURAL Adelson Salvador

Presidente: Alcides Modesto (PT) Bento Lelis
1°Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
zo Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL) Nelson Meurer (PP)

PFLIPTB

PSBJPMN

PCdoB

PPS

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

I vaga (s)

Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
ZOVice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFUPTB

PLlPSD/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abmo

PMDB
Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Sílas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1vaga (s)

PSDB
Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

PPR
Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

PP
Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

PDT
Luiz Durão
OdílioBalbinotti
Oscar Goldoni

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Deno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Roberto Pessoa

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroImjo
Ddson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
Z vaga (s)

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Cavallazzi

Telmo Kirst

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bomhl\usen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
PedroImjo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu Iha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

AnaJúlia
Ivan Valente

PMDB

PSDB

PPR

PT

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto

César Bandeira
Heráclito Fortes

Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Mendonça Filho

Vilson Santini
I vaga (s)

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

2aire Rezende
Z vaga (s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Chico Ferramenta
Esther Grossi



Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveim lldemar Kussler
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente Anuda Rommel Feij6
Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobra 1 vaga

PP PPR
Edson Queiroz Laprovita Vieim Jarbas Lima Adhemar de BlI1Tos
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta Alzira Ewerton
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres Nelson Marchezan

PDT Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

Eurípedes Mimnda Antônio Joaquim
PfItamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)

Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo Milton Temer

PUPSDIPSC José Genoíno Sandra Starling
Marcelo Deda Severino Cavalcanti (PFL)

Augusto Farias João Colaço (PSB) Milton Mendes Tilden Santiago
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado 1 vaga (s)
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto PP

'PSBJPMN Marconi Perillo Alcione Athayde
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque Mário de Oliveira
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes Raimundo Santos (PPR)

PCdoB PDT
Inácio Anuda Socorro Gomes Coriolano Sales Eurípedes Miranda

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Matheus Schmidt Magno Bacelar (S/ Part.)

Reunião: quartas-feims-l0h EnioBacci Severiano Alves

Local: Plenário, sala 14-A PUPSDIPSC
Telefones: 318-6908 a 6910 Francisco Rodrigues Augusto Farias

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Roland Lavigne De Velasco
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO PSBJPMN

Presidente: Roberto Magalhães (PFL) Alexandre Cardoso JeIÔnimo Reis
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB) Nilson Gibson 1 vaga
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB) PCdoB

PFlIPTB Aldo Arantes Haroldo Lima

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueim
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

PMDB

SupIeJ}tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurício Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feims - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1°Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

PFUPTB
AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson BandeÍT.a

Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Alberico Filho Fátima Pelaes Aroldo Cedraz
Alberto Goldman Luciano Pizzatto Carlos da Carbras

Aloysio Nunes Ferreira Raquel Capiberibe (PSB) Jos(>, Carlos Vieira
Elias Abrahão Salomão Croz José Coimbra

Fernando Diniz Sarney Filho Ricardo BlI1Tos
João Thome Mestrinho Vilson Santini Telma de Souza (PT)

José Priante PMDB
Luiz Fernando Alberico Filho Chicão Brigido
Michel Temer Freire Júnior Inácio Anuda (PCdoB)

Roberto Valadão Remi Trinta Marcos Lima
Wagner Rossi Socorro Gomes (PCdoB) Tete Bezerra

PSDB Wilson Branco Valdir Colatto

, Celso Russomanno PSDB
Emerson Olavo Pires Celso Russomanno Nelson Otoch

Franco Montoro Pimentel Gomes Roberto França



Vanessa Felippe

PPR
Zulaie Cobra

De Velasco

PLlPSDJPSC
RobsonTuma

PSBlPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aranma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo n, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P1)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFLIPTB

Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

. Rubens Cosac
Nilton Baiano

1 vaga (s)

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Adelson Salvador

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrignes da Cunha
Jaime Martins

João Ribeiro
Roberto Brant

1 vaga (s)

PSBlPMN

PMDB
Antônio do ValIe Francisco Diógenes
Dilso Sperafico Gonzaga Mola
Enivaldo Ribeiro (PPR) Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira Maria Elvira
Nair Xavier Lobo Ricardo Rique
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB
Herculano Anghinetti Antônio Kandir
JoséAnibal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio MedioIli José de Abreu

PPR
Júlio Redecker Affonso Camargo
Mário CavalIazzi Alzira Ewerton
Paudemey Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
Wagner Salustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP
Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

