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I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
lU - Leitura do~xpediente

OFÍCIOS

N° 868/95 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar (PFLIPTB), comunicando que o Deputado
Jaime Martins deixa de fazer parte da COllÚssão Especial destina
da a analisar a PEC nO 46/91.

N° 1.317/95 ~ Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB, indicando os Deputados do referido partido que farão parte
da COllÚssão Especial destinada a apreciar a PEC n° 188194 que
"acrescenta parágrafos 6° e 7° ao art 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às pu
nições aplicadas, através de atos de exceção, a servidores milita
res".

N° 1.322195 - Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB, que indica os Deputados do referido partido que integrarão
a COllÚssão Especial destinada a apreciar a PEC n° 25/95 que "dá
nova redação ao caput do art. 5° da Constituição Federal (garan
tindo definitivamente a inviolabilidade do direito à vida desde a
sua concepção, alterando a nova Constituição Federal)".

N° 670/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, indicando a Deputada Maria Valadão para integrar a
COllÚssão Especial destinada a apreciar e dar parecer ao PL n°
4.591194, e seus apensados, que "dispõe sobre a Política Nacional
de Drogas e dão outras providências".

~ 672/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, ind\cando o Deputado Waldir Ribeiro Dias para inte
grar a CPI para investigar a ocorrência de possíveis
irregularidades na fabricação de medicamentos.

N° 673/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, indicando o Deputado Waldir Ribeiro Dias para inte
grar a COllÚssão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

N° 679/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, indicando os Deputados do referido partido que farão
parte da COllÚssão Especial destinada a apreciar a PEC n° 188194
que "acrescenta parágrafos 6° e 7° ao art. 6° do Ato das Disposiçõ
es Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às
punições aplicadas, através de atos de exceção, a servidores milita
res".

N° 651/95 - Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Líder do
PP, solicitando a dispensa do Deputado Luiz Carlos Hauly junto à
COllÚssão de Fiscalização Financeira e Controle.

N° 352/95 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, indicando o Deputado Fernando Zuppo para integrar a Co
llÚssão de Viação e Transportes.

N° 359/95 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, indicando os Deputados do referido partido que farão parte da
Comissão Especial destinada apreciar a PEC n° 188194 que "acrescen
ta parágrafos 6° e 7° ao art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às punições aplicadas,
através de atos de exceção, a servidores militares".

N° 589/95 - Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco Parlamentar (pL/PSC/PSD), indicando o Deputa
do Hilário Coimbra para substituir o Deputado José Coimbra,
ambos da Bancada do PTB, junto à COllÚssão de Agricultura e
Política Rural.

N° 592/95 - Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco Parlamentar (pL/PSC/PSD), indicando o Deputado
Renato Jonhsson para integrar a COllÚssão de Ciência e Tecuolo
gia, Comunicação e Informática.

N° 594195 - Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco Parlamentar (pL/PSC/PSD), solicitando a dispensa
do Deputado Nan Souza, junto à COllÚssão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público.
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N° 379/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sldente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, co
municando que a referida Comissão apreciou as Propostas de
Emenda à Constituição nOs 14e 46, de 1995..

N° 382/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, que
encaminha as proposições que especifica.

N° 383/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, co
municando que a referida Comissão apreciou o PL n° 4.885-N94.

N° 223/95 - Do Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Mino
rias, comunicando que a referida Comissão rejeitou o PL nO
4.579/94.

N° 104195 - Do Senhor Deputado Mauricio Campos, Presi
dente da Comissão· de Defesa Nacional, solicitando a apensação
dos projetos que especifica.

W 98/95 - Do Senhor Gonzaga Mota, Presidente da Comis
são de Finanças e Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu pela rejeição o PL nO 3.242-N92.

N° 99/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mota, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a referi
da Comissão concluiu pela rejeição do PL n° 3.361192.

N° 100/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mata, Presiden
te da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a refe
rida Comissão concluiu pela rejeição do PL nO 45l5-N94.

W 101/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mata, Presiden
te da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a refe
rida Comissão concluiu pela inadequação financeira e
orçamentária do Projeto, do Substitutivo adotado pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da emenda
apresentada na Comissão ao PL nO 3.301/92.

N° 346/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão julgou-se incompetente para apreciar o
mérito dos Projetos de Lei nOs 4.765 e 4.774,,~ 1~1~4.

N° 379/95 - Do Senhor Deputado Sebastião Madeira, Vice
Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando que declarou prejudicados os Pro
jetos de Lei nOs 3.032/92 e 416/95.

S/N°/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Patriota referente
ao PL nO 829/95.

S/N°/95 - Do Deputado Jair Bolsonaro. referente ao PL nO
4.049/93.

S/N°/95 - Do Senhor Deputado Severino Cavalcanti, refe
rente à Indicação nO 337/95.

REQUERIMENTOS

N° 62/95 - Do Senhor Deputado José Fortunati e outros, so
licitando que seja realizada perícia em acordo que levanta a liqui
dação extrajudicial da Sul Brasileiro Crédito Imobiliário S.A.

S/N°/95 - Do Senhor Deputado José Pinotti, solicitando que
seja reconsiderado o despacho de devolução ao PDL nO 132195.

N° 2/95 - Do Senhor Deputado Luiz Buaiz, requerendo a
transcrição do artigo "Abuso do Poder" do jornalista Uchoa de
Mendonça publicado no jornal A Gazeta, no dia 21-7-95.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

- Do Senhor Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câma
ra dos Deputados, defere a apensação do PL nO 3.631/93, ao de nú
mero 2.707/92.

MENSAGEM

Mensagem nO 917, de 1995 (Do Poder Executivo) - Sub
mete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo so
bre Doação Cultural Japonesa, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio,
em 30 de maio de 1995.

INDICAÇÕES

Indicação n° 344, de 1995 (Do Sr. Marconi Perillo) - Suge
re ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a
instalação de agência do Banco do Brasil S/A no Município de
Mossâmedes, Estado de Goiás.

Indicação n° 345, de 1995 (Do Sr. Marconi Perillo) - Suge
re ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a
aprovação da outorga de Título de Utilidade Pública à Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica.

Indicação nO 346, de 1995 (Do Sr. Armando Abílio) - Su
gere ao Poder Executivo, através dos Ministérios do Exército e da
Saúde, o exame da oportunidade e da conveniência de serem ado
tadas providências com vistas ao não fechamento do Hospital do
Grupamento de Engenharia de João Pessoa, no Estado da Paraíba.

Indicação nO 347, de 1995 (Do Sr. José Carlos Lacerda)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, o exame da oportunidade e da conveniência de tor
nar obrigatório o uso de faróis acessos, durante o dia, pelos veícu
los que trafegam em auto-estradas.

Indicação nO 355, de 1995 (Da Comissão de Relações Exte
riores) - Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério das Re
lações Exteriores, a adoção de providências no sentido de solicitar
ao Governo da República Francesa que reconsidere sua decisão de
promover experiências nucleares no Pacífico sul.

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda a Constituição nO 2-A, de 1995 (Do Sr.
Roberto Magalhães e outros) - Dá nova redação ao art. 62 da
Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta, e das de nOs 8,
13,18,26 e 52, de 1995, apensadas.

Proposta de Emenda à Constituição nO 17-A, de 1995 (Do
Sr. Antônio Joaquim e outros) - Altera parágrafos 1° e 2° do art.
45 da Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

Proposta de Emenda à Constituição n° 19-A, de 1995 - Es
tabelece duração de mandato de Prefeitos e de Vice-Prefeitos e
Vereadores a serem eleitos em 1996 e dá outras providências; ten
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, contra os votos dos Srs. Marcelo Deda, Mil
ton Mendes, Adylson Motta, Milton Temer, Alexandre Cardoso,
Jarbas Lima, Jair Siqueira, José Genoíno, Aldo Arantes, Nilson
Gibson, Ibraim Abi-Ackel, Adhemar de Barros Filho e Elias Abra
hão. O Sr. Udson Bandeira apresentou declaração de voto.

Proposta de Emenda à Constituição nO 32-A, de 1995 (Do
Poder Executivo) Mensagem n° 306/95 ~ Modifica a redação do
art. 196 da Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com
emenda, contra os votos em separado dos Srs. Hélio Bicudo, Jar
bas Lima, Nilson Gibson e Marcelo Déda.

Proposta de Emenda à Constituição n° 33-A, de 1995 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n° 306195 - Modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de transição e dá outras pro
vidências; tendo parecer da Comissão de ConstituiÇão e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade, com emendas, contra os votos
dos Srs. Gilvan Freire, José Luiz Clerat, Adylson Motta, José Ge-
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noíno, Paulo Delgado, Miro Teixeira, Milton Temer, Eurípedes
~/iranda e, em separado, dos Srs. Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Marcelo Déda, Alexandre Cardoso, Matheus Schmidt, Hélio Bicu
do, Magno Bacelar, Coriolano Sales e Jarbas Lima, nos termos do
parecer reformulado, com complementação de voto ~o relator. Os
Srs. Prisco Viana, Gerson Peres, Ivandro Cunha Luna, Adylson
Motta e Marconi Perillo apresentaram declarações de voto.

Proposta de Emenda à Constituição n° 155-A, de 1993 (Da
SI" Cidinha Campos e outros) - Altera a redação do parágrafo 1°
do artigo 53 da Constituição Federal; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

Proposta de Emenda à Constituição n° 163-A, de 1995 (Do
Poder Executivo) Mensagem nO 863/95 - Altera os arts. 71 e 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos
pela Emenda Constitucional de Revisão n° 1, de 1994; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela ad
missibilidade, contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, José Luiz Clerot, Ciro Nogueira, Adylson Motta,
Jarbas Lima, Hélio Bicudo, José Genoíno, Marcelo Déda, Milton
Mendes, Paulo Delgado, Ênio Bacci, Matheus Schmidt, Alexandre
Cardoso e Aldo Arantes, com declarações de voto dos Srs. Mat
heus Schmidt, Ênio Bacci, Milton Mendes, Hélio Bicudo, Nilson
Gibson, Prisco Viana, JarbasLilpa e Régis de Oliveira.

Proposta de Emenda à Constituição n° 173, de 1995 (Do
Poder Executivo) Mensagem n° 886195 - Modifica o Capítulo da
Administração Pública, acrescenta normas às Disposições Consti
tucionais Gerais e estabelece normas de transição.

Proposta de Emenda à Constituição n° 174, de 1995 (Do
Poder Executivo) Mensagem nO 887/95 - Modifica disposições do
Título "Da Organização dos Poderes".

Proposta de Emenda à Constituição n° 175, de 1995 (Do
Poder Executivo) Mensagem nO 888/95 - Altera o Capítulo do Sis
tema Tributário Nacional.

NILSON GIBSON (Como Líder) - Participação do orador
em sessão especial da União Iterparlamentar, como parte das co
memorações do 50° aniversário da criação da Organização das Na
ções Unidas - ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos da
América. Reivindicações da Primeira-Dama, Dra. Ruth Cardoso,.
na N Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, Repúbli
cada China.

IV - Pequeno Expediente
BENEDITO GUIMARÃES - Problemática do fmaneia

mento agrico1a nas regiões do Baixo-Amazonas e do Vale do Ta
pajós, na Amazônia. Necessidade de providências governamentais
sobre o assunto.

EULER RIBEIRO (Como Líder) - Artigo do Jornalista
Carlos Chagas sobre a grave questão da cobiça internacional da
Amazônia.

. HERCULANO ANGHINETTI - Afirmação do orador so-
bre objetivos ocultos da N Conferência Mundial sobre a Mulher,
promovida pela Organização das Nações Unidas, a realizar-se em
Pequim, ~epública da China, de 4 a 15 de setembro do corrente
ano.

ERALDO TRINDADE - Elaboração de seminário, pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Câmara dos .
Deputados, para discussão de uma política de desenvolvimento a
ser adotada pelo Governo Federal.

JOSÉ UNHARES - Organização, pela CNBB, do movi
mento I'Grito dos Excluídos", em protesto contra a política econô
mica governamental.

FEU ROSA - Acerto de pronunciamento do Ministro Sér
gio Motta, das Comunicações, sobre a privatização de empresas

estatais. Alinhamento do Partido da Frente Liberal- PFL - com as
iniciativas governamentais relativas ao assunto.

UBIRATAN AGUIAR (Como Líder) - Cumprimentos ao
Ministro Paulo Renato Souza, da Pasta da Educação e do Despor
to, pela iniciativa de implementação de política de valorização do
magistério.

B. SÁ - Prejuízos causados pela praga do bicudo à cultura
do algodão na região do Município de Paulistana, no Estado do
Piauí. Solicitação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- EMBRAPA":' de acompanhamento da retomada da cultura atra
vés do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão.

AUGUSTO CARVALHO - Solicitação de apoio aos Parla
mentares da Casa para instauração da CPI sobre possíveis irregu
laridades na Receita Federal.

VALDIR COLATO - Impossibilidade de cumprimento, pelo
setor agricola, das. obrigações creditícias contraídas junto ao Banco
do BrasiL em razão da política de juros do Governo Federal.

FEU ROSA - (pela ordem) - Sugestão à Mesa para aquisi
ção de equipamento no brak para prevenir panes no sistema elé
trico do plenário.

PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Compromisso Re
gimental e posse do Deputado Edson Silva.

ALDO ARANTES (Como Líder) - Protesto contra o montante
dos recursos destinados a investimentos contidos no projeto governa
mental de Orçamento Geral da União para o exercício de 1996.

ARTHUR VIRGÍLIO - Êxito na reforma da Caixa Econô
mica Federal.

AGNELO QUEIROZ - Intervenção, pelo Ministério da
Educação e do Desporto, nas Faculdades Isoladas do Planalto
Central- FIPLAC.

WALDIR DIAS - Urgente necessidade de recuperação da
rodovia de São Raimundo Nonato - Canto do Buriti e de constru
ção do trecho rodoviário São Raimundo Nonato - São João do
Piauí, Estado do Piauí.

CARLOS CARDINAL - Problemática do endividamento
do setor agricola.

ANTÔNIO BRASn... - Nova sistemática de trabalho para as
sessões plenárias das segundas e sextas-feiras da Câmara dos De
putados.

LEONEL PAVAN - Pesquisa realizada pela Federação
Brasileira de Associações de Bancos - FEBRABAN -, reveladora
do aumento desproporcional de dívidas de pessoas físicas e jurídi
cas com relação ao total dos créditos bancários. Altas taxas de ju
ros praticadas no País.

SÉRGIO CARNEIRO (Como Líder) - Fracasso do modelo
neoliberal de desenvolvimento no País. Propostas do Partido De
mocrático Trabalhista - PDT - apresentadas ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Importância da realização de
investimentos maciços no setor Educação.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Como Líder) - Importân
cia da proposta de reforma do sistema Tributário Nacional envia
da, pelo Governo Federal, ao Congresso Nacional.

OSÓRIO ADRIANO (Como Líder) - Queda da populari
dade do Governo Fernando Henrique Cardoso.

ALMINO AFFONSO - Aprovação pela Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal do projeto
que institui a contribuição sobre Movimentação Financeira. Artigo
"Corrigindo a Desinformação", de autoria do Ministro Adib Jate
ne, publicado no jornal O Estado de S. Paulo.

CONFÚcrO MOURA - Empenho do orador, em parceria
com a iniciativa privada, em prol da criação de escola para cegos
no Município de Ariquemes, Estado de Rondônia.
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SEVERINO CAVALCANTI - Transcurso das bodas de
ouro do ex-Parlamentar Paulo Cabral e Sra. Maria Coeli.

PAULO PAIM - Importância da Frente de Parlamentares e
Entidades Gaúchas Pr6-Instalação de Fábrica da Renault no Esta
do do Rio Grande do Sul.

SALATIEL CARVALHO - Insuficiência da proposta go
vernamental de fIXação de piso salarial de trezentos reais para os
professores.

COSTA FERREIRA - Conveniência do empenho das au
toridades, em âmbito municipal, estadual e federal na construção
de um centro de convenções em São Luís, Estado do Maranhão.

V - Grande Expediente
SEVERINO CAVALCANTI - Excelência da administra

ção do Prefeito Paulo Maluf à frente do Município de São Paulo,
Estado de São Paulo.

MARCELO DEDA (Como Líder) - Reportagem da revista
Veja sobre espionagem política na sede da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura. Intenção do Governo Federal
de criar a Agência Brasileira de Inteligência. Necessidade de aten
ção do Congresso Nacional para o assunto. Infiltração de agentes
da Secretaria de Assuntos Estratégicos em mauifestação de agri
cultores e do Movimento dos Sem-Terra. Conveniência de convo
cação, pela Comissão de Defesa Nacional, do Secretário-Geral da
Presidência da República, Eduardo Jorge, para prestar esclareci
mentos a respeito do assunto. Representação ao Ministério Público
da União para a realização de investigação sobre as denúncias
contidas na reportagem.