PpT
Cunha Lima (S/Parl) Max Rosenmann
Magno Bacelar (SI Parl) Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC
Francisco Horta 1 vaga (s)

PSBlPMN
Ricardo Heráclio Bosco França

PCdoB
Aldo Rebelo Aldo Arantes

Ubaldino Júnior

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

COMISSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Caval1azzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFIJPTB

PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPR)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1lJl
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

Itamar Serpa

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Elton Rohnelt

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Ciclinha Campos
Sérgio Carneiro

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda

Antônio Geraldo
Jair Siqueira

José Rocha
Severino Cavalcanti

2 vaga (s)

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

PT

PP

PP

PT

PPR

PDT

PDT

PSDB

PMDB

PLlPSDIPSC

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho

Francisco Silva
Laura Carneiro

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

Laura Carneiro
Silvemani Santos

Sérgio Carneiro

RobsonTuma

Gilney Viana
José Machado
1vaga

FlávioArns
lldemar Kussler
José Amôal

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pD1)
lO Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDn
20Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
30Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFLIPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolcbi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrabão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara Ellery
1 vaga (s)

PSDB
Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do Va1le
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Parcianello Pinheiro Landim.
Homero Oguido 3 vaga (s)
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB
Antônio Kandir Antônio Aureliano
Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Mareio Fortes Danilo de Castro
Saulo Queiroz Jorge Anders
Yeda Crusius Regis de Oliveira

PPR
Basilio Villani Anivaldo Vale
Delflm Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão Rogério Silva

PT
Celso Daniel Antonio Feijão (PSDB)
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

PP

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900'69051701117012

COMISSÃO DE Ffl\{ANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
10 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
20Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
30Vice-Presidente: Max Rosenmann (pD1)

PFLIPTB

PT

PP

PDT

Sérgio Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

Sérgio Guerra

PDT

PCdoB

PSBJPMN

PLlPSD/PSC

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

Jurandyr Paixão (pMDB)

José Chaves

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins

José Janene
Sérgio Naya

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696G'6989/6955

COMISSÃO DE FISCAliZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
20Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
30Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLIPTB

Luiz Buaiz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

João Fassarella
Padre Roque

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PUPSD/PSC
Álvaro Valle

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Esther Grossi
Pedro Wilson

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano

Fernando Zuppo
Severiano Alves



PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5"- lO:00h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 31'8-6888

CO~SÃODEN.UNASEENERG~

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
I° Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

PFI.JPI'B

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Osório Adriano José Santana de Vasconcellos Pedro Correa
Paulo Heslander Moisés Lipnik Salomão Cruz

SameyFilho Murilo Pinheiro Werner Wanderer
Ursicino Queiroz PMDBVic Pires Franco

Francisco Diogenes EdinhoBez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri

Carlos Apolinário Marcos Lima Zila Bezerra
Freire Júnior PauloTitan 2 vaga(s)
Hélio Rosas Rivaldo Macari

Luiz Carlos Santos PSDBPedro Novais
Roberto Rocha Adroaldo Streck Finno de Castro

3 vaga (s) Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR
Alexandre Santos Fausto Martello Benedito Guimarães
Cipriano Correia José Tude (PTB) Júlio Redecker

José Aníbal Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)
Roberto Santos PI'

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius Chico Ferramenta AdãoPretto

Fernando Ferro Milton Mendes

Ana Júlia
PP

Chico Vigilante Carlos Camurça Edson Queiroz
José Genmno Salatiel Carvalho Marcos Medrado

Luiz Gushiken PDT
AirtonDipp Antônio Joaquim

Basílio Villani José Mauncio José Carlos Coutinho (SlPart.)
Delfim Netto PLlPSDIPSC

Pauderney Avelino
Elton Rohnelt Zé Gomes da RochaSimão Sessim

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

Jayme Santana
KoyuTha

Sílvio Torres

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adelson Ribeiro (PSDB)
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

PSDB

PMDB

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

A6cioNeves
Franco Montoro

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco 11ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pD1)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFI.JPI'B

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Abelardo Lupion
Alceste Almeida 

João Mellão Neto

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PI'

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricardo Izar

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
Ricardo Rique
1 vaga (s)

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Finno de Castro
Jayme Santana

Valdemar Costa Neto
1 vaga (s)

José Carlos Sabóia

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende

João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa



José Egydio
Pedro Canedo

Agnelo Queiroz

Jair Siqueira
Luiz Moreira

ManOel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

José Fortunati
Paulo Bernardo

1 vaga (s)