ARTHUR VIRGÍLIO (pela ordem) - Isenção de responsa
bilidade do Governo Femaudo Henrique Cardoso pela prática de
espionagem política na sede da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Agricultura.

MÁRIo NEGROMONTE -Inconveniência da privatização
da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CRESF.

GILNEY VIANA - Discussão das contradições contidas no
Projeto de Lei n° 869, de 1995, do Poder Executivo, sobre os desa
parecidos e mortos durante o regime militar. Anúncio de apresen
tação de emendas ao projeto.

GONZAGA PAlRIOTA - Incoveniência da aprovação
pelo Congresso Nacional da proposta de reforma administrativa do
Governo Federal. Incoerência da atribuição pelos 6rgãos governa
mentais da responsabilidade de desmonte da economia do País aos
servidores públicos. Questão salarial dos servidores da Câmara
dos Deputados.

PRESIDENTE (Sarney Filh~) - Encaminhamento do pleito
do Deputado Gonzaga Patriota à Mesa Diretora Da Casa.

AUGUSTOS VIVEIROS - Descaso governamental para
com a região Nordeste. Potencialidades da região.

cmco VIGILANTE - Saudação ao ex-Deputado Moroni
Torgau, VicCo'Governador do Estado do Ceará, em visita à Casa.
Reportagem ''Executados, torturados e humilhados", da jornalista
Mônica Bérgamo, publicada na regista Veja, sobre massacre de
trabalhadores rurais no Município de Corumbiara, Estado de Ron
dônia. Incapacidade da SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos 
de prevenir a tragédia. Necessidade de providências das autoridades
governamentais para evitar a repetição da fatos dessa natureza.

PRESIDENTE (Sarney Filho) - Solidariedade da Mesa ao
Deputado Chico Vigilante pelo seu pronunciamento.

ANTÔNIO JOAQUIM - Admissibilidade, pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados,
da Proposta de Emenda à Constituição nO 17, de 1995, que propõe

a redução de um terço das atuais vagas de Deputados Federais.
Anúncio de apresentação de projeto para permitir a aplicação, pelo
Banco da Amazônia SA. - BASA -, de recursos do FNO nas re
giões dos Estados do Mato Grosso e do Maranhão integrantes da
Amazônia Legal.

INÁCIO ARRUDA - Necessidade de arnpla mobilizaçao
da sociedade brasileira contra as reformas administrativas e tribu
tária propostas pelo Governo Federal.

VI - Comunicações Parlamentares
PAES LANDIM - Tratamento secundário, no Plano Pluria

nual do Governo Federal, ao Açude Jenipapo, no Estado do Piauí.
Omissão do Plano em relação à BR-020. Conveniência de entrega,
ao 4° Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, do reca
peamento e da manutenção da BR-135. Audiência do orador com
o Ministro Odacir Klein, dos Transportes, para tratar do descaso
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem para com as
rodovias federais, especialmente nos casos que envolvem Batalhõ
es de Engenharia e Construção do Exército.

ANTÔNIO BRASIL (pela ordem) - Artigos "Desabafo",
publicado no Jornal de Brasília, "Mariz pede apoio e votos para
Andrade, em nome da unidade", publicado no jornal O Correio
da Paraíba, e "Caminhos de Mombaça conduzem à honestidade",
do jornalista Carlos Chagas, publicado no jornal Tribuna da Im
prensa.

JARBAS LIMA - Reflexões sobre aumento da mendi
cância p6s-implantação do Plano Real. Recursos do Orçamento
da União para 1996 destinados ao pagamento dos juros, encar
gos e amortização da dívida pública brasileira. Gravidade do
quadro social brasileiro com a concentração de rendas e desi
gualdade das camadas sociais. Elogios ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela concretização do projeto para a educa
ção nacional.

VII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Gil Magno Generoso, Melchior Sawaya

Neto.
b) Dispensa: Francisco Assis de Aquino Costa.
c) Nomeação: Janecy Almeida de Lima
d) Designação: Edivaldo Gomes Arantes, Ivanir Lurdes

Mazurek, José Cláudio Coelho.

COMISSÕES

3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Relações Exteriores, 20" Reunião (Ordiná

ria), em 30-8-95.
b) CPI - destinada a investigar a situação dos Bingos no

Brasil, * 13" Reunião (Ordinária), em 22-8-95; * 14" Reunião (Or
dinária), em 23-8-95; * 15" Reunião (Ordinária), em 29-8-95, e
Termo de Ata, em 30-8-95.

c) Comissão Especial destinada ao estudo das reformas po
líticas, devendo propor, dentre estas, a atualização do C6digo Elei
toral e modificações na legislação eleitoral-partidária, inclusive as
necessárias alterações na Constituição Federal, * 24" Reunião Or
dinária, em 17-8-95.

*Atas com notas taquigráficas.
4-MESA

5 - LIDERES E VICE-LIDERES
6-COMISSÕES
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Ata da 130a Sessão, em 4 de setembro de 1995
Presidência dos Srs.: Benedito Domingos, 3° Secretário; Philemon Rodrigues; Herculano

Anghinetti; Sarney Filho; Adylson Motta; § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

BetoMansur
Benedito Domingos

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro 
PPR; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Eraldo Trindade - PPR.

Pará

Antônio Brasil- P:MDB; Benedito Guimarães - PPR; Hilá
rio Coimbra - Bloco - PTB; Paulo Titan - P:MDB; Raimundo
Santos - PP; Ubaldo Corrêa - P:MDB.

Amazonas

Euler Ribeiro - P:MDB.

Rondônia

Confúcio Moura-P:MDB.

Acre

Célia Mendes - PPR; Chicão Brígido - P:MDB.

Tocantins

Udson Bandeira - P:MDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL.

Ceará

Anibal Gomes - P:MDB; José Linhares - PP; Leônidas
Cristino - PSDB; Paes de Andrade - P:MDB; Raimundo Bezerra
P:MDB; Ubiratan Aguiar- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - P:MDB; B. Sá - PSDB; Waldir Dias - PPR.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco 
PFL; Henrique Eduardo Alves - P:MDB; Ibero Ferreira - Bloco- .PFL.

Paraíba

Alvaro Gaudêncio Neto- Bloco-PFL; José LuizGerot- P:MDB.

Pernambuco

Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co -PFL; José Jorge - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco 
PSB; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP;
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL.

Bahia

Haroldo Lima - PCdoB; João Leão - PSDB; Mário Negro
monte - PSDB; Sérgio Cameiro - PDT.

Minas Gerais

Fernando Diniz - P:MDB; Herculano Anghinetti - PSDB;
Márcio Reinaldo Moreira - PP; OdeImo Leão - PP; Osmânio Pe
reira - PSDB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Zaire Rezende
-P:MDB.

Espírito Santo

Feu Rosa- PSDB.

Rio de Janeiro

Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Almino Affonso - PSDB; Franco Montoro - PSDB; Michel
Temer- P:MDB.

Mato Grosso

Rodrigues Palma - Bloco - PTB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - P:MDB; Marisa Serrano - P:MDB; Nelson
Trad - Bloco - PTB.

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL; Dilceu Sperafico - PP;
Homero Oguido - P:MDB; Vilson Santini - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Leonel Pavan - PDT; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Valdir
Colatto - P:MDB.

Rio Grande do Sul

Aírton Dipp - PDT; Carlos Cardinal- PDT; Jarbas Lima 
PPR; Paulo Paim - PT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A lista de
presença registra o comparecimento de 78 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro ini

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

rior.

I1-LEITURADAATA

O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo como 2° Se
cretário procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se à
leitura do expediente.
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o SR. PAULO PAIM, servindo como 1° Secretário proce
de à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFÍCIOS

O Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par
lamentar (pFlJPTB), nos seguintes termos:

OFÍCIO nO 868-L-BI. Parl./95
Brasília, 28 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' que o Deputado Jaime Martins deixa de

fazer parte, como Membro Titular, da Comissão Especial destina
da a analisar a Proposta de Emenda à Constituição nO 46/91 que
''Introduz modificações na estrutura policial".

Outrossim, indico para a referida vaga o Deputado Mauro
Lopes.

Cordialmente, Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Blo
co Parlamentar PFL/PTB.

Defiro.
Em 4-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, nos se·
guintes termos:

OF.PSDBII/N° 1.317/95
Brasília, 30 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados Tuga Ange
rami e Sílvio Lopes como membros titulares, e Domingos Leonelli
e Roberto Brant como membros suplentes para integrarem a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constiruição n° 188, de 1994, do Sr. Deputado Zaire Rezende, que
"acrescenta parágrafos 6° e 7° ao artigo 8° do Ato das Disposições
Constirucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às pu
nições aplicadas, através de atos de exceção, a servidores milita
res".

Na oporb.Jnidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço.

Deputado José Amôal, Líder do PSDB.

OF. PSDBJIlW 1.322/95
Brasília, 30 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados Salvador
Zimbaldi e Herculano Anghinetti como membros titulares, e Os
mânio Pereira e Márcia Marinho como membros suplentes para
integrarem a Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nO 25, de 1995, do Sr. Deputado Severino
Cavalcanti, que "dá nova redação ao caput do artigo 5° da Consti
tuição Federal (garantindo definitivamente a inviolabilidade do di
reito à vida, desde a sua concepção, alterando a nova Constituição
Federa!)".

Na oporb.Jnidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de
elevada estima e apreço. - Deputado José Amôal, Líder do PSDB.

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

OFÍCIO N° 670/95
Brasília, 23 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, a Deputada ~aria Valadão como

titular para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e dar
parecer ao Projeto de Lei nO 4.591, de 1994, e seus apensados, que
"dispõe sobre a Política Nacional de Drogas e dá ootras providências".

Atenciosamente, Deputado Francisco Dornelles, Líder do
PPR.

OFÍCIO N° 672/95
Brasília, 24 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido Pro

gressista Ref=dor - PPR, o Deputado Waldir Ribeiro Dias como
titular, na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar a
ocorrência de possíveis irregularidades da fabricação de medicamen
tos" (Requerimento de CPI nO 03/95 - Deputado Paulo Mourão e ou
tros), em substituição ao Deputado Paulo Mourão.

Atenciosamente, Deputado Francisco Dornelles, Líder do
PPR.

OFÍCIO N° 673/95
Brasília, 24 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, o Deputado Waldir Ribeiro Dias,
como titular, na Comissão de Trabalho, Administração e de Servi
ço Público e como suplente na Comissão de Finanças e Tributa
ção, na vaga do Deputado Ary Magalhães (licenciado).

Atenciosamente, Dep.1tado Francisco Dornelles, LíderdoPPR.

OFÍCIO N° 679/95
Brasília, 25 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Jair Bolsonaro e
Augusto Nardes como titulares, e os Deputados Anivaldo Vale e
Arnaldo Faria de Sá como suplentes, para integrarem, respectiva
mente, a Comissão Especial "destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n° 188, de 1994, do Sr. Deputado Zaire
Rezende, que "acrescenta parágrafos 6° e 7° ao art. 8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia
quanto às punições aplicadas, através de atos de exceção, a servi
dores militares".

Atenciosamente, Dep.1tado Francisco Dornelles,Líderdo PPR.
Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PP, nos seguintes

termos:

OF. LID. PP W 651/95
Brasília, 29 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, solicito a dispensa do Deputa

do Luiz Carlos Hauly, da condição de representante do Partido.
Progressista - PP, lia qualidade de titular, junto à Comissão de Fis
calização Financeira e Controle.

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 Miro Teixeira, Líder do PDT, nos se·
guintes termos:

OFÍCIO N° 352/95
Brasília, 28 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Se

nhor Deputado Fernando Zuppo para integrar, como membro su
plente, a Comissão de Viação e Transportes, em substituição ao
Senhor Deputado Odílio Balbinoti.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

OFÍCIO W 359/95
Brasilia, 29 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados Euúpedes Miranda e Sílvio Abreu para integra
rem, na qualidade de membros titular e suplente, respectivamente,
a Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda
Constitucional nO 188, de 1994, que "acrescenta parágrafos 6° e 7°
ao artigo 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
dispondo sobre anistia quanto às punições aplicadas, através de
atos de exceção, a servidores militares".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

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

OF. W 589/95 BP-PUPSDIPSC
Brasília, 22 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o

PLIPSD/PSC, detentor da vaga de suplente da Comissão Perma
nente de Agricultura e Política Rural, indica o Deputado Hilário
Coimbra para substituir o Deputado José Coimbra, ambos da Ban
cadadoPTB.

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveito o
ensejo para reiterar-lhe meus protestos de elevado apreço e distinta
consideração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PLIPSDIPSC.

OF. W 592195-LPL
Brasília, 29 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, indico, na qualidade de su

plente, o Deputado Renato Johnsson, na condição de representante
do Partido Progressista - PP, junto à Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, em substituição ao Deputado
Romel Anízio, em vaga cedida por este Partido, em função de
acordo firmado anteriormente.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Partido Liberal- PL.

OF. N° 594195 - LPL
Brasília, 29 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, solicito a dispensa do Deputa

do Nan Souza da condição de representante do Partido Progressis
ta - PP, na qualidade de suplente, junto à Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, em vaga cedida por este Partido,
em função de acordo fmnado anteriormente.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Partido Liberal- PL.

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

OF. N°P-379/95
Brasília, 24 de agosto de 1995

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

do Regimento Interno, a apreciação, pOr este Orgão Técnico, das
Propostas de Emenda à Constituição nOs 14195 e 46/95.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação das refe
ridas propostas e pareceres a elas oferecidas.

Atenciosamente, Deputado Roberto Magalhães, Presidente.

OF. N° P-382/95-CCJR
Brasília, 25 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex·, para as providências regimentais cabí

veis, as proposições abaixo relacionadas, apreciadas por esta Co
missão em 24 de agosto do corrente:

- Projetos de Lei nOs 4.896/95 e 4.897/95;
- Substitutivo do Senado ao PL n° 2.082-B/89.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus

protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Deputado Roberto Magalhães, Presidente.

OF. P N° 383/95
Brasília, 25 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cuml?rimento ao art. 58

do Regimento Interno, a apreciação por este Orgão Técnico, em
24 de agosto do corrente, do Projeto de Lei nO 4.885-A/94.

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

Atenciosamente, Deputado Roberto Magalhães, Presidente.
Do Sr. Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão

de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos se
guintes termos:

Of. TP N° 223/95
Brasília, 10 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Na reunião ordinária realizada no dia 9-8-95, esta Comissão

rejeitou o Projeto de Lei n° 4.579/94 - do Sr. Jackson Pereira - que
"cria a Área de Proteção Ambiental de Caetanos, no Estado do Cea
rá", nos termos do parecer do relator, Deputado Aroldo Cedraz.

Tendo em vista que o referido Projeto foi despachado às
Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
(mérito) e de Constituição e Justiça e de Redação (admissibilida
de), em cumprimento ao disposto no art. 133 do Regimento Inter
no desta Casa, solicito a V. Ex· autorizar as providências
inerentes.

Atenciosamente, Deputado Sarney Filho, Presidente.

Do Sr. Deputado Maurício Campos, Presidente da Co
missão de Defesa Nacional, nos seguintes termos:

OF CDN-P/I04/95
Brasília, 17 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, solicitamos a V. Ex· autorizar a apensação dos
Projetos constantes da relação anexa, ao Projeto de Lei n° 7.865/86
- do Poder Executivo (Mensagem nO 261/86) - que "institui o Sis
tema Nacional de Armas, Munições e Explosivos (SINAE), define
crimes e dá outras providências".

Atenciosamente, Deputado Maurício Campos, Presidente.
Defiro, a apensação dos PL noS 581/95, 714195 e

735/95 ao PL nO 7.865/86, esclarecendo que as proposi
ções apensadas, embora de poder conclusivo das Comis
sões, seguirão o rito da proposição principal, passando a
ser apreciadas pelo Plenário da Casa. Oficie-se ao Re
querente.

Em 4-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente da Comis
são de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:

OF. N°P-098/95
Brasília, 23 de agosto de 1995

SenhorPresidente,
Comunico a V. Ex', para os fms previstos no art. 54,11, e

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão concluiu pela
inadequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do Projeto e das emendas adotadas na Comissão de Agricultura e
Política Rural, ao Projeto de Lei n° 3.242-A/92, do Sr. Zaire Re
zende.

Cordiais saudações, Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

OF. N° P-99195
Brasília, 23 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex', para os fins previstos no art. 54, 11, e

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão conclui pela ina
dequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei nO 3.361192, do Sr. Max Rosenmann.

Cordiais saudações, Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

OF. N° P-100/95
Brasília, 23 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex', para os fms previstos no art. 54, 11, e

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão conclui pela ina
dequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e das emendas adotadas na Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, ao Projeto de Lei nO 4.515-A/94, do
Sr. Jackson Pereira.

Cordiais saudações, Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

OF. N° P-101/95
Brasília, 23 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex', para os fms previstos no art. 54, 11, e

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão conclui pela ina
dequação fmanceira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo
adotado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e da emenda apresentada na Comissão ao Projeto de Lei
n° 3.301/92, do Sr. Vírmondes Cruvinel.

Cordiais saudações, Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

~..

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

OFÍCIO N° 346/95-P
Brasília, 11 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo

141 do Regimento Interno, este Órgão Técnico julgou-se incom
petente para apreciar o mérito dos seguintes Projetos de Lei:

* 4.765194 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera o art. 77 da
Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os re
gistros públicos e dá outras providências", nos termos do parecer
do relator, Deputado Chicão Brígido (cópia anexa); e

* 4.774/94 - do Sr. Paulo Paim - que "concede ao trabalha
dor avulso os benefícios do vale-transporte e do auxílio-alimenta
ção", nos termos do parecer do relator, Deputado Nilton Baiano
(cópia anexa).

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
Do Sr. Deputado Sebastião Madeira, Vice-Presidente no

exercício da Presidência da Comissão de Seguridade Social e
Família, nos seguintes termos:

OF. N° 379195-P
Brasília, 23 de agosto de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 163,

Inciso I, do Regimento Interno, declarei, na Reunião Ordinária do
dia 23-8-95, prejudicados os seguintes Projetos de Lei:

* 3.032/92 - do Senado Federal (PLS n° 174/91) - que
"considera contravenção penal a exigência de exame relativo a estado
de gravidez para contratação de emprego". (Apenso: PL n° 2.288/89),
haja vista o intento do referido projeto já ter sido atendido através da
Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, cópia anexa; e

* 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 Seguri
dade Social no caso de construção residencial unifamiliar destina
da ao uso próprio", em virtude da aprovação, nesta Comissão, do
Projeto de Lei nO 3.566/93, do Sr. Valdomiro Fioravante, que trata
de matéria análoga, nos termos do parecer do relator, Deputado
José Augusto, conforme cópia anexa.

Atenciosamente, - Deputado Sebastião Madeira, Vice
Presidente no exercício da Presidência.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI N° 416, DE 1995

Dá nova redação ao inciso vm do art. 30 da
Lei nO 8.212, de 24 dejulho de 1991, alterando o limi
te de 70m2 para isenção de contribuição à Segurida
de Social no caso de constroção residencial
unifamiliar destinada a uso próprio.

Autor: Deputado Valdir Colatto
Relator: Deputado José Augusto

I - Relatório

O projeto de lei sob análise, de autoria do ilustre Deputado
Valdir Colatto, amplia de 70m2 para 100m2 o limite de isenção de
contribuição devida à Seguridade Social, no caso de construção re
sidencial unifamiliar destinada a uso próprio.

No prazo regimental, no âmbito desta Comissão de Seguri
dade Social e Família, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposta contida no projeto de lei em apreciação expressa
justa e. oportuna preocupação de ampliar o limite de isenção da
contribuição previdenciária, quando se referir a construção resi
dencial unifamiliar destinada a uso próprio e executada sem mão
de-obra assalariada.

Em que pese a oportunidade e relevância da presente inicia
tiva, cumpre-nos alertar, porém, que o Projeto de Lei n° 3.566, de
1993, de autoria do Deputado Valdomiro Fioravante, ao defender
posição exatamente neste sentido, já obteve aprovação desta Co
missão de Seguridade Social e Família, na Reunião Ordinária ,-lr.

9-8-95.
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Diante do exposto e com base no previsto no Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, art. 164, inciso n, posicionamo
nos pela prejudicialidade do Projeto de Lei nO 416, de 1995.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 1995. - Deputado José
Augusto, Relator.

Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota, nos seguintes ter-
mos:

PROJETO DE LEI N° 829/95

Institui o Dia Nacional do Vaqueiro

Art. 1°- Fica instituído o "Dia Nacional do Vaqueiro", a ser
comemorado anualmente, em todo território nacional, no último
domingo de cada mês de agosto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Não importa se a seca está devastando o que resta nas caa
tingas sertanejas do Nordeste, se os planos mirabolantes dos Go
vernos estão afundando empresas e produtores, se é ano de vacas
gordas "eleições" ou não, os vaqueiros nordestinos se reúnem em
confraternização, no último domingo de agosto de todos os anos,
em Algodões, Distrito de minha querida Sertânia-PE, terra onda
nasci. Nesse domingo, dia 27, será a 11a Festa do Vaqueiro Nor
destino, a ser realizada em Algodões, pedacinho amado de Sertâ
nia.

Senhor Presidente, usamos esta Tribuna, hoje, para 1Y~gistrar

esse importante evento, inclusive, para fazer justiça aos seus orga
nizadores, Edmilson Mendonça e João Coelho da Antártica que,
há mais de dez anos, sem medir esforços, com reduzidíssimos pa
trocinadores, conseguem juntar mais de mil vaqueiros, em confra
ternização, culto, celebração e folia, para comemorar o seu dia
que, infelizmente, ainda não é reconhecido por lei.

O vaqueiro, principalmente nordestino, é um valente e cora
joso homem. Destemido peão fora das raias, dentro das caatingas,
merece ter um dia no calendário nacional para comemorar sua bra
vura.

Por estas razões, apresentamos o Projeto de Lei, que, com
estas justificativas, esperamos sua aprovação.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995. - Deputado Gonza
ga Patriota.

Prejudicado, nos termos do art. 164, Inciso n, do
RICD. Oficie-se ao autor.

Em 4-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Jair Bolsonaro, nos seguintes termos:

PROJETO DE LEI N° 4.049 DE 1993

Dispõe sobre advertência a ser incluída nos ró.
tulos de bebidas alcoólicas e nos estabelecimentos
que comercializam o produto e dá outras providên.
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°- As bebidas alcoólicas destiladas, fermentadas e li

corosas de quaisquer graduação na escala Beaumé conterão, obri
gatoriamente, inscrição de advertência quanto a sua ingestão.

Art. 2° - A advertência determinada no artigo primeiro
constará da frase "O Ministério da Saúde adverte: o uso excessivo
deste produto faz mal à saúde".

Art. 3° - A inscrição de advertência determinada no artigo
segundo será inserida no rótulo do produto logo abaixo da gradua
~ão alcoólica, em negrito e bem visível.

Art. 4° - Os estabelecimentos que comercializarem ou dis
tribuírem. ainda que graciosamente, bebidas alcoólicas de quais
quer teor, afIXarão a inscrição "O Ministério da Saúde adverte: o
uso excessivo do álcool faz mal a saúde".

Art. 5° - No prazo de um ano, contado da entrada da lei em
vigência, tornar-se-á obrigatório o disposto nos artigos segundo e
quarto, cabendo ao Poder Executivo dispor sobre as sanções ao
não cumprimento da mesma.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, ressalvado o disposto no artigo anterior e revogadas as dispo
sições em contrário.

Justificação

O uso do álcool, assim como o tabaco, é um dos grandes
problemas de saúde em nosso País. Principalmente quando exces
sivo, provocando a dependência e levando ao alcoolismo crônico,
reconhecido hoje como doença pela OMS (Organização Mundial
da Saúde). Sem chegar a tal estado doentio, o uso abusivo se cons
titui numa das grandes causas do absenteísmo no trabalho. É,
igualmente, causa freqüente de acidentes e distúrbios. Em recente
Congresso realizado em São Paulo, constatou-se que, infelizmen
te, até as mulheres, em geral, mais comedidas, estão engrossando
as estatísticas de alcoólicos-dependentes. Visa, pois, a presente
proposição dar um cunho de advertência educativa ao trato do pro
blema, despertando no usuário da bebida alcoólica e na população
como um todo a consciência para o problema.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1993. - Deputado Jair
Bolsonaro.

Apense-se, ao PL nO 1.569/91.
Em 4-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Defiro, nos termos do parágrafo único, do art.

105, do RICD, o desarquivamento das seguintes propo
sições: PDC n° 365/93; PL noS 1.376/91, 2.332/91,
2.333/91, 2.381/91, 2.663/92, 4.049193, 4.519/94,
4.52CV94, 4.690/94 e 4.910/95.

Indefiro, o desarquivamento do PL n° 4.047/93
por ter sido arquivado definitivamente. Oficie-se ao re
querente e, após, publique-se.

Em 12-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o que prescreve o Parágrafo Úni

co do art. 105, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
desarquivamento das Proposições de minha autoria, abaixo especi
ficadas:

PDC 00365 de 1993

PL 01376 de 1991

PL 02332 de 1991

PL 02333 de 1991

PL 02381 de 1991

PL 02663 de 1992

PL 04047 de 1993

PL 04049 de 1993

PL 04519 de 1994

PL 04520 de 1994

PL 04690 de 1994

PL 04910 de 1995
Brasília, DF, 28-4-95. - Jair Bolsonaro, Deputado.
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Data Apres.: 11-8-93.

OPOSIÇÃO: PL. n° 4.049/93
(Jair Bolsonaro - PPRlRJ)

Dispõe sobre advertência nos rótulos de bebidas alcoólicas
e nos estabelecimentos que comercializam o produto e dá outras
providências.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presi
dente:)
Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.049, DE 1993
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Dispõe sobre advertência a ser incluída nos rótulos de bebi
das alcoólicas e nos estabelecimentos que comercializam o produ
to e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 966, de 1988.)
Leia.se:

PROJETO DE LEI N° 4.049, DE 1993
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Dispõe sobre advertência a ser incluída nos rótulos de bebi
das alcoólicas e nos estabelecimentos que comercializam o produ
to e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.442, de 1991.)
Do Sr. ))qJutado Severino Cavalcanti, nos seguintes termos:

INDICAÇÃO N° 337, DE 1995
(Do Senhor Deputado Severino Cavalcanti)

Solicita ao Senhor Governador do Estado de
Pernambuco, Miguel Arraes, providências quanto
aos problemas do Município de Moreno com a Em·
presa Cotonifício Moreno S/A.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 113, inciso

I, do Regimento futerno, que se digne encaminhar fudicação ao
Governador do Estado de Pernambuco, Dr. Miguel Arraes, para
que seja adotada providências no sentido de encontrar soluções re
ferentes ao Município de Moreno e a Empresa Cotonifício Moreno
S/A, no Estado de Pernambuco.

A população de Moreno enfrenta hoje uma situação excep
cional e inédita na história do País. Encontra-se na dependência da
Empresa Cotonificio Moreno S/A que tem direito a propriedade de
cerca de 85% da área urbana do Município, criando uma dramáti
ca situação aos moradores daquela cidade, que estão ameaçados de
perder suas casas, escolas, praças e os principais logradouros pú
blicos, inclusive o cemitério.

As autoridades de Moreno já se dirigiram ao Senhor Gover
nador do Estado, solicitando que interceda junto ao Governo Fede
ral no sentido de que seja encontrada uma solução para o
problema, livrando praticamente toda a população da ameaça gra
ve e injusta resultante da insensibilidade deste grupo empresarial
que não está agindo de acordo com os princípios empresariais e
constitucionais.

O Banco do Brasil mantém várias ações de execução contra
a Empresa Cotonificio Moreno S/A, algumas por inadimplência
no pagamento de crédito industrial e outras por débitos referentes
a Imposto de Renda, IPI, FGTS e IPTU.

Nos processos do Banco do Brasil encontram-se penhorados
equipamentos, prédios e áreas de terra para garantia de execuções.

Acreditamos que a solução desse impasse estaria na criação
de uma comissão com representantes do Banco do Brasil, do Go
verno do Estado e do Município de Moreno, reunidos com os do
nos do Cotonifício Moreno, para uma eventual fórmula
conciliatória que poderia ser en.caminhada pelos integrantes desta
Comissão.

É importante que o Banco do Brasil manifeste seu interesse
em procurar um amplo entendimento. na linha que estamos suge
rindo, da mesma forma que o Sr. Governador do Estado de Per
nambuco. que está bem informado sobre esta realidade, e todos
quantos possam influir no assunto, para que consigam descobrir na
maior brevidade possível um mecanismo legal que permita o resta
belecimento da paz. tranqüilidade e confiança à população do Mu
nicípio de Moreno.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995. - Deputado Severi·
no Cavalcanti.

Devolva·se a proposição, nos termos do art. 137,
parágrafo primeiro, inciso lI, alínea a, do Regimento In
terno. Oficie-se ao autor.

Em 4-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 113, inciso I, do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, que seja encaminhado ao Sr. "Governa
dor do Estado de Pernambuco indicação relativa aos problemas do
Município de Moreno e a Empresa Cotonifício Moreno S/A.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995. - Deputado Severino
Cavalcanti.

SGMIP N° 1.059
Brasília, 14 de setembro de 1995

Senhor Deputado,
Reporto-me à Indicação nO 337, de 1995, de sua autoria,

que "solicita ao Senhor Governador do Estado de Pernambuco,
Miguel Arraes, providências quanto aos problemas do Município
de Moreno com a Empresa Cotonifício Moreno S/A".

Tenho a informar a Vossa Excelência que deixei de dar se
guimento à Proposição em apreço, tendo em vista o fato de ela
conter matéria referente a outro poder, mas em esfera distinta da
federal, o que não se admite no tocante ao encaminhamento da In
dicação, nos termos constantes do art. 113, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Nesse sentido, encaminho a Indicação em epígrafe em de
volução a Vossa Excelência, conforme autoriza o art. 137, § lO, in
ciso 11, alínea a, do Estatuto Doméstico.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevado apreço e distinta consideração. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. José Fortunati, nos seguintes termos:.
REQUERIMENTO N° 62, DE 1995

(Dos Srs. José Fortunati e outros)

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 14195

Solicita que seja realizada perícia em acordo
que levanta a liquidação extrajudicial da Sul Brasi·
leiro Crédito Imobiliário S.A.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no artigo 70 da

Constituição Federal e na forma do artigo 60 e 61 do Regimento
Interno e artigo 24, X, que ouvido o Plenário, se digne adotar as
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providências necessárias para que esta Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, com o auxílio do Tribunal de Contas, reali
ze uma perícia no acordo assinado entre o Banco Meridional do
Brasil S/A, os ex-administradores do Conglomerado Sulbrasileiro,
os representantes da Companhia Província de Participações, CPR
Participações Ltda., CPE Participações S/A, Transcontinental Em
preendimentos, Participações e Comércio Ltda. e Brasilinvest Ad
ministração de Bens S/A, para averiguar a legalidade, a
constitucionalidade e as conseqüências práticas do acordo citado.

Justificação

O Banco Central do Brasil com fundamento na Lei nO
6.024174, decretou a intervenção no Conglomerado Financeiro
Sulbrasileiro S/A, com sede no Rio Grande do Sul.

Em 24-5-85, foi editada a Lei nO 7.315, que estabeleceu a
autorização para o Poder Executivo Federal desapropriar as ações
de empresas do Conglomerado Sulbrasileiro, que estavam sob in
tervenção. Também estabeleceu a imissão de posse das ações de
sapropriadas, pela União, mediante depósito relativo ao valor de
patrimônio líquido e, fmalmente, criou o Banco Meridional do
Brasil S/A resultante da fusão de instituições cujas ações foram
desapropriadas.

Procurando concluir os negócios pendentes ao encerramen
to da liquidação extrajudicial de algumas empresas do Conglomera
do Sulbrasileiro, foi firmado um acordo entre a direção do Banco
Meridional, a CEF e os ex-administradores do Conglomerado.

Finalmente, em face do acordo fnmado, o Banco Centralle
vantou a liquidação extrajudicial das empresas envolvidas.

Por tratar-se de um acordo que envolve patrimônio e recur
sos públicos de grande monta, e porque tal acordo vem levantando
a suspeição de que os ex-controladores teriam sido indevidamente
beneficiados, é que se impõe uma ampla análise dos termos e con
dições ali previstas de tal forma que não pairem dúvidas sobre a
natureza do acordo e as conseqüências para as instituições envol
vidas e oproprio país.

Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. - Wilson Cig
nachi - José Fortunati - Wilson Branco - Darcisio Perondi 
Airton Dipp - Esther Grossi - Waldomiro Fioravante - Jair
Soares - Osvaldo Biolchi - Nelson Marchezan - Lindenberg
I<'arias.

Numere-se. Encaminha-se à Comissão de Fiscà
lização Financeira e Controle.

Em 24-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado José Pinotti, nos seguintes termos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
DA PRESIDÊNCIA

Sr. Presidente,
Solicito, pelo presente, reconsideração do despacho proferi

do por V. Ex· no sentido da devolução ao autor do Projeto de De
creto Legislativo n° 132, de 1995, que estabelece a obrigatoriedade
de realizar plebiscito, no prazo máximo de 6 meses, em todo o ter
ritório nacional, para apreciar as Propostas de Emenda à Constitui
ção números 1,2,3, 4, 5, e 6, de 1995, por conter a proposição
matéria evidentemente inconstitucional.