Almino Mfonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Alexandre Cardoso
BetoLelis

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Pauló Mourão

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Alcione Athayde
Laura Carneiro

Renato Johnsson

Chico da Princesa (PTB)
Fernando Zuppo

Wilson Braga

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

PP

PT

PT

PDT

PPR

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Luiz Piauhylino
Sérgio Arouca (PPS)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

Jandira Feghali

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFUVfB

André Puccinelli
Armando Abílio
Annando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dullio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (PMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

PPR

PSDB

PMDB

PPR Célia Mendes

Cunha Bueno Adylson Motta
1 Vaga(s)

Paulo Bauer Wagner Salustiano
Eduardo Jorge

PT Humberto Costa

Luiz Gushiken Conceição Tavares José Augusto

Sandra Starling Eduardo Jorge Marta Suplicy

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat B.Sá(pSDB)

Raul Belém (PFL) Salatiel Carvalho Jofran Frejat
José Linhares

PDT
Carlos Cardinal José Mauricio

Cidinha CamposRenanKurtz Oscar Goldoni
SeraflID Venzon

PUPSDIPSC Vicente André Gomes
De Velasco Álvaro Valle

PSBJPMN Luiz Buaiz
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio Nilton Baiano (PMDB)

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL EFAMlUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (pSDB)

PFIJPTB



Jandira Feghali

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

José Chaves

João Paulo
Paulo Delgado

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PP

PMDB
Elton Robnelt (pSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz Nonô Pinheiro Landim

PSDB
Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PPR
Arnaldo Faria de Sã Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PP
Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
1 vaga (s) 1 vaga

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima (SI Part.)

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

PDT

PI.JPSDIPSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

João Coser
Teima de Souza

Paulo Gouvêa (PFL)

Secretãrio: Rui Omar Pmdencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFIJPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PP
Valdomíro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) NanSouza

PSBJPMN
1 vaga Ushitaro Kamia

Alceste Almeida Arolde de Oliveira
Duílio Pisaneschi Clãudio Cajado
Hilário Coimbra Eliseu Resende
JairoAzi Iberê Ferreira
Lael Varella Jaime Fernandes
Mauro Fecury João Iensen
Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos
Melquiades Neto (PMN) Luís Barbosa
Philemon Rodrigues Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço RubernMedina

PMDB
Alberto Goldmann Luiz Henrique
Alberto Silva Marcelo Teixeira
Antônio Brasil Mauri Sérgio
Barbosa Neto Nestor Duarte
Carlos Nelson Nicias Ribeiro
Dareísio Perondi Olavio Rocha
Henrique Eduardo Alves Ushitaro Kamia (PSB)
Moreira Franco
Newton Cardoso 2 vaga (s)

PSDB
Jorge Anders Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristina Sebastião Madeira
Marinha Raupp Paulo Feij6
Mãrio Negromonte Vanessa Felippe
1 vaga (s) Zé Gerardo

PPR
Antônio Jorge Affonso Camargo SJPart.)
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim . Felipe Mendes
TelmoKitst José Teles

PT
Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/699017004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PFlIPTB



1 vaga

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DQ ESCRITÓRIO CE!ITRAL DE

ARRECADAÇAO E DISTRffiUIÇAO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PSBlPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

PLlPSDIPSC

Mauricio Campos Expedito Júnior

Secretário: Tereio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFLIPTB

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Deno
Osório Adriano

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

PMDB

A1D1ando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

PPR

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PT

Antônio Jorge (PPR) PMDB
Davi Alves Silva (PMN) He1Dles ParcianelloHumberto Souto Pedro NovaisJosé Mendonça Bezerra 1 vaga (s)José Rocha

PSDB

Alberto Silva ' Celso Russomanno

Antônio Brasil Eduardo Mascarenhas

Carlos Nelson PPR
Cassio Cunha Lima Eraldo Trindade

Homero Oguido Wagner Salustiano

PT
Ceci Cunha Chico Vigilante

Leônidas Cristino Paulo Rocha
Mário Negromonte

PP

Célia Mendes
Wigberto Tartuce

Prisco Viana PDT
Welson Gasparini Antônio Joaquim

PLlPSDIPSC

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
Feu Rosa

Gerson Peres
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

PSBJPMN
Gonzaga Patriota I vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CP! - Sala 125 Anexo II
Telefone: 318-7057