Reconhecemos, com efeito, o fundamento expedito no des
pacho que ordenou a devolução da propositura, nos termos do art.
137, § 1°, inciso lI, alínea b, do Regimento Interno, visto que o
rito de apreciação e posterior promulgação de emenda à Constitui
ção estabelecido na Carta Magna há que ser observado stricto
senso.

Nesta conformidade propomos a supressão do art. 2° do
projeto acima referido, dispositivo este que estabelecia condições

de vigência para as Emendas Constitucionais aprovadas na Câma
ra e no Senado, condições estas não previstas na Constituição Fe
deral como bem aduzido no despacho desta Presidência.

Por conseguinte, submetemos à apreciação de V. Ex", a pro
posição reescrita, suprimido seu art. 2°, e renumerados os demais
artigos, na forma do texto anexo, solicitando reconsideração do
despacho de V. Ex· datado de 5-7-95, a fim de que seja o Projeto
de Decreto Legislativo n° 132, de 1995, afinal recebido e Dado se
guimento à sua tramitação nos termos regimentais.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995. - Deputado José Pi·
notti.

Defiro, reconsiderando o despacho de devolução
ao Projeto de Decreto Legislativo n° 132195, determi
nando a sua republicação, nos termos propostos. Oficie
se ao autor.

Em 4-8-95. - Luís Eduardo, Presidente.

À COMISSÃO DE CONSTIfUIÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇÃO

Em 23-8-95

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 132, DE 1995
(Do Sr. José Pinotti)

Dispõe sobre a realização de referendo, no
prazo máximo de 6 meses, em todo o território nacio
nal, para apreciar as Propostas de Emenda à Consti·
tuição nOs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Será realizado em todo o território nacional, no

prazo máximo de 6 meses, referendo com a fInalidade de permitir
ao eleitorado manifestar-se positiva ou negativamente sobre as
Propostas de Emendas Constitucionais números 1,2,3,4,5 e 6,
de 1995.

Art. 2° - Para representar as correntes de pensamento sobre
essas Propostas de Emenda serão organizadas duas frentes parla
mentares, constituídas de acordo com o voto de cada Deputado e
Senador na segunda votação de cada uma delas, nas respectivas
Casas Legislativas, respeitadas participações político-partidárias
diferenciadas.

Parágrafo único - A cada frente parlamentar poderão se
vincular entidades representativas da sociedade civil.

Art. 3° O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará os demais
itens necessários à realização do presente referendo, observado a
legislação vigente e no que couber os dispositivos contidos na Lei
n° 8.624, de 4-2-93.

Art. 4° - Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O atual Congresso Nacional não foi eleito como Congresso
Constituinte, as alterações, que estão sendo aprovadas na Consti
tuição, em função das Propostas de Emenda Constitucionais en
viadas pelo Executivo, modificam aspectos essenciais da nossa
Carta Magna relativos à Ordem Econômica e Social.

Essas modifIcações estão levando à recessão e exclusão so
cial e à perda do patrimônio nacional, com possível privatização
dos bens públicos, relacionados com o petróleo, reservas minerais,
telecomunicações e outros que foram construídos por várias gera
ções de brasileiros e com modificações profundas nas políticas pú
blicas, particularmente na educação e na saúde.

Tais alterações estão mudando a face do País sem que a po
pulação conheça e possa aquilatar a efetiva extensão e a profundi
dade de suas conseqüências.
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O Presidente eleito não apresentou no seu programa de go
verno, na campanha eleitoral, as propostas que vêm sendo envia
das ao Congresso e votadas por uma maioria homogênea.

Os Deputados não colocaram, salvo pouquíssimas exceções
nos seus compromissos de campanha, apoio a votações como as
que estão sendo feitas.

Tais questões, por sua profundidade e extensão, implicam
mudanças não só da vida do cidadão de hoje, mas também das
próximas gerações de brasileiros.

Vale ressaltar que nos países com democracias amadureci
das questões que dizem respeito a modificações importantes na
vida do cidadão são sempre resolvidas pela via plebiscitária ou
submetidas a reflf):'endo popular.

Muito embora reconhecendo não constituir o referendo par
te integrante do procedimento de elaboração e promulgação de
emendas à Constituição, parece-nos que submeter tais alterações à
apreciação e avaliação do eleitorado seria uma inequívoca de
monstração de postulado social democrático na medida em que se
propicia o exercício de uma das formas constitucionalmente insti
tuídas de manifestações de soberania popular, ex vi do disposto no
art. 14, TI, da Constituição Federal.

Não se há de negar, ademais, que enquanto fundamento do
próprio poder e que precede a todos os demais, a soberania popu
lar não deve ser limitada em qualquer das formas de seu exercício.

Se confirmada pelo eleitor a conveniência e oportunidade
das reformas preconizadas pelo Poder Executivo e objetivadas nas
propostas de Emenda de sua iniciativa, tanto mais fortalecido se
sentirá este para atmallevá-Ias a termo. De qualquer forma ter-se
á aberto ao cidadão a possibilidade de expressar-se pró ou contra
as reformas.

Esse referendo deverá ser realizado no prazo máximo de 6
meses, a partir da aprovação deste Decreto Legislativo, ficando as
segurada a gratuidade na livre divulgação das modificações consti
tucionais e de seus contraditórios, através dos meios de
comunicação de massa, nos termos da legislação eleitoral vigente.

O Tribunal Superior Eleitoral se encarregará da realização
desse referendo.

Tudo isso posto contamos com o apoio de nosso ilustres Pa
res para a aprovação do presente projeto de decreto legislativo.

Sala das Comissão, 2 de agosto de 1995. - Deputado José
Pinotti.

O Sr. Deputado Luiz Buaiz, nos seguintes termos:
LB/002/95

REQUERIMENTO N° 2, de 1995

Nos termos regimentais requeiro a transcrição do artigo
"Abuso do poder" do jornalista Uchoa de Mendonça, publicado no
jomaI A Gazeta no dia 21-7-95, que trata das nomeações dos fis
cais do INSS concursados em 1985.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 16 de agosto de 1995. - Luiz Buaiz, Deputado.

Defiro.
Em 4-9-95. - Luis Eduardo, Presidente.

ABUSO DE PODER

Depois de um longo período de indecente procrastinação da
nomeação de remanescentes do concurso público, realizado em
1985, para o cargo de fiscal de contribuições providenciárias, nos
Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, fi
nalmente saiu o ato. Cerca de 150 fiscais do INSS tiveram que
aceitar nomeações nos mais diferentes Estados da Federação, me
nos nos seus de origem.

A odisséia dessa gente começou na mesa da diretora de Re
cursos Humanos do INSS, Maria Cecília Landim, que moeu de
cansaço os concursados que quase desfaleceram de pedir aos mai!
eminentes políticos para venderem o atrevimento da senhora Lan
dim, que, nos estertores do fmal do prazo de validade do concurso,
atendeu aos apelos...

Ocorre que a diretora de Recursos Humanos do INSS, à sua
maneira, impôs condições estúpidas para os nomeados, estabele
cendo em seus termos de posse que só podem per.Jr remoção de
pois de três anos de permanência onde foram nomeados, só assim
lhes dando posse.

O que foi feito constitui-se numa indignidade. O Decreto nO
55.003, de 13 de novembro de 1%4, que dispões sobre nonnas
destinadas a disciplinar o ingresso em cargos públicos e a nomea
ção de candidatos habilitados em concurso, estabelece no seu arti
go 91>: "O funcionário habilitado em concurso em determinada
região e nomeado para outra, nos termos deste decreto, somente
poderá ser removido, requisitado ou mandado estagiar, mesmo em
caráter temporário, em repartição sediada em região diferente da
quela para a qual foi nomeado, após o decurso de 12 (doze) meses
do efetivo exercício na unidade federada em que for originaria- :
mente lotado".

Sobrepondo-se a todas as formas de direito, de decência até
porque está impedindo que se abram 12 vagas necessárias no INSS,
no Estado do Espírito Santo, a senhora Maria Cecília Landim precisa
ser denunciada ao Presidente da República, ao Ministro da Previdên- '
cia Social e ser submetida a uma ação na Justiça pelos nomeados,
considerando-se o ato de posse em que obrigou todos eles, reconheci
damente desesperados pela nomeação, a assinar.

. É crime submeter pessoas a ~exame, pressão moral irresistí-
vel, coação, abuso nos seus direitos constitucionais, etc. Se todos
recorrerem à Justiça, quando se sentirem espoliados em seus direi
tos, conseguiremos estabelecer o respeito às leis neste País, tão ca
rente de gente responsável. Pela lei, a senhora Maria Cecília
Landim está exorbitando do seu direito e, forçando a assinatura de
um documento ilegal, com uso de má-fé, pode ser processada. O
Memorando Circular n° 108, assinado por ela, é uma loucura.

A grande tragédia da impossibilidade de se ter um dia um
país democrata não é por falta de leis, mas pelo abuso dos que são
pagos a fazer com que elas sejam cumpridas.

Qual a dificuldade de se admitir sentido contrário ao art. 9°
do Decreto nO 55.003? Onde está escrito que a diretora de Recur
sos Humanos do INSS tem poderes para obstaeular direitos? Afi
nal, em que país e sob a égide de que Governo estamos vivendo?

Temos convicção de que o Presidente da República não irá
permitir que sob suas ordens se cometam indignidades, abuso de
poder. Chamamos a atenção do ilustre Senador Elcio Alvares, um
dos melhores advogados do nosso Estado, líder do Governo e uma
das figuras mais respeitadoras dos direitos constitucionais, para le
var ao Ministro da Previdência a indignidade que está sendo co
metida pela diretora de Recursos Humanos do INSS. Há de se
fazer justiça contra tal imoralidade.

Se a Senhora Landim alegar em seu favor a Instrução Nor
mativa do DASP nO 58, de 18 de agosto de 1976, que contraria o
Decreto n° 55.003, é melhor colocá-la em camisa-de-força. Não
existe outra alternativa...

Uchôa de Mendonça

Do Sr. Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câmara
dos Deputados, nos seguintes termos:

PEDIDO DE APENSAÇÁO
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
OFÍCIO CcrCI-P/284195, de 24-8-95
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Decisão da Presidência

Defiro a apensação do Projeto de Lei número 3.631,
de 1993, ao de número 2.707, de 1992, tendo em vistas que
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto proferiu um
único parecer a ambos, ocasião em que 'se 'lI-chavam apensa
dos (art. 142 do Regimento Interno). Indefiro, todavia, a
apensação do Projeto de Lei número 641, ~e 1995, ao de nú-

mero5.430, de 1990,porquantoesteéoriundodoSenadoFederal,
tramitando na Câmarajá em fase de revisão, sendo incabível em
talcasoaapensação.

Oficie-se à Comissão requerente dando ciência da presente
decisão e, após, publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 1995. - Luís Eduardo, Presi
dente.

MENSAGEM N° 917, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do

Acordo sobre Doação Cultural Japonesa, celebrado entre

o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover

no do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995.

(As COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES; DE CI~NCIA E TECNQ

LOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMATICA; DE FINANÇAS E TRIBUTA

çAo (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

(ART. 54)}

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso 1, da Constituição Federal,

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos

do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Doação Cultural

Japonesa, celebrado entre o Governo da Repl1blica Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em

TÓQuio, em 30 de maio de 1995.

Brasfiia, 28 de a gos to

\

de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 463/MRE DE 23 DE AGOSTO DE 1995 DO PODER
EXECUTIVO

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Elevo à alta ~onsideracão de Vossa Excelência o anexo

Acordo de Doacão Cultural Japonesa entre o Brasil e o Japão,
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dezembro de 1995.

assinado em Tõquio, em 3D de maio de 1995. sobre a doacáo de

Excelência Qstá estimada no valor de até quarenta e nove milhões de

equipamentos a TV cultura de São Paulo para a oroducão de programas

culturais de televisão. a) assegurar o pronto desembarque e desembaraço alfandegário
nOI ·portos de desembarque na República Federativa do

., Brasil e o transporte interno do Equipamento a partir de tais
.pó~os·;

b) iseptar nacionais japoneses, ou pessoas juridicas japonesas
controladas por nacionais japoneses, de taxas alfandegárias e
outras obrigações fiscais que possam ser aplicadas na
República Federativa do Rrasil com relação ao fornecimento
do Equipamento e serviços no âmbito da Doação;

5. (I) O Governo da República Federativa do Brasil tomará as
medidas necessárias com vistas a:

Ao benet1cíar uma emissora de TV brasileira e contribuir

A doação prevista no Acordo que ora submeta a Vossa

3.

ienes (Y49.00D.DDO) e estará disponivel no período compreendido

entre a data de en'!:.rada em vigor do referido Acordo e o dia 31 de

2.

para o aperfeiçoamento de suas técnicas de produção de programas,

julgo, Senhor Presidente, o Acordo de Doação Cultural Japonesa
c) assegurar que a mJUlutenção e o Uso do Equipamento sejam

feitos de fonua efetiva e apropnada;
merecedor da aprovação do poder Leqislativo, e r para tal, junto li
presente Exposicâo de Motives proieto de Mensaqem, para que Vossa

Excelência. se assim houver por bem, se diqne a encaminhá-la ao

conqresso Nacional.

Respei tosamente.

d) ?rcar com todas as despesas necessárias para a
unplementação da Doação e nela não incluídas.

(2) Com relação ao transporte maritilQO e ao seguro dos prodotos
adquiridos por meio da Doação, o Governo da República Federativa do Brasil
não imporá quaisquer restrições á livre concoaoncia entre companhias de seguro
e navegação.

Ministro Exteriores

A Sua Exceloncia o Senhor
Yohei Kono
Ministro dos Negócios Estrangeiros
do Japio

Tóquio"o de maio de 1995.

Excelência,

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota de Vossa
Excelência, datada de hoje, cujo teor em português é o seguinte:

l'Tenho a honra de fazer referência às recentes conversações
entre representantes do Governo do Japão e do Governo da República Federativa
do Brasil a respeito da doação de equipamento para a produção de programas de
TV (doravante denominado "Equipamento") à TV Cultura de São Paulo e de
propor, em nome do Governo do Japão, o seguinte Acordo:

1, Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento de técnicas
de produção de programas culturais e educacionais no Brasil, o Governo do
Jap,ão. em confonnidade com as disposições legais pertinentes em vigor no )apão,
fara wna doação ao Governo da República Federativa do Brasil (doravante
denominada "Doação") no valor de até quarenta e nove milhões de ienes
(1< 49.000000).

Tenho, ainda, a honra de propor que a presente Nota e a Nota em
resposta de Vossa Excelência, conftrmando em nome do Governo da República
Federativa do Brasil o acima disposto. constituirão Acordo entre nossos
Governos, o qual entrarà em vigor na data do recebimento, pelo Governo do
Japão, de notificação por escrito do Governo d. República Federativa do Brasil
sobre o cwnprimento das formalidades internas necessárias à vigência do
Acordo",

Tenho, igualmente, a honra de confirmar, em nome do Governo
da República Federativa do Brasil, o acima disposto e de coocordar com que a
Nota de Vossa Excelência e esta Nota constituam acordo entre os dois Governos,
o qual entrará em vigor na data do recebimento, pelo Governo do Japão, de
notificação por escrito do Governo da República Federativa do Brasil sobre o
cumprimento das fonnalidades internas necessárias à vigência do presente

acordo.
I Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência a

garantia de minha mais alta consideração.

2. . ': Doação será utilizada pelo Governo da República Fc:derativa
do BraSIl exclUSIvamente para fins de aquisição do Equipamento (composto de

produtos japoneses) e de serviços nece!sários ao transporte do Equipamento até
os portos de desembarque na República Federativa do Brasil.

3. A Doação ficará disponível no periodo .;.ompreendido entre a
<lata de entrada em vigor do presente Acordo e o ,I;·, J I de C:~..,mbro de 1995,
podendo esse periodo ser estendido por consel,'imento m~tuo enbe as
autoridades competentes dos dois Governos.

Ministro de Estado das Relaçães Exteriores
da República Federativa do Brasil

Avison· 1.898 -SUPAR/C.CivU.

Brasfiia. 28 de a~o5 to

4. (I) O Governo da República Federativa do Brasil ou a autoridade
por ele designada firmará contratos para a aquisição do Equipamento e a
prestação dos serviços mencionados no parágrafo 2 acima, em moeda japonesa e
com nacionais japoneses ou pessoas juridicas japonesas controladas por
nacionais japoneses. Tais contratos serio previamente submetidos ao exame do
Governo do lapio.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

RepdbJica relativa ao texto do Acordo sobre Doaçào Cultural Japonesa celebrado eorre o Govemo

da Repdblica Federativa do Brasil e o Governo do Japão.