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-0002l95 Autor: Marquinho Chedid
Titulares Suplentes

PFLIPTB

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

PP
NanSouza
1 vaga (s)

PDT

Chico da Princesa (PTB)
Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC

Welinton Fagundes

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga

De Velasco

Corauci Sobrinho
Roberto Jefferson
Severino Cavalcanti
Vic Pires Franco

Oscar Goldoni
Albérico Filho
Jorge Wilson

Nelson Otoch

PMDB

PSDB

Carlos Cardinal

Fernando Gonçalves
João Ribeiro
Lael Varella

Murilo Pinheiro

Anibal Gomes
Antonio do Valle

1 vaga (s)

Jovair Arantes



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1°Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
LocaI: Serv. Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FmRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL-398lJ93 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1°Vice-Presidente: Lídia Quinan (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: VilmarRocha (PFL)

Titulares Suplentes

Zulaiê Cobra

PPR
Eurico Miranda
Arnaldo Faria de Sá

PT
Carlos Santana
Padre Roque

PP
Nelson Meurer

PDT
Vicente Andre Gomes

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid

PCdoB
Ricardo Gomyde

Secretário:
Local:
Telefone:

PFLIPTB
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Couraci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa

PSDB
Jayme Santana
Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

PPR
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

PT
João Paulo

Salvador Zimbaldi

Cunha Bueno
Wagner Salustiano

João Fassarella
Pedro Wilson

Marcos Medrado

Severiano Alves

Roland Lavigne

Lindberg Farias

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Teté Bezerra

Wilson Branco

Cipriano Correia
Aécio Neves

Paulo Feij6
Zé Gerardo

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Ricardo Izar

José Genoíno

Paulo Delgado
Sandra Starling

José Janene
Romel Anízio

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Valdemar Costa Neto

Fernando Lyra

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Vilmar Rocha

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Maria Valadão
Rogério Silva

Humberto Costa
Pedro Wilson

Marconi perillo

Padre Roque
Waldomiro Fioravante

PP
José Linhares
Osvaldo Reis

PDT
Enio Bacci

Euripedes Miranda

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid

PSBJPMN
José Carlos Sabóia

PFLIPTB
Efraim Morais

Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Phillemon Rodrigues

PMDB
Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mabel

PSDB
Cipriano Correia

Elias Murad

PPR
Ricardo Izar

Roberto Balestra

PT
Arlindo Chinaglia

Gilney Viana

PP
Edcson Queiroz



PDT PSBJPMN
José Maurício Giovanni Queiroz Adelson Salvador Gonzaga Patriota

PLlPSDIPSC PCdoB
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues Ricardo Gomyde Haroldo Lima

PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Secretário: José Maria A. Castro

Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Especiais - AnexoII - Sala 120 B - Ala Nova

Local: Sala 120- Anexo n- Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-706117065/7052

Telefone: 318-706617067 COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX· TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA

TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL, REGULAMENTAÇÃODOSC~mOSNOBRASIL

CONCLUÍDO EM OURO PRETO.MG, Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12.94. Presidente: Homero Oguido (PMDB)

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL) 1° Vice-Presidente: Sílas Brasileiro (pMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL) 2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB) 3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR) Relator: Aracely de Paula (PFL)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB) Titulares Suplentes

Titulares Suplentes
PFUPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
PFUPTB Aracely de Paula Alceste Almeida

Augusto Viveiros Alexandre Ceranto Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Jair Soares Átila Lins Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Leur Lomanto Benito Gama Cláudio Cajado Efraim Morais
Osvaldo Biolchi João Iensen José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Bornhausen José Borba Paulo Lima Mauro Fecury
Vilson Santini Paulo Gouvea PMDB
Werner Wanderer Roberto Fontes

Candínho Mattos Armando Abilio
PMDB Maria Elvira José Aldemir

Paulo Ritzel Annando Costa Homero Oguido Noel de Oliveira
Rivaldo Macari EdinhoBez Ivo Maiuardi Pinheiro Landim
Valdir Colatto Elias Abrahão Sandro Mabel Wilson Cignachi
Wilson Branco Ivo Mainardi Sílas Brasileiro 2 vaga (s)
Zaire Rezende Silas Brasileiro PSDB
I vaga (s) 1 vaga (s)

Jovair Arantes Alexandre Santos
PSDB Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli

Antônio Kandir Adroaldo Streck Nelson Otoch Jacksón Pereira
Eduardo Mascarenhas FeuRosa Zulaie Cobra Marinha Raupp
FlávioAms Franco Montoro PPR
Yeda Crusius Mareio Fortes

Gerson Peres Paulo Bauer
PPR JarbasLíma Raimundo Santos

Hugo Biehl Júlio Redecker Ricardo Izar Wagner Salustiano
João Pizzolatti Mário Caval1azzi PT
Nelson Marchezan Rogério Silva

Carlos Santana Hélio Bicudo
PT João Fassarella José Augusto

José Fortunati Luiz Gushiken José Fortunati Pedro Wilson
Luiz Mainardi Miguel Rossetto PP
TeIma de Souza Sandra Starling

Nilton Cerqueira Marcos Medrado
PP Silvemani Santos Nelson Meurer

Augustinho Freitas Nelson Menrer PDT
Dilceu Sperafioo Romel Anízio

Fernando Lopes EnioBacci
PDT Matheus Schmidt Wolney Queiroz

Antonio Joaquim Itamar Selpa PLlPSDIPSC
Carlos Cardinal 1 vaga (s) Marquinho Chedid Welinton Fagundes

PLlPSDIPSC PSBJPMN
Francisco Rodrigues Roland Lavigne Nilson Gibson Gonzaga Patriota



Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros Joffily
Local: Se1V. Com. Especiais: Anexo li- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERAOPARÂGRAF01°DOART.I77 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006I95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local: SelV. Com. Esp. Anexo li- Salas 124N1521A - Ala Nova
Telefone: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (PMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos Melles Benedito de Lira
José Roeha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abrão

PMDB
André Puccinelli Edinho Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Sílas Brasileiro

PSDB
Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

HugoBiehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo MOUlilo

PT
2 vaga (s) 2 vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

PDT

Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PL/PSD/PSC

Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSBlPMN
Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 - B - Ala
Nova
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA O INCISO XlDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (pMDB)

Titualres
PFLIPTB

Arolde de Oliveira
Heráclito Fortes
Humberto Souto
Leur Lomanto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Pedro !rujo
Roberto Rocha

PSDB
Adroaldo Streck
Antonio BaThmann
Arthur Virgílio Neto
Danilo de Castro

PPR

Gerson Peres
Nelson Marchezan
Ricardo Izar

PT
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago

PP
Flávio Derzi
Sérgio Naya

PDT
Fernando Lopes
Fernando Zuppo

PLlPSDIPSC
Eujacio Simões

PSBJPMN
Sérgio Guerra

PCdoB

PFLIPTB
Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
JúlioCesar

Suplentes

Alceste Almeida
Efraim Morais
Eliseu Moura

José Rocha
JoséTude

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

João Natal
Laire Rosado
Nestor Duarte

Remi Trinta
Roberto Valadão
Udson Bandeira

Celso Russomanno
Domingos Leonelli

Ildemar Kussler
Sebastião Madeira

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Roberto Campos

Ana Julia
Chico Vigilante
Paulo Delgado

Edson Queiroz
Silvemani Santos

Miro Teixeira
Leonel Pavan

Pedro Canedo

JoãoColaço

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno



Lima Netto Fernando Gonçalves PMDB
Rodrigues Palma João Mellão Neto Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Rubem Medina Osvaldo Coellio Gilvan Freire João Natal
Vicente Cascione Paulo Gouvea Ivanm:o Cunha Lima Jorge Wilson

PMDB José Luiz Clerot José Priante
Alberto Goldman Antonio do Valle Luiz Fernando Nicias Ribeiro
EdinhoBez Hélio Rosas Udson Bandeira Wagner Rossi
Ivo Mainardi Jorge Wilson PSDB
PauloTitau Marcos Lima

Danilo de Castro Ezídio PinheiroRivaldo Macari Nicias Ribeiro
Simara Ellery 1 vaga(s) Régis de Oliveira João Leão

PSDB
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Anuda Saulo Queiroz

Jackson Pereira Ayres da Cunha
PPRMareio Fortes Emerson Olavo Pires

Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro Gerson Peres Adylson Motta
Eduardo Mascarenhas Rommel Feij6 Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra

PPR Prisco Viana Welson Gasparini

DelfIm Netto Basílio Villani PT
Julio Redecker Francisco Dornelles Domingos Dutra Fernando Ferro
Roberto Campos Maria Valadão Hélio Bicudo José Machado