(2) O Governo da República Federativa do Brasil ou a autoridade
por ele designada abrirá conta bancária, a ser utilizada unicamente para o
propósito da Doação, em nome do Governo da República Federa:iva do Brasil,
em wn banco japonSs autorizado a operar com moeda estrangeira escolhido pelo
Governo da República Federativa do Brasil ou pela autoridade por ele designada.

(3) Para saldar as obrigações assumidas pelo Governo da
República Federativa do Brasil ou por autoridade por ele designada nos contratos
citados no item (I) acima, o Governo do Japio efetuará pagamentos em ienes na
conta mencionada no item (2) acima, sempre que forem solicitadas ao Governo
do Japão pelo banco referidet no item (2) acima e mediante autorizaçio do
Governo da República Federativa do Brasil ou autoridade por ele designada.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da Repdblica

A Sna Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrimeÍ\O Secretário da Cilmara dos Deputados
BRASJLIA.DF,
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--.!Bl~~~~_.::i~l"~~ggS _
\ DO SR. \IARCO, r Pt.~ rLLO)

Sugere ao Poder Executivo, por interm~dio do Minist~rio

da fazenda, d instalaçio de agência do Banco do Brasil

S/A no ~lLlnicrpio de ~lossâmedes. Estado de Goiás.

1(PUBL lQ\iE-SE. E~C."m:;IIE-SE)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco do Brasil:

.. . . O deputado subscritor se dirige a v. Exa. para expor e
relV1Ddicar o segumte:

I. O município de Mossâmedes, no Estado de Goiás com
10.2~. habitantes, situa-se em região conde predomina a produção agrí~la e
pecwo:a: ~dam~ para o abastecimento da sociedade goiana. A agência
ora relvmdicada VIra de encontro aos anseios de produtores, comerciantes e
~:urumores da comunidade e região, significando efetivo estimulo ás
atIVIdades produtivas, pelo suporte que a instituição proporcionará a esses
segmentos.

2. Considerando a importância de que se revestirá a
presença do Ban:o ~o B~~ nes~~~cipioe toda a região, vimos à presença
de Vossa ExcelenCla soliCitar o IDICIO dos estudos de viabilidade e demais
providências destinadas à implantação da agência pretendida.

Sala das Sessões, em z?\ de "r de 1995.

~CONI~
u Federal

pp

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marconi Perillo)

Requer o envio de Indicação ao
Presidente do Banco do Brasil,
relativa à instalação de Agência desse
Banco em Mossâmedes, Estado de
Goiás.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a instalação de Agência do
Banco do Brasil S.A, em Mossâmedes, Estado de Goiás.

Sala das Sessões, em z...'\ de ~.oIt de 1995.

LEGJSLACAO CITADA ANEXAnA PELA
COORDENAÇAO DAS COMJSS~ES ~~~U.A~r.~!ES

RESOLUÇÃO N~ 17,
DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

------- ------------ -----

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 1132
'. Indicação é a proposição através da qual o

Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali·

zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões atera
de detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ IO'Na hipótese do inciso I a indicação será objeto clt
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado Ik"

Diário Do Congresso Nacional.

Suger.e ao Poder Executivo, por mtermedio do Ministério da

Justiça, a aprovação da outorga de Títu~o de~U~ilidade PQ

blica à Sociedade BTasileiTa de Oncolog1a Cl1n1ca.

(PUBLIQUE-SE. ENC~~INHE-SE)

\
Excelentíssimo Senhor MiniStro da Justiça:

O deputado subscritor se <fuige a V. Exa. para expor e
reivindicar o seguinte:

1. Encontra-se em fase final de análise por esse Ministério,
processo de outorga de titulo de utilidade pública à Sociedade Brasileira de
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Oncologia Clínica (Ministério da Justiça: Seção de Utilidade Pública - Divisão
de Comunicações. NO do Processo da SBOC • 1194895-28 - CGC
182742901001-27).

2. Considerando a importância de que se revestirá tal titulo,
pera o desenvolvimento da ci&icia e • em particular -, das especialidades
médicas, que dependem em muito da consistbcia de suas respectivas
sociedades cientffico.profissionais, sendo vital pera a adequada cstruturaçIo e
manutenção da citada entidade a sua outorga, vimos respeitosamente à
presença de Vossa Excelência solicitar sejam determinadas as providências
necessárias para ultimar o .referido processo, atendendo à urgência que a
situaçIo requer.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marconi Perillo)

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 11321
• Indicação é a proposição através da qual o

Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali·

zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de urna ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ l° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto dr
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado Ik"

Diário Do Congresso Nacional.

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Justiça, relativa
i outorga de titulo de utilidade pública
à Sociedade Brasileira de Oncologia
Clfnica.

~QICAÇÁO N9 346, DE 1995
(DO SR, ARMANDO ABrLIO)

Senhor Presidente,

Nos tennas do art. 113, inciso I, e § l°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, referente à outorga de titulo de
utilidade pública à Sociedade Brasileira de Oncologia Clfnica.

Sala das Sessões, em ~ de h<b... de 1995.

/(\;;riIlO
/ ~;Federal

pp

LEGJSLAÇAO CJTADA ANEXADA PELA
COOR~E~~~~O ~A~ ~O~]~~~ES ~ERMANENTES

RESOLUÇÃO N~ 17,
DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

--------------

Sugere ao Poder Executivo, através dos Ministérios do ExéE
cito e da Saúde, o exame da oportunidade e da conveniência

de serem adotadas providências com vistas ao não fechamento
do Hospital do Grupamento de Engenharia de João Pessoa, no

Esado da Paraíba.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

SKNHOR PRBSIDllNTK,

Num Pais de saúde precária como o Brasil,

o fechamento de uma unidade hOl5pitalar, ..eja ela civil ou

militar, n.o deixa de causar preocupações entre a comunidade

a gue serve.

E o caso~ por exemplo, do Hospita.l do

Grupamento de Engenharia do Exército, sediado em Joao PesBoa,

Capital do meu Estado e que vem prestando relevantes

serviços, nao sõ à Corporacão, como às populações caren+ee

através de ac~e8 de caráter cívico-social.

Desnecessário se torna destacar, Senhor

Presidente., a importância da: participaOtlo das nossas Forcas

Armadas no prOCe1!5BO do desenvolvimento nacional~ Ora como

escola de cidadania., ensinando o jovem conscrito a eervir à
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Pátria, ora socorrsndo populaoOee em situaolo de calamidade,

CODO no caso das enchen~es que costumam inundar de~erDinadae.

Grupamento de Enlenharia do Exército, ell Joio Peseca, na

Paraiba.

reliaes do Pais, eua presenoa é eempre muito importante.

Sala dae Sesllae.., âOr (C1 cj

Deputado f1J ~t\.V-
naturezade

A ocupaolo racional da AmazÔnia, por

exemplo, através do "Projeto Calha Norte .. , nlo poderia ter

alcanoado o nivel em que se encontra, sell a efetiva

participao.o do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,

atravée de euas llUarnioOe15 a11 sediadas.
Além daa oparaoeea

eatra~élica, voltadas para os aspactoa da selUranoa nacional,

deaempanhalll elaa papal relevante no auxilio à15 populaoaea

menos favorecidas, principalmente, no campo da saúde e da

assistAncia aocial.

Portanto, Senhor Preaidente, reina em

Joao Pessoa uma certa apreenelo, em face de noticias de que o

Hoepital do GrUPalll8nto de Enlenharia do Exército eeria

LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS C~M~~~O!S ~~~~~~~~~S

desativado.

Se, por acaso, iaeo ae deve à falta de

Dai, ae razoes da preaente Indicao'o,

que, arrimada no diaposto no art. 113 do Reli_nto Interno,

aapara _racar do Podar Executivo a indiapanaãval acolhida,

pela 1DPortlncia de que se revelita.•

oroamentáriaa, aeja através de crédito suplementar, saja por

...io do oro....nto do pr6ximo ano. O Ministério da Saúde,

entend8lllOs, tambéll nllo pode ficar 1 merlem deesa aituaO'o,

até porque, embora aa trate de UIl hoapital voltado para os

militarea, atende, ainda, aos familiarea destes.

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

------ ---

RESOLUÇÃO N9 17,
DE 1989

------- ------

que aa melhoram aa dotaoaearecurBoe f1nanceiro8,

Sala das Seseoee. 3Oj.?,f/'1;-

Depu_~Jll
SlDIHOR PIlBSIDIlHTIl,

eo.. baae no dispoato no .rt. 113 do

Relimento Interno REQUEIRO • Voaa. Rxcelincia, ouvida • Meaa,

aeja • incluaa Indicaoao encaIDinhada ao Podar Executivo,

vereando sobre a necessidade do nlo fechamento do Hospital do

Titulo IV
DAS PROPOSIÇOES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Ara. 11321
, Indicaçlo é a proposiçlo através da qual o

~udo: .
I - sugere a outro Poder a adoçlo de providência, a reaIi.

zaçlo de ato administrativo ou de gestio, ou o envio de projeto som
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 • sugere a manifestaçio de uma ou mais Comissões acerca
de detenninado usunto, visando a elaboraçio de projeto som
matéria de iniciativa da Câmara..

§ Ia Na hipótese do inciso I a indicaçlo será objeto.
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado ..'
Diário Do Congresso Naciollal.
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INDICAÇÃO N9 347, DE~
(DO SR. JOsg CARLOS LACERDA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
dos Transportes, o exame da 0p0TIunidade e da conveniên
cia de tornar obrigatório o uso de faróis acesos, dura~

te o dia, pelos veículos que trafegam em auto-estrada.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Além dis..o, um número sem fim de povoado..

já existiam ou foram ..e formando ao lonllo da" e"trada.. , de

modo que O" maiore" beneficiário.. da medida sel"ao O"

pedestres, obrigadoe, como s!.o, a atraveseá-lae nae suae

faina" quotidianas para o trabalho, para a.. escola" e outro"

mi..tere... Em ca"os a"sim, principalmente. o procedimento aqui

invocado facilitará a vi..ualizaçao e o cálculo da velocidade

para evitar O" acidente".

5IlIIHOR PRKSIDRNTR.

Por tudo i""o. Senhor Pre..idente. tem

essa Indicaçllo a finalidade de ..e "ugerir ao Poder Executivo.

atravê.. do Mini"tério do.. Tran"pol"te" • do.. ..eu.. r ...pectivo"

6rgao.. vinculado" ao a ....unto. o exame da oportunidade e

Ninguém ignora que o acelerado aumento de

conveniência da adoçllo da medida ..ugerida de "e
obrillat6rio o u"o de O" veiculo.. trafellarem. com os

tornal"
far6i ..

produç·o de veiculo". no Bra"il. faz aumentar, também, todo"

O" ..recordes de morto" e ferido" no tr!nsito. Sesundo
estimativas do Ministério doe Transportes, este ano~ Bomaraa>

em acidentes, 25.000 mortos e 300.000 feridos, llrande parte

com le"oe" permanente... Além de reduçllo da expectativa de

vida do" acidentados. o cu"to do.. acidentes deverá passar de

aceeOB, durante o dia. naB e8tradae~ l!, poil!5, com a melhor

des intençoe... que tomamo.. a iniciativa de formular a

pre"ente Indicaçllo, que reputamo.. aI temente ..ignificativa

para todo.. os bra..ileiro...

5 bilhOe.. de reai...

A previsAo, baeeada em bem elaboradoe

dados estatisticos, é, realmente eetarrecedora, assinalando

ee, também, que eeee aumento de veiculoe - autom6veis e

caminhOes'- ·na" rua" e na.. e ..trade" ..ignificará maior número

de motori+ta" ao volante.

de 1995.

A maioria esmagadora da" rodovias

I
bra"ileir~" ê de pista simple". exigindo mai" urgente"

providências por parte do trânsito para minimizar o problema~ SENHOR PRKSIDllIlTE.

Na opiniao de abali"ado" técnico". uma

deprovidêncra capaz

dee8ee apidentee é a

reduzir consideravelmente

obrigatoriedade de os

o número

motoriata.!l De acordo com o que di"Pge o art. 113 do

trafegareln na" e"trada", durante o dia, com o.. far6i" dos

eeUB veiculos aceeos~ Da mesma forma que a obrigatoriedade de

se uear Q cinto de eeiUrança, o simples gesto de se acender

oe faróis em pleno dia. nas estradas, induz o motorieta a uma

mudança d~ comportamento.

Na Suécia, qUB, presentemente, , modelo

Regimento Interno REQUEIRO a Vo..sa Excelência. ouvida a Mesa,

"eja a inclusa Indicaç80 encaminhada ao Mini..tério do"

Tran"portes, versando ..obre. medida" tenaentes a reduzir o

número de acidentes de trânsito, nae eetradas do Paie.

d. .egurança nas eetradas, o que maie influiu para se

e"treita" e poeirentae.

obl"igatoriedade do.. fal"6is ac...o" durante o dia. A Suécia é

um modelo de civiHzaç"o, o que demon..tra que nllo hã nada

ridiculo em "er adotada a providência também no·Bra..il, onde

a maiol"ia da" estradas. me"mo as oficiais, ainda S80

da 1995.daprovidênciaeataexatamentefoiconqúi"tá-la,
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LEGISLAÇAO CITADA ANEXAOA PELA
~O~RDENAÇ~O DAS COMJSSOES PERMANENTES

RESOlOÇÃO N~ 17,
. ·DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

~-------

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 11321
• Indicação é a proposição através da qual o

Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali·

zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

n - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerel
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto EObre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto clt
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado ...
Diário Do Congresso Nacional.

Plenário desta Casa apelo apresentado pelo ilustre Deputãdo Luiz
Gushiken através de requerimento aprovado, unanimemente, por· este
órgão Técnico, em 23 de agosto próximo passado:

A Comissão de Relações Exteriores propõe ao
Plenário da Câmara dos Deputados a aprovação do
seguinte texto, a ser enviado à Embaixada da
República da França:

"A cÂMARA DOS DEPUTADOS, INSPIRADA E
AMPARADA NOS PRECEITOS DEFINIDOS PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, REQUER AO GOVERNO DA REPúBLICA DA
FRANÇA QUE SEJA RECONSIDERADA SUA DECISÃO,
ANUNCIADA ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE, SR.
JACQUES CHIRAC, DE PROMOVER UMA SÉRIE DE
TESTES NUCLEARES NO PACÍFICO SUL A PARTIR DE
SETEMBRO PRÓXIMO".

JUSTIFICAÇÃO

O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e
Nagasaki completa 50 anos. Os horrores produzidos tomaram-se uma
grave advertência a todos os povos e governantes.

Parecendo ignorar este miserável episódio, o governu
francês, através do seu presidente Jacques Chirac, anuncia que entre
setembro de 95 e maio de 96 realizará uma série de testes nucleares no atol
de Mururoa, no Pacífico Sul.

Além de desprezar acordos solenes, como o Tratado de
Não-Proliferação de Armas Nucleares, prorrogado em qlajo· coip a
assinatura de 176 paises, ou os princípios inscritos na Carta das Nações
Unidas, a pretendida iniciativa afronta o sentimento que se tomou
universalmente aceito entre os povos: a conquísta da paz.

Vários paises têm protestado veementemente· contra
esta intenção. (1) Parlamento do Japão aprovou por ,. unanimidade uina
resolução condenando a decisão da França, e também, do governo chinês,
por se tratar, segnndo o parlamento japonês, de uma "ação que destrói o
ambiente em termos mundiais e ameaça a existência i:Ía Humanit!iía,!l".
Algnns comerciantes japoneses já iniciaram um processo. de. retaliação
comercial.'

INDICAÇAo N9 355, DE 1995

(DA COMIssAo DE RELAÇOES EXTERIORES) \.'.
~-

Os parlamentos da Itália e da Áustria já se
manifestaram rejeítando a decisão francesa. A Austrália, além de condenar
a realização de tais testes, deu início a Úlna campanha de boícote cometcial
aos produtos franceses.

Su ere ao Poder Executivo, através do Ministério das Rela-
õ~s Exteriores, a adoção de providências no sentido de s~

Iicitar ao Governo da República Francesa que reconsidere
sua decisão de promover experiências nucleares no PacIfico
Sul.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

Como Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
requeiro a V. Exa., nos termos dos artigos 32, X, b e e, e 117, caput e § 4°
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja submetido ao alto

. '
A decisão do governo francês é' um .deplorável

retrocesso na busca da paz e da solidariedade entre os poY9S, fato aliás
observado pelo nosso Minístro das Relações Exteriores, Luiz Felipe
Lampreia. Além disso, a França é acusada de agir nos moldes clássicos de
uma potência imperialista, pois programa a realização'· de experiênêias
nucleares longe de sua casa, procurando se preservar, ainda· que tal
comportamento possa afetar diretamente outros países.

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 4°
estabelece os princípios que devem nortear nossas relações no cenário
internacional, dentre os quais destacam-se: a defesa da paz, a solução
pacífica dos conflitos, a prevalência dos direitos hurnailos·e a cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade. Em. obediência a tais
princípios, a Câmara dos Deputados, cujos membros. representl\ffi o povo,
brasileiro, não pode deixar de expressar sua discordância· e .seu repúdio á \
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decislo do governo francês de patrocinar experiências nucleares numa
época em que a paz entre os povos é mais do que um imperativo ético, uma
verdadeira condição para a preservação do gênero humano.

e agosto de J995

AD
Dep. André FIIIlCO MonIoro.
DO. PIaicIenIe da Comisdo de Reaç&s Exteriores da Cimar& cios Depw.dos.

fw 1/Yl<t:Á/ /,..J""'- .1.......",.a:.
~ /?J,.? PÓ'" $1' ~.,u...o •

Sr. PrllIidaue, .LU .. ';:;..3 / fr,/.9 <;-

Oficio n' J)O /DPTS-MIlJ: - PEIll1

Srasilia, e. JG de de 1995.

Senhor Deputado,

Acuso recebimento do Oficio de 11 de agosto de
1995, no qual' Vossa Ilxcel'ncia solicita inforlllllç6es sobre a
posiçio brasileira sobre a interrupçio da .orat6ria de testes
nuclaares, por parte da França, b.. como sobre as reaç6es do
Governo brasileiro a respeito.

JUSTIFICATIVA

o 1IIIÇIIIJCIIlO du ~bu It&micu IOIne Hirosbima e NIpSIki ·ltlmp,1eta 50
lIIOI. 0I11iornlrls produzidos tomarIm-Ie UD1& lII'&\'C advert&cia a todos OI O4vos e
pstIIII1eI.

Pareceado ipxar em: !IlÍIeráve{ episódiO, o govemo timc&, mavéi cfo lCll

pnIilIaIIe JK:qlIa a.inc, lIIIIIICÍa que adn: lCIemhro ele 9S e múo ele 96 reaIiDrá
_.me e1e....1IIIdemlI DO Ilol e1eMIII'UI'OlI, DO l'KUico Sul.

Alán ele l!eIprezar KiOI'do& w-, como o Tntado ele NIo ProIifer.ç.Io ele
.v-NlICIeIns, prorropdo em múo com a&llliDalura de 176~ ou c. princlpÍOll
ÍIIICIÍlOa la CIrta ela Nroç&a Unidas, a prdaldida inic:ádíw. áronla o lCIIIiInao que
10 tomou I1IIÍvlll'Ulma11e ato enlre OI poYOI, aconq\liJt& da paz.

Vários países têm protestado veementemente conlra esta intençIo. C Parlamento
cio JapIo aprovou por unanimidlcle uma raoluçlo c:omIenando a d=ilio da França, e
~ do IOvemo chinês, pois se tralI, lCg!IItdo o parlamento jlpOll&. de lIIII& "1Çio
que deltrói o IIIlMente em termos DJIIIIóiIiJ e uma IlUcaça plD a CilÓIt!IIçja da
mm-idade". AJauns comercianIa jçoIaea já iníciIram um~ de relaIi.IçIo
comerciaL

OI par\ImcIItos da lti\ia e da Áustria já 10 lIIIIIifeItarIm I'l',jeitando a decislo
~ A Audó1ia, liém de condenIr a reIiizaçIo de lIis Ie*s, deu início a uma
c:ampIIIha de boicote comercia1aos produtos franceIea.

A deciIio cio sovemo hncês é um cIepIoráveI mr-o .. r-ca da pu e da
solidariedade entre OI povOS, fato liÜI obIervado pelo DOIIO Minislro du~
Eixt8riInI, Luiz Felipe I.ampIéiL Além cIiao, a Fnnça oi acuada de IIJÍT nos moldes
~ de uma pot!ncia imperia1ilta, pois JlI'OIJI'IID& a reIiiDçIo de llXperi&lciu
..... Ioap de -.-. proc:unndo • ~..., lÍDlI& quo til c:ompcxtuncIIIo

JIC*&--cIirdamt.nle ouII1lIIJ*-A CGIIIlituiçIo Fed4nl cio Brui\, _ leU utilO 1/', eIlabeI_ c. princlpies que
devem 1lOrtear _ relroç&a no cenirio inttmIcioDaI, dame c. quais deItIcam-Ie: a
cIêaa da pu, a lOIuç1o ]lIdiica doi COIlfIito., a ptll'II1&1eia doi cIinito. humanoI e a
eoopençIo enlre os povo. para o JlrllIlrC8IO da hummidade. Em obedilDcia a lIis
prinápro., a amaradoi DepuIlIdoI, c;ujes membros~ o povo braileiro, nIo
pode cIeiur de llXpIeUU' _ díIoardfacia Cl _ rqúIio i cIeciIIIo cio aovemo 1i'IIrIc:&
ele pIIlrOCáJIr ClIpllrÍ!ncíu 1IUC1_ I111III& época lIII que a paz ame OI tKl"c. é maiJ
do CJIIIl1lD1 impr.núvo 6lico. UD1& venIIdeira COIIdiçlo pua a preICI'YIÇIo do~
a.-.

T._que,
P. DtifilriIDt.alD.

Sllaclas~P9 de Igosto de 1995.

'~r~

I!JI resposta, tenho a honra de prestar as
infomaç6as:
1) O Governo brasileiro l&llentou que o Governo

franc's tenha decidido interromper a morat6ria,
declarada .. abril de 1992, na realizaçio de
testes nucleares, assinalando, a propósito, que
a estratégia de aanutençio de uaa força de
dissuasio nuclear, adotada pela França, é
incOlapativel co. o obj.tivo do d••a"......,nto
nuclear, inscrito no preAmbulo • no art. VI do
Tratado d. Nio-Proliferaçio Nucl.ar - TIlP, do
qual aquele paill é parte contratant., desda
1992, e que acaba de ser prorrogado
indeUnid&llenta. Aléll diaso, o des.nvolvillento
da capacidade de simulaçio de testes nucleares
.. computador, obj.tivo que a França estaria
procurando atingir .ediante a realizaçio dos
citados te.tes, nio contribuiri para o objetivo
da nio-proliferaçio v.rtical a que vis.. o TIlP
e o . Tratado de Proibiçio Co.pleta de Testes

Nucleares - CTBT, ora ell fase de conclu.t.~.
1al capacidade, COII efeito, .e relaciona ~oa
a proliferaçio vertical, ou .eja, co~ o
aperfeiçoamento de arsenais nucleares ji
exi.tente••

2) Em vi.ta de.sa. consideraç6es, O Governo
brasileiro tomou as seguintes provid'ncias:

a) no dia 14/6/95, o l!JIbaixador' Jo"
Hauricio Bustani, Chefe do Depart..ento
de Organi••os Internacionais do
Hinistério das Relaç6es Exteriores,
convocou o Ilncarreqado de lfeq6cios da
França, ell Brasilia, para transllitir a
posiçio do Governo brasileiro sobre o
assunto, nas linhas acill& indicadas:

b) o Brasil, na qualidade d. Hlllllbro do
Organismo para a Proscriçio de Araas
Nucleares na bérica Latina e no Caribe
- OPARAL (6rgio do Tratado de Proscriçio
de Armas Nucleares na bérica Latina e
no Caribe Tratado de Tlatelolco),
apoiou a Declaraçio do Conselho da
OPARAI, de 16/6/95, l ..entando a decialo
de retoll&da dos testes pela França, e
exortando-o a reconsiderar a sua decisio
associou-se a declaraçio nas .eslllls
linhas adotadas pelo Grupo do Rio: e

c) o Governo brasileiro esti disposto a
participar de iniciativa tendente a
fixar, ..diante a coordenaçio entre os
mlllllbros dos Tratados de Tlatelolco e de
Rarotonqa (que t .. objetivos sillilares
aos de Tlatelolco, no Pacifico Sul),
para o estabelectaento de uaa e.tratégia
comum deatinada a frear o. taste.
nucleares de ~lquer pais naquela
regiio e para a pro.oçio, .. base.
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conjuntas, de \Illl projeto de ResoluçAo
sobre 11 Horatórill de Te.tes Nuclellres,
no marco da quinquaq'sims Assembl'ia
Geral das Nações Unidlls.

A Sua Excel'ncia o Senhor
Deputado LUZI GUSBZEEH
CAmara dos Deputados '
Brasllia-I>F.

Atenciosllllente,

~
'- C-,c

LUIZ FELIP LMlPREIA
Ministro de Estado da Relações Exteriores

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N° 02.A, DE 1995

(Do Sr. Roberto Magalhães e Outros)

Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal;
tendo parecer da Comissão de Constituição.e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade desta, e das de n9s
8, 13, 18, 26 e 52, de 1995, apensadas.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 02, DE 1995,
TENDO APENSADAS AS DE N9s 8, 13, 18, 26 e 52, de

1995, A QUE SE REFERE O PARECER)

sUMÁRIO

I - Ptopoa~ inicial

11 - Proposições apensadai:
_PEC'sn~ 08195, 13195, 18195,26195 c 52195

11 - Na Comímio de Conmtuiçfto c J'umiça c de Rcdaç§o:
- pareccrdo Rc1ator
- Complementação de voto
• plll'ecer de Comissão

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

tennos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao

texto constitucional.

Artigo único - O artigo 62 da Constituição Federal pll55S a vigorar

com a seguinte redação:

..Art. 62 - Em caso de relevância e urgência. o Presidente da Re

pública poderá baixar medidas provisórias, com força de lei. em matéria de:

I- finanças e administração;

lI-moeda e câmbio;

ID-defesa territorial e defesa civil;

IV-calamidade pública;
§ 10

_ Não será admitida medida provisória:

I - que autorize o Presidente da República, ou qualquer órgão do

Poder Executivo, a prática de ato para o qual seja exigida autorizaçllo legislati

va.

II - que vise a detenção ou seqüestro de poupança popular, ou de

qualquer outro ativo financeiro.

m-que verse sobre matéria reservada ao dominio de lei comple

mentar, ou à competência exclusiva ou privativa do Congresso Nacional. ou de

qualquer de suas Casas.

§ 2° - A medida provisória deve ser imediatamente submetida ao

CongrellSO Nacional, que estando em recesso deverá ser convocado .:xtraordi

narilDlente para reunir-se no prazo de cinco dias.

§ 3° - O Congresso poderá detenninar o arquivamento da medida

provisória. sem exame do mérito, quando entender nllo estarem alendidos 05

requisitos de urgência e relevância.

§ 4° - Se nlIo forem aprovadas ou rejeitadas no prazo de sessenta

dias, a contar de sua ediçllo, as medidas provisórias perderllo a efickia.

§ 5" - O Presidente da República poderá renovar a medida provi

sória uma só vez, se decorrido o prazo de sessenta dias, sem o prontmciamento

do Congresso Nacional.

§ 6° - A medida provisória poderá ser emendada, no Congresso

Nacional, através de projeto de conversão, o qual, se aprovado, será levado a

TeeXlDle pelo Presidente da República. nos termos do art. 66.

JUSTIFICAÇÃO

A medida provisória criada pela Constituição de 1988, em substi

tuição ao decreto-lei vigente ao tempo dos governos autoritários pós-I964, re

sultou num evidente retrocesso. É que os decretos-leis somente podiam ser

baixados em matéria financeira e de segurança nacional, enquanto as medidas

provisórias, tal como reguladas atualmente na Constituiçllo, têm como pressu

postos apenas a relevância e a urgência.

'l"ambém é de ser identificado como grave imperfeiçllo da medida

provisória, haver sido inspirada. na fonua e no fimdo. pelo art. 77 da Constituí

ção Italiana, com se sabe, genuinamente I-lTlamentarista.

Como terceira, razia do fracasso da medida provisória, que aca

bou se convertendo em instrumento do pollticas autoritárias (bastaria lembrar. a

propósito a retenÇIo da poupIIIÇ& popuIIr e de 0Im'0I ativoI fiDIDceiroI, no

Governo Collor) tem sido a falta ~~ no próprio texto COIIIÚtU

cional.

ForlDl virias as tentativas de ~1I11111"'aÇ1o dai .MPs lIm'és de

leis ordiniriIs ou compIemeJItal'e mas sempre sob o riIc:o de iDcclnIlitucion

lidIde por ss tralIr de lIIIItéria'jllidica comp!exI, qual seja, • reslriçIo de p0de

res do Exticutiw peJo LqiJlaDvo.

ClIIIIIft- pois, que se di tIOVI diIcipIina • M8dida Pmisória, já

que seria pve erro revoP-la JIII'I e simplesmenIe. Nos tempOS atuais, qIIIIIdo
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IIiIlilU__ se fu necessírio JePsJ- com rapidez e cfIr.M JeIIIOIII'. iIIIediata •

cerlU~ DIo se dIw prÍVIr o Poder ExecuIivo de COIIIpIdacia JlIIa

editar atos de natureza lqislaliva, ad nferftdu. do Conpeuo NICioaII.
Por tais I'IZÕCS, contaIIIOI com o lIpOio de IIOSSOI ilustres pIRI

para aprovaçlo da presente Proposta de Emenda • COIlIIituiçIo.

Sala das Sessões, em ~ de Q.

i2S -
126 
127 
1':3 
129 
13. 
131 
132 
133 
134-
i35 
136 
137 
138 
139 
14. -

141 
1·'2 
143 
3.44
t4~ 

146 
147

PAUL.O ..:·E VEL.ASCO
JACKSON PEREIRA
ARNALDO FARIA DE 5A
HAURI SERGIO
OSORIO ADRIANO
.JULIO REDECKER
R"IIlUNDO SANTOS
JOSE CARLOS ALELUIA
HUGO BIEHL
SALOMAO CRUZ
GIOVANNI QUEIROZ
MAGNO BACELAR
LUIZ PIAUHYLINO
JAIR HENEGUEL.LI
VICENT~ CA~CIONE

FERNANDO PINIZ

DUILIO PISANESCHI
FEU ROSA
JOSE CARLOS LACERDA
VITTORIO MEDrOLI
'~ARCELO SARB lER I
LUIZ MAINARDi
ZAIRE REZEt'DE

148 
149 
151 
151 
152
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
16. 
161 
162 
1l>3
164 
1.65 
166
167
1.68 
169 
1.l0 .
1.71

.JUAU ALBERTO
JOSE UNHARES
JOAO HAIA
RONIVON SANTIAGO
.SARNEY FILHO
FELIX HENDONA
PAUDERNEY AVELINO
JAIR BOL.SONARO

.LEUR LOMANTO
AlI LA LINS
JOSE LUIZ CL.EROT
LEOPOLDO BESSONE
RICARDO IZAR
RAUL 8ELEH
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANTONIO BRASIL
CARL.OS HELLES
DENEDITO GUIMARACS
LUIZ BRAGA
SAULO QUEIROZ
DETO LELIS
NELSON MARC.1EZAN
A~TONIO SERGIO CARNCI~O

PAULO PAIM

..nhor lacratlrio-CUal.

Bras1lia, '20 de fevereiro ele 1"5.

171 asainatur.. vllidas;
016 •••inatur•• repetida.;

SENADOR
58 - JONAS PINHEIRO

RErETIDA
JOAO HENRIQUE (REPETIDA)
MALULY NETTO (REPElIDA)
ARMANDO COSTA (REPETIDA)
RENATO JOHNSSON (REPETIDA)
RODRIGUES PALMA (REPETIDA)
ELISEU RESENDE (REPETIDA)
ROBER.TO HAGALHAES (REPETIDA)
FERNANDO GONALVES· (REPETIDA)
BONIFACIO DE ANDRADA (REPETIDA)

ALDO ARANTES (REPETIDA)
GERSON PERES (REPETIDA)
ABELA~DO LUPION (REPETIDA)
WERNER WANDERER (REPETIDA)
OSORIO ADRIANO (REPETIDA)

MUSüA DEMES (REPETIDA)
NELSON TRAe (REPETIDA)

fJ0 
81
1:13

103
lU 
111
126
138
144

151 
155
156
162
16::1
l.64 
164 -

NAO CONFERE
24 - NELSON MARCIIEZAN
32 - HUMBERTO SOUTO

ASSINATURA& CONFIRMADAS ..•••.•••••.•••.••• i71
ASSINATURAS DE APOIAMENTO •.•••••.•.•.•.••. 0
ASSINATURAS REPETIDAS ••..•••.•....••.••••• 16
ASSINATURAS ILEGIVEIS •••••••••.•••••.••••• 0
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM •••••••••••••• 2
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS •••••• 0
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••••••••••••• 1

lICUTUIA-GDAL DA IlESA

:?l~. d&>~~;5

COIIunico a V..... "nhoria que a Proposta de banda I
Conatitui9l0, do Ir. Roberto lIa"alhles, que "Dl nova rlldaçlo ao art.
62 da constituiçlo Federal", cont.. na.ero suficiente de
si'Jlllltlrioa, constando a referida propoaiçlo de.