PT Marcelo Deda Pecb:o Wilson

Luciano Zica alico Ferramente PP

Marcelo Deda Conceição Tavares Costa Ferreira Mário de Oliveira
Miguel Rossetto Fernando Ferro Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PP PDT

Salatiel Carvallio José Janene Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvemani Santos VadãoGomes Silvio Abreu RenanKurtz

PDT PLlPSDIPSC

Coriolano Sales Enio Bacci Francisco Rodrigues Paulo de Velasco
Edson Ezequiel Serafun Venzon

PSBlPMN
PLlPSDIPSC BetoLelis Adelson Salvador

Augusto Farias Roland Lavigne
PCdoB

PSBlPMN Aldo Arantes Haroldo Lima
Gonzaga Patriota Ushitaro Kamia Secretário (a): Angela Maneuso

PCdoB Local: Servo Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B-Ala Nova

Haroldo Lima Lindberg Farias Telefones: 318-687417052

Secretário: Rejane S. Marques COMISSÃO MISTA
Local: Serv. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B- Ala Nova COMISSÃO PARLAMENTAR
Telefones: 318-687417052 CONJUNTA DO MERCOSUL

COMISSÃO ESPECIAL Titulares Suplentes
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO PFUPTB

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL Luciano Pizzatto Antonio Ueno
(IMUNIDADE PARLAMENTAR) Paulo Bornhausen José Carlos Vieira

Proposição: PEC-6l55J93 Autor: Cidinha Campos PMDB

Presidente: Vicente Cascione (PTB) Paulo Ritzel Elias Abrahão
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB) Valdir Colatto Rivaldo Macari

2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB) PSDB
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR) Franco Montoro YedaCmsius
Relator: IbrabimAbi-Ackel (PPR) PPR

Titulares Suplentes Júlio Redecker João Pizzolatti
PFUPTB PT

Adauto Pereira Aroldo Cedraz Miguel Rossetto Luiz Mainardi
Antonio Geraldo Jaime Fernandes PP
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura Seção I ou fi si o porte R$31.00

Porte do Correio R$ 60.00

Assinatura Seção I ou fi c/porte R$ 91.00 (cada)

Valor do m1mero ayulso R$ 0,30

Os pedidos devemseracompanhados dechequepagável emBrasiUa, Nota deEmpenhoou OrdemdePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nD 920001-2 eJou peloBanco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a fávor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Tris Poderes - BI'8&~"a - DF .
CEP: 70160-900

Maiores infonnações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

nO 119 - julho/setembro 1993
Leia neste número:

Execução contra Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarlni
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade ... Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - An
tÔnio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.072190 - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Rolf Laubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle· pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de.
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
Prova Pericial:' Inovações da Lei n° 8.455192 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão

. Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães .
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.515n7 pela Constituição de 1988
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades AnÔnimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva

ASSINATURA DA REVISTA DE lNFORMAÇÃO LEGISLATNA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão in
cluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos núme
ros 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:

Nome ~ .
Endereço e ••••• e •••••••••••••••••e e. 'ee •••••• e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CEP .
Cidade DF Telefone Fax Telex .........•.•.....
Data: 1 1.•... Assinatura: ..................•.............................................•......................................



-
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 118 - abril/junho 1993

o Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Africana do Brasil.
As Limitações ao Exercicio da Reforma Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua Ilegitimidade.
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democraciay Humanización.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl O Combate à COl1'Upção e à Criminalidade no Brasil:
A Jystiça Militar Estadual. Cruzadas e Reformas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Brindeiro
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Prontín- Liderança Parlamentar
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitser1darung - Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro

Gilmar Ferreira Mendes Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em Rubem Nogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. Cotrim Neto Carlos Alberto Bittar Filho
Serviço Ptíblico - Função Ptíblica - Tipicidade - Crité- Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros ~ernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Ornar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Co"êa Lima
nariedade. Usucapião Urbano.

Luiz Antônio Soares Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor e o Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos SelViços Ptíblicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens.
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas. Otto Eduardo Vizeu Gil

Mânoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos Mtíltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe. Arnoldo Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. cente.

Ann Helen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambientai Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECl). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos TIes Poderes, Anexo 1, 22° andar 70165-900, Brasnia, DF.
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional nO 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF·
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)
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CODIGO DE PROTEÇAO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- Índice temático

À venda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado Federal,
Anexo I, 22° andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF
Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.
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