INOCENCIO OLIVEIRA
íERU~rJDO L a.. ..:,
MIRO TnXEIRA
netH ro GAn.1
LUIZ MOREIRA
tlANvEL ,;ASTRO
.,.)AO IiC,mIGLJC
JIJLH LESAR
'JIL"AR nOCHA
BASILIO vrLLANI
JO:JE JORGE
00EL:10 LEAO
CULEll "I8EIRO
P_AES LArIDIM
LUIZ CARL.OS HAULY
DENEOITO DOMINGOS
EL.TON ROHNELT
ELIAS HURAD
RENATO JOHNSSON
JOSE JANENE
PAULO TITAN
PAULO CORDEIRO
HILARIO COIIlBRA
ANTONIO DOS SANTOS
CIRO-NOGUEIRA
JOSE AL.DEIlIR
AUGUSTO VIVEIROS
AUGUSTO CARVAL.HO

OIL.CEU SPERAI'ICO
ROGERIC SILVA
LUIZ FERNANDO
SERGIO GUERRA
LAPROVITA VIEIRA
CANOIOO HATTOS
AR,HUR VIR GIL Ia NETO
RICARDO GOIlYDE
CARL.OS AIRTOlt
USHITARO KAIlIA
PAULO LIHA
SILVIO ABREU
DAVI ALVES SILVA
HENRIQUE EDUARDO ALVES

ALDO ARANTES
JAClUES WAGNER
GENES10 8ERNARDINO
DARcrCIO F'ER')t~DI

CAR LOS I1AGNO
JOAO RIBEIRO
AllN OALOO aTR ECK
BENEDITO 'DE LIRA
CEUA MEtID!.':!::
WIGDERTO TMTUCE
TILDEN SANTIAUO
UDAI.DO CORREA
WIL.SOtl CIGlJACHI
lJDALDtNI"' JUNIOR

ED 1:... ON ANO r: !tIO
J,;r R -" OAR ES
VICENlI: f,RRlJDA
i-f."ílNANOO GO!1~S

LEONIDAS CRI~TINO

NEWTON CARDOSO
LUI:; BAR80SA

Ii'B -

75 -

'7.
';'1.
92 
'13
94 
95 
96 -

'77

,1)2 

.~3

64 
65
66 
••7 
,')H

69
;'" ..
;'1 
72 
71 -
.'4 -

76 
77 
78 
79 
8. 
81 
82 
83 
134 
85 
86 
87 
138 
89 -

i23
124 -

122

99 1.. 
1111 
112 
1.3 -

1'''' 105 -
116 
1.7 •
108 
1.9 ..
11. 

111 .•
112 
1.13 
114
1.15 
116 
117 
110 
119 
120
121

PEDRO GORIIl:.A
VICEi,TE ANIlIlE GOHES
I~ATIhA PELAES
5ALATIEL CARVALIlO
GONZAGA hOTA
WILSOtl DRAGA
MUSSA DEHES
WERNER WANDERER
ABELARDO LUPI0N

~ONIFACIO DE ANDPADA
JOSE GENOINO
CHICO VIGILAtlTE
PAULO ROCHA
JOSE TELES
NELSON HARQUEZELLI
JOAO ALHEIDA
ANTONIO lJERALDO
RODRIGUES PALIlA
GONZAGA PATRIOTA
NILSON ()IBSON
RO.ERTO BRANT
SEVERINO CAVALCANTI
IlENDONA FILHO

CARLOS APOLIUARIO
NELSON BOI~NIER

JOAO ICNSEN
ROBERTO PESSOA
GUrIHA ::lUENO
ANTONIO BAÚltlANN
RUBEM MEDINA

ARHANDO COSTA
ROOERTO rRANA
ANTOtUO JOAQUIM
EDSON OUEIIWZ
MATHEUS SCHtHDT
.j;)SIAG GONZAGA
9ERGIO DARCCL~~G

ANTONIO AURELIA~O

JOAO TIIOME'hESlRINHo
NELSON TRAD
ROBERTO JEFFERSON
FERNANDO GONALVES
GERSON PERES
NICIA8 RIBEIRO
IBERE FERREIRA
I1ALULY NETTO
ERALDO TRINDADE

AROLDE DE OLIVEIRA
OSVALDO COELHO
NESTOR DUARTE
PHILEI10N RODRIGUES
NEY LOPES
ADYLSON HOTTA
IVANDRO CUNHA LII1A

ROBERTO ~AGALHA~S

JOSE MUCIO HONTEIRO
LAIRE ROSADO
ROht.:L ANIZIO
ELISEU RESENDE
M~RCELO TEIXEIRA
DANILO DE CASTRO

14

a 
9 

U
11 
12 -

::19 4. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 -

1 -

7 -

3 ..

4 -

2 ..

1:; 
16 
17 
13
19 
20 
21 -

2::: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 •..
31

32 
33 
34 
35 
36 
37 
::18 -

48 -:
49 
5. 
51 
52 
53 
~4 
55
56 
57 
58 
59 6. 
61 -
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Artigo dnico. 5&0 .upriaido. o inciso V do art.
59 • o art. 62'da Con.tituiç&o F.d.r.l, r.nu.-r.ndo-•• os
di.po.itivo•••guint•••

002 •••inatur•• que nlo confer••; e
001 ...in.tur. de .en.dor.

A.tue 8

SILVA

A _ IenIIorla o Senhor
DI'. IIOIAIl'l VIAIlIIA DI: PAIVA
-.tari_ral ela J1e..
ChUa doa Deputada"'.TA

As Ma... da C"'r. do.
Fed.r.l, no. t.nlO. do .rt. 60,
Fed.r.l, proaulg_ • ..guint.

con.titucion.l.

Deput.do•

S3a , da
...nd.

• do -Ieudo
Con.t1tlliçlo

ao teato

LlGJ'ycAO CITARA. MEXADA IN ÇppRDPAC19
pu .1••011 'EIUW!!II'J'II

CONs'1'ITJJ"'!.An
aDOILIC& n:DEL'mf&T--................................................

CAPtIU.OI

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

SEçÃO JIlII

. . ..... .......................
St.'I5F.r;1.o111

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

........... :.:.::
11111111111:::::::::: 1 ::::::::: •••••••••••••

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 8, DE 1995
(Do Sr. Alberto GoIdmsa e outro.)

Supriu o inciso V do artiao 59 e o artigo 62 da Consti

tuiçio Federal.

IAPENSE-SE A PRoPOSTA DE EMENDA A CONSTI'!:UICllo N9 02 de

1995)

A propo.t. da _nd. • Con.tituiç&o - .p.-.c;c>
cuidE. de .upriair a. d.finitivo dO' ord.n...ntO jw:ldJ..:o

n.cion.l o in.tituto d. -.lid. provi.óri., pravi.to "ftO

inciso V do art. 59 • di.ciplinado no art. li2 do "igente

t.xto con.titucion.l.

Instrumento de qove:::.." mais ad.qu.do .0. .i.te....
parlamentaristas, onde a colaboraçio a int.rd.pen61nci.
ant.r. os Poderes é marca fund~ntal, • figur. d. aedidM
provis6ria te. .obr.vivido .ntr. nó. Coa0 um corpo ••tral~
d.ntro do .ist.... pre.id.ncialUta, torn.ndo freqll.nte. os
in.mero. abu.o•• di.torlj6a. por parte d. um Poder II:xecutl·•..,
que a c.da di. toma maia • .i a tar.f. d. f•••r •• 101. do

P.1&.

Conc.bid.. par. .t•.nd.r a aitualj6a. ·.:lic.pci 9fl&".
d. urginci•• r.l.vlnci., a. qu.ia nio pud•••_, ._ da)",.

para • ordam pl1bUca, aguardar o procediMnto c_ da
produçio da. lei., a .xperilncia prAtica d•••••••i& .no. de

vig'nci. do in.tituto t... d.mon.tr.do que •• Mdida.
provi.6ria. ti.. , .0 contrArio, ••rvido para di.ciplinar ••
maia div.r.as matéria. de int.resse do Executivo, que parece
t.r •• ..qu.cido de .u. competincia ordiniri. para ~r 
inclu.iv. co. a faculdad. da urgin.:ia - • nlo p.ra .itar ••

l.i.~

De 1988 até hoje for~ ..i. d. oitoc.nt•• Mdid&a
provi.óri•• editad... Como la...aU.ntou .rtigo publicado
rec.nt...nt. na r.vi.ta 'VEJA', • ••• no. dltiao•••i. anos o
PaI•••t.v. 812 v•••• diante d. uma .itu.çio d. ·r.l....&nci.·
ou ·urginci.·. P.la "dia, du•• ve.e•• c.d. cinco dia., é
COa0 •• o Bra.il ••mpr. .nfr.nt.... UIl& gr.nde de.graç. • •

• egunda•• quint•• , .ó t.ndo direito. d••can.o no. OIItro.
dia. da ••mana· .••

De not.r-•• , .116.• , o Úlpr•••ionante • cre.c.nt•
• uaento do n.mero d. _dida. proviS6ri•••dit.d•• ele nu
.té hoj.. Outr. matiri. publicada hi pouco, de.t...... na
·Folha d. 510 P.ulo, r.gi.tr. o ano p•••ado c~ recorde na
quantidade de medid•••ditada.. ·De.da .u. cri.ç&o, coa •
Con.titulç&o d. 88, • medida provis6ri. nunca ha"i. ~ido
u.ada cma tanta fr.qülncla· .

. De.taca o mesmo artiqo ·o··enorme -.bialllOqu••• t •• -
verificado .ntre o n6mero d. medidas editada•• o de l.is
aprov.da. por proce.so legisl.tivo comum. 'EII 1991, por
.x.mplo, o .ntlo Presidente F.rnando Collor recorr.u .pen••
11 ve••••0 in.tituto. I!II contr.pàrtid., o. parl...ntere.
aprOY.r_ 238 l.ia. Mo ano ••guint., o ndaero de Mdida.
provis6ri.. c.iu par. 10 , • o de l.ia, par. 222. ( ••• ) la

199., • rel.ljlo •• inv.rt.u·, o Presidente It••ar editou t05
Medid.s provis6rias, enqu.nto o Conlresso .provou .pan•• 131
leis.

Ob••rv.-•• que , .nqu.nto o Congr•••o .acioul,

debruç.do no .x.... das inúmer.s ...did•• , v' .ua atll&Çlo
1.gi.l.Uv. ordinAria invi.biliUzad. • redu.id. pela_
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I':.] tlE FE"RUAtlDCS
"'lTomo JOAQUIH
GARLOS CARDINAL
AIIGII5TO NARDES
;'LHIHO AFFONSO
EOINHO ~EZ

VALDIR CCLATTO
IIELSON TRAO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
LIHA NETTO
JAIR SIQUEIRA
AUGUSTO CARVALHO
BENI10 GAMA
JOSE FORTUllATI

tl.-t.f:" r l".htH;.liIA
Llll f. l'l';ilHYL:NO
IIAtoRI SERGIO
ZIL" ~EZERRA

CARLOS APOLINARIO
PAULO KIHEL
OARCISIO PEROtlOI
FERIIAtlDO OItlIZ
HARIA ELVIRA
NILTON BAIANO
PAULO TITAN "
JOS" THOIIAZ NONO

ARY RARA
GOtliAGA He, TA ..
tlAR~ELO TE1XEIRA
"AlU.OS l.irtA
LLlHi thlflER TI) PONTE
"'ICltO rE::hE'="
I,JF.GtlER "OSSI
eTJISOtl A~IDR INO
F E.~ NÇ,rluO GOMES
.IOt!O tlATAL
BARBOSA NETO
10RGE L1II.S01l

{1.lA'" UAlEtJTE
FAUSTO HARTELL,o
LUIZ, GUSHIKEN ,,'

, JAND<RA.' FEG,Hjljp
AI DO ARANTES
~UIZ CARLOS HAULY
NELSON MEURER
ADYLSON HOTTA
IIELSON llASPARINI
JOf'UN FRE.IAT
TIIEQDORICO FERRA0
LIIIZ rAJHAO

JOSE CHAVES

172

004

~ R[.PCTIDA
1.:15 - tOItHlO ARAUJO ~RE.PE11DA)

110 .JOAO ALI1E.IDA <REPETIDA)
138 - MATHeus SCHI'\IDT .(REPl TIDA)
150 - I·EL':'X ME.UDONA (Rcrr..TIDA)

Senhor .ecretArio-c:aral:

Br.all1., 20 de revereiro ele 19'5.

JOAO IENnCN
B. SA
arTA CAMATA
ALDO REBELO
ENIO BACCI
ANA JULIA
ESTHER GROSSa
JOSIAS GONZAGA
FELIX HENDONA
AROLDE DE OLIVEIRA
JACRSON PEREIRA
ARNALDO FARIA DE SA
HIRO TEIXEIRF.
GENESIO BERNARDINO
JAGU"S WAGt'ER
BETO LELIS
rlATHEUS SCHHIOT
EMERSON OLAVO PIRES
JQAO PIZZOLATTI
FRANCISCO RODRIGUES
JAIR HENEGUELLI
HENR IGUE EDUARDO "LVES
JOAO flENR I QUE
HOREIRA FRANCO
CONFUCIO MOURA
MAURICIO REIUIAO
ADELSON RIBEIRO
SIMARA ELLERY
PAES DE ANDRADE
IIILSON CIGNACHi
RONALDO PER lIi
GASTA0 VIEIRA
ZAIRE REZENDE
GEDDEL VIEIRA LI"A
ELIAS ABRAHAO
HOHERO OGUJt'O

A sua Senhoria o Senhor
Dr. IIOZART VIAIlIIA DI PAIVA
aecr.tlrio-Geral d. lIe..
_. doe Deputada
_ESTA

aICllETAllIA-GDAIo DA MEIA
ae",lo d. Ataa
Df. n t 0Ci/'5

SERGIO HJ~AN()A

':'~NALUO hAüCJl'A
~r111l POLSOtlARO
JO[.l hAUR Ie] O
EU~IPEOES rllFAtll>A
lOJO HAltlAROI
PAULO PAIH
O~ORll) ADRIAt~O

ARTllUR VIRGILIO NETO
CORIOLANO 5ALf-S
EZIOIO PINHEIRO
WILSON BRAlleo
ZULAIE COBRA
HERACLITO FORTES

, coaunico • Voaa. aenhori. que • ProPoata 'de _ndil •
Conatit~içlo, do Sr. Alberto' Golclun, que "supri.. o itiCiaoV do .rt.

59 e o art. 62 da Conatituiçio Federal", contá ntD;tro .uf~~~e.n~'jfd"

aiqnat'rios, constando a referida propoaiçio de:

EU..JACIO SIHOES
ROLAND LAVIGNE

ASSINATURAS CONFIRMADAS 172-
ASSINATURAS DE APOIAMENTO........................... 0

1
11J,..r;,. ASSINATURAS REPETIDAS................................. 4
7.:;tr ASSINATURAS ILEGIVEIS ··.......... "

ASSINATURAG QUE NAO CONFEREM............................ 0
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... e
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••••••• ". •••• e

razoivel para li

inatrumento deaaa

rERIlArmO ZUPPO
SOCOI1RO GOI',ES
JOSE GEtJOINO
INACIO ARRUDA
AGNELO QUEIROZ
MAURICIO NAJAR
BENEDITO DE LIRA
JOSE ROCHA
SItlAO SESSIH
JOSE CARLOS LACERDA
EURICO tlIRA"lDA
HAROLDO LIMA
ADELSON SALVADOR
GONZAGA PATRIOTA
OSCAR GOLDONI
FIRMO DE CASTRO
ROBERTO MAGALHAES
SERGIO GUERRA
fELHO nJisl
tJE!;; 1 OU [)UAI11 L
PE.Df1C1 .lfo'UJ0
HCllO !iOGAS
r.;Ap. L m.~ UELU<>P
..H:-A(} (11. t".r] Df,

UOSON 8 ANOf'I RH
JOSE, LUIZ CLEROT
MMi 1SA CE:R RAI~O

ANORC rUCCINELLI
OILSO SI'ERAFlCO
HARCELO BARBIERI
ROBERTO VALADAO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
JOSE PINOTTI
FREIRE JUNIOR

vi.lumbramo. argumento
texto con.titucional de

Nio
manutençio no
n.tu~.~a.

,~iva açio do governo, aaaumindo poaiçio quaae p.aaiva na
,~duçio" da,a leia ell geral, o cidadio comum paaaa a aer
,aujeito da cada vez maia relaçõea jurldicaa "proviaOriaa',
ae. o carlter de eatabilidade tio neceaairio l vida e.
cOlllunidade.

Para aa .ituaçõe. de extrema urglncia'e relevincia
~abe-ae que hi a faculdade, concedida ao Poder Executivo, de

solicitar"urgência para a apreciação de seua projetos. Roa
estados e nos munic1pios,~ em que n80 existe li figura da

,medida provi.6ria, eate tem aido o expediente utilizado, de
forma aatiafat6ria, para a agilização de projetoa
considerados urgente. ou relevantes.

Todo. .abemos que, quando hi vontade política,
~ud~ pode .er ~preciado com a maior brevidade po.alvel, no.
lI!Oldea, da, llIlior 'urgência urgentisBiIlll1". Que ae reatitua,
pç>i., ao Legialativo o poder de fazer lei. e, quando for o

.,ca.o, de apreciar _t6ria. urgente. e relevante. na fo~ deo.
,Pr!='jetoa, nio na de norma. jurldicaa ji proviaori_nU ui
v,igor.,
" , ! o que propomo••

Se parece certo que aa medid!,a provia6riaa nio
tiveram a meama inapiraçio autoritiria doa extinto.
decretoa-leia, cujo. contorno. jurldico. permitiam ae
tornaaa_ norma jurldica meamo aém a deliberaçio do
Legi.lativo, tamb6m nio ae pode negar que o exagerado ndllero
de medida. provia6riaa editadaa e aa interminivei. reediç6e.

,de aeu. texto. acab.. por e.tender, no tempo, .eua efeito.,
tornando cada vez maia prolongado aquilo que deveria vigorar
por ,trinta dia. no miximo.

"

{~~~~ ~~I~~~NCE~A
AFrONSO CAMARGO
CIOINHF. EAMPOS

,LEONEL PAVAN
AUGUSTINUO FREITAS
VADAO" GOMES

,CORAUCI SOBRINHO
,EOINHO A~AUJp
'JOSE COIHBRA
"ÇUNHA LIHA
U$\;lITARO KAtiI!\
ÓUILIO PISANESCHI
ARLINDO CHINAGLIA
PAULO DE VELASCO
FERNANDO GABEIRA
CONêEIAO TAVARES
C~IICO VIGILHNTE
AIRTON OIPP

UDALDJ NO" .JUNl 011
Ll"H-lt; tWR ....,r;. . '"
HUJ'o {l] E IlL
LUIS CAf,>($()S(1
m:w'rr;N 'Co'iRD< c..:o .
HJFlr,lilM r..BI'.:..'=JCf{EL
ADfi1"Mf,R DE CARfWS rlLHO
RODÉR TO I' AUI.It'O'
GILVAN rREI1!L
vLA'JIO ROC,fIA
LUIZ FERtJANOO
UBALOO CORR!::A '
CHICAO CRIGIOO
JOSE rR IANTE:
LAiERE ROSAOG
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Ie!GJI~C~O CI'1'~A, ANExf.oA tELA COOIDENAclo

pAI CoMIIIOa 'EIUWfEIft'IS·
i

................. ~ : ~ ..
Tnn.nIV .

C~J

Do,~ UGJ5I.AJIVO·
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Solicilo • Vossa Excelêna. .ej. providenciada •

apensaçlo das Propostas de Emenda • Constituiçlo de nO. 13195. de IlIloria do

Sr. José R()Çha e outros. e 18/95. de autoria do Sr. Adylson Motta e outros, •

Proposta de Emenda à ColIJIituição n° 02195, de minha lII1oria, por vencem

sobre. mesma maIéria.

Na oportunidade, reitero • Vossa Excel!ncia JlICIIJ

protestos de elevada estima e consideraçik>.

À Sua Excelência o Senhor

Deputsdo LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

DD. Presidente da CBnUlrll dos Deputados

NESTA

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N2 13, DE 1995

(Do Sr. Adylson Motta. Outros)
Extingue as Medidas Provisórias.

(A COHIsslO DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAoI

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 30 DO ART. 60 DA CONS
TITUIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DB
ouruBRO DB 1988, PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Artigo l1Dico. É revogado o art. 62 da CoIlItituiçlo.

JUSTIFICA TIVA

Ar. Medidas Provisórias são sucedâneas do Decreto~lei,

que foi idealizado para funcionar na Itália, onde o sistema de governo é

parlamentarista e pressupõe que o Governo tenha uma sólida base parla

mentar. No sistema presidencial brasileiro, com a política ,do clientelismo e

com a not6ria má-vontade em negociar questões imponanies com as lide·

ranças do. Congresso, pouco se vota e o Presidente legiJla como quer por

intermédio delas.

Vou citar um único exemplo: a Medida Provisória que

modificava a Lei de licitações teve onze reedic;ões! O assunto era pol!

mico e interessava ao Governo que nio houvesse deliberaçio parlamen

tar. Por outro lado, o nosso próprio desinteresse em votar permitiu que

tudo isso acontecesse. A medida provisória foi um instrumento criado pva

ser usado em casos excepcionais de relevância e urgl!ncia.

Os percentuais de edição de Meclídu PràviI6riu foram:
3overno Sarney, 8,40 por mas; Governo Collor, 5,00; Governo Itamar
1,71. Ou seja, baixou uma Medida Provisória a cada dois~ e meio! '

Bra...nill, 2s de abril de ~995.

Defiro. A~en5~-sr a Proposta ide EMEnda.
Constltuicao no. 2. d~ i99~~ (as Proposta.
dr E~end. a Constituicao ns. 13 R 18. de
1995. Oficie-se ao Requ.rcn ., .pas,

SenhorPr, p'Jbll qUF-SO:.

E" -I/ lor 195

Sala das Sessões, em <Ç3 O 8 a;S
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SECRETARIA·GERAL DA MESA
SaçAo ele Atas

A propo.ta d••••nda l con.tituiçao •• apr-co'cuida
d. liaitar a .diçlio, pel? Poder Ex.cutivo, d. aadida.
provi.6ri•• , obj.to de tanto. abuso•• di.torç68. n•••••••i.
anoa de sua .xi.tlneia in.titucional.

Como r ••ultado, teaoa assistido a uma cre.cente
r.duç40 da atividade l.gi.lativa ordinAria do congr•••o

Nacion.l, pr.judicada .norm._r.t. p.lo .xag.rado n1laero de
medida••ditada., cuja apr.ciaçlio i ••mpr. prioritiria.

leis, AS medidas provisórias, na pr&tica, tlm sido utilizadas

para reqular quase todas as mat6rias de intera... do
Executivo, muitas das vezes se. qualquer carAter de urqlncia
ou relevAncia que justifique o uso de ato normativo de
natureza tAo excepcional.

a .ituaçee.
para a ord••
produçlo d••

Conc.bida. para at.nd.r ap.na.
•••rg.nciai., a. quai. nlo pud•••••, ••• dano.
pdblica, agu.rd.r o proc.diaanto ordinArio d.

Brasilia, 15 de março de 1995.

Atenciosamente,

Senhor Secrelário-Geral:

Com\lnico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstíIuiçIo, do Senhor Adylson Motta, que "Extingue .. Medidas Provisórias",
contém número sulicientll de signatários, constando a referida proposiçlo de:

173 assinaturas válidas;
008 assinaturas repetidas; e
002 assinaturas que nlo conferem.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 18, DE 1995

(Do Sr. José Rocha e Outros)

Acrescenta parágrafo ao artigo 62 da Constituicão Fede
ral, instituindo limite para a edição de medidas pro
visórias.

JA r.stou comprovado, pela .xp.ri'ncia pritica, que
o. atuai. pr•••uposto. de -ralevlncia" a "urgaltCi.-, d.
significadO .xtr.mam.nt. fluido • .ubj.tivo, nlo slo
.ufici.nt.. para illpadir o u.o indiscriain.do d. aadil1a.
provi.6ria. por parte do. Ch.f.. do pod.r Ex.cutivo. ra.-••
n.c.s.iria a in.tituiçlio crit'rio .ais rlgido • objetivo, que
nlio d.ix. urge. a .dltipla. int.rpr.taçoas no aoaanto da
v.rificaçlio da adai••ibilidad. constitucional da àédidã:-- ---~

Diant. d.... quadro , que ••taao. ptopondo a
tixaçlio d. um limite num'rico p.ra a .diçlio d. aadida.
provi.6ria., da molde a coibir a açlio abusiva do L'C.cutivc: •
p.raitir ao Congresso a retomada d. .ua atividade noreativa
co.ue, via proc•••o legi.lativo ordinArio.

IA COMISsAo DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAçAo)

As M.sas da Ca.ara dos Deputado. • do S.n.do
F.d.ral, no. t.rmo. do art. 60, 53., da Con.tituiçlo radar.l,
proaulg88 • .eguint. • ••nd. ao t.xto con.titucional:

S.· aprovadlf a propo.ta .. t.l., ficaria o
Pr••id.nt. da R.pdbUca iapedido d. .ditar _i. da cinco
lladida. provia6ri•• ,",o •••ao teapo , peraitida a adic;lo d.
nova. novas _dida. apena. n. • ••_ proporçlo .. qua a.

ant.rior•• to.... ••ndo apr.ciada. pelo COngr•••o Macional.

Art. 1" ! acr••c.ntado o .eguinta 51. ao art. 62

da Con.tituiçlio F.d.ral, r.nuaerando-•• o atual parigrato
lUIico :

Seria uma. tOBa razoAval d. •• contl;olar ....
atuaçlo normativa ••pecial do Podar Execut:iYa',' que cc.
c.rt.z~..ria obrigado. racionalizar m.lhor·.ua prerrogativa

con.titucional d. .ditar ,..dida. provia6ria. coa torça da
l.i.

·Art. 62 ..

51" o Pr••id.nt. da R.pdblica pod.ri
.ditar, no maxi.o, cinco ••dida. provi.6ria. da cada
v.z; atingido ••t. mixiao, a .diçlio d. nova. aadida.
.6 pod.rA ocorr.r na proporçlio.. que a. ant.rior..
fore. sendo apr~ciada. pelo congr•••o Nacional.

De outra part., o Congr••so lIacional pe.,""ia a
axaainar,:no aixiil&,· cinco .adid.s provia6l:ia. da ~• .,...

pod.ndo r.toaar sua. atividada. noreai. tio prajudicadaa boj.
pelo .xag.rado ndaaro d. aadid.. editada••

I!8tas a. ra.68s< pOlf- que contaaos coa ° apoio de

no.so. ilu.tr.. par.. para a aprov.çlo da pr.aant. propoata
da ...Dda·lrCDa8CiCUiqio.

52 •

Art. 2· E.ta •••nda con.titucional .ntra .. vigor
na data d. eu. publicaçlio.
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SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES

·SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SIMAO SESSIM
srMARA ELLE:RY
S()l~ORR() GOMES
iAI..VANI'; AI_l!lU(Wfi.IHWIi::
'TEnZ E1EZERRA
T:l: I.DEN SANTI Ar~()

UEJAI.DINO JUNIOR
UI:'lAI..DO CORIH~A

UBIRATAN AGUIAR
UIHlIClINO GUI:!IROZ

fE.U ROBA
FLAVIO ARNS
FLAVIO DE.RZI
FRANCISCO SILVA
FREIRE. JUNIOR
GERMANO I~ IG()TTO
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUMBERTO COSTA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JACKSON PEREIRA
JAIR SIQUEIRA
JOAO HE.NRIQUE
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE TADEU MUOALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS SABOIA
·JOSE: COIMBRA
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE LINHAR~S

JOSE LUIZ CI-EROT
JOSE PRIANT~

:>SE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO·
JOSIAS GONzAGA
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIS EDUARDO
LUIS ROBERTO PONT~
LUI~ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0 .
LUIZ FERNAN[)O
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCELO BÀRB IEIÜ
ROBERTO VALADAO
RONALDO PERIM
RUBENS COSAC
SAI-ATIEL CARVALHO
SAI-OHAO CRUZ
SAHORA S1ARLt"G
SANDRO MABEI_
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO AROUCA

MARCELO TEIXEIRI'.
MAR CON I PER r L.I_O
MARIA E.1..VlI~A
MARINHA RAUPP
MAr<IBA S,ERI~ANO

MAUR l' m:.RGIo·
MAURICIO REGUlA0
MENDONCA FIL.HO
MOREIRA FRANCO
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE:
OLAVO CALHEmos
OSCAR GOLDONI
OSVALDO REIf~

F'AUL.O DAUER
PAUL.O OI:: VELASCO
f'AllL.O DEL.t:lADO
flAUI..() Hr::~LANI)\!l;R

PAULO LIMA
PAUL.() PAIM
PAULO i1"AN
PIi::I)IHNHO ABRAO
F'Il:O~O CANEDO
fi t;.OI~ O c:or~ RfiLA
FltORO NOVAIIil

F'AUI'IA PE:I..Ai!:EI
Fl'Ii.I;,IX MF,;Nr)ON(~A

Fi'I1.RNANf.)O OlNU
FE~NANDO UA~ltNA

Flt:r.RNANDO aOME!:EI
'ERNANDO TORREm·

JUSTIFICATIVA

c) planoa plurianuaia. à1r"t.riZ" or"&II"nUr1" e
or;...nto••

• 211. Aa _dià.. prov1a6r1.. p...à Q .fic'ci••
e1..ã. a .ã1Qlo.... nlo forelll conv.rt.i.ã '.i no

prazo àe "."••nta di..... " conur de "". pUQlica
cao. à.venà" o Con.ree.", ~h.cional di"cipUnat' •
• trllv'" à. dacreto l"li"letivo. a" r"l.QOe" jUri
d1c•• à.l.. à.co..rente••

• 411. & v.à.e1a • reaài.."", n.......... "e".l.o le
,1el.1>1v.. da _dlda p"ovi.aórl.. t\1.0 .pr.<;>i.õa eu
rejeitada. no todo ou em parte. pelo Concr•••o
lIacional.

• 32. Nlo eàlt.ào " r""Pltctivo d.creto lelial"tivo
no prazo à. a.esent. ài... aa ral"../lelll ;lur1àlc.1II
decorrent.. de _dida proviBória con••rvar-s.-lo
por .1. re'ià"••

ALCESTE ALMEIl)A
ALOYSIO NUNF.'8 fTRREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANIBAL l::lOMES
ANIVALDO VAI_E
ANTONIO 00 VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ARl'lANDO C()STA
ARN()N B~:ZF::RRA

AROLDE DE OLIVEIRA
ARY I<ARA
ATILA LINS
AUGUSTINHO FREITAS

.A~OUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
BASrl.H) VILLANI

"Art. e2. Ec calto de ur••neb e ..ele".nci•• o P..e- BENEDITO DOMINGOS
:~~:~ ~:..R!~~~1Cd~ Pfedi·.ni:~::: :~;::_r::và; BElO LEI- I S
!.medi...o "O Con.......o N.Clon&i que...aundo "" CARLOS AIRTON
:~~::~t:e~: ;~::~c::ocl::"s d~~.:·un1" ""tr.."..ài- CARLOS CARDINAL

C~SSIO CUNHA LIMA
• 12. II~ a."lo ob;let" d•. meàiàa 1'..""186..1." Cr;CI CUNHÁ
IIl&t't'i": . " CELIA ME:NDES
1 - " ..rv&<lU "" "'-os."s.o da 1..i. cc>epl.__t\te Ou to CHICAO aRIGIDO=:r::T:: d~""~~~r"3. ~~~.~~o Con~.1IO ... CHICO DA PR INCESA

CIOINt-IA CAMPOS
IX - ...l.cionedu a: CLAUDIO CA,lADO
:l.~:~;~~::i:iaà •• ~iàaàani", di..eitos Fol1tico. e CORAUCI SOBRINHO

CÓR'IOLANO BALES
CUNHA BUENO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
OILSO SF'ERAFICO
DOMINGOS DUnA
OOl'll"G()$ LEO"El.Lí.
DUI,LIO PISANE.SCHI
EDINflO ARAU.'O
E[)UARDO BArHIOSA
EDUARDO JORGE
ElCIONE'DARElALHO
ELTON ROHNELT
ENI.O BACCI
ERAl.OO TR INDADE
E8THER GROSSI
E~RIPEDEB'MiAANDA

1:Il à1re1t.o penal:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 26, DE 1995

(Da SI'" lUta Camata e outros)

Di nOVa rtldaçio aO arUqo 62 da Conat1tu1çio Fed.r.l.

CAPDU-SI A PROPOSTA DE EMENDA A CONS'l'ITUICAo N9 02, DE
19951 .

"A..I>. lI!. O Art. 82 à. Con.titui..lo Fed.ral pae..
• Yi.ar.~ cc. •••fU.ir.t. redaçao:

A. H•••• à. CAmar. àoe Deput.do•• ào S.naào Peà.~
ralo no. t ào .rl>. eo e1. CDn.tituic&o F.d...a1. prollUl....
HI"1nt da .0 tut.o conet.1t.ucion.l:

""PMia..lI\aíi;O.. .. propo.~ .. cOIl'r.i6. n"~\1.la ~car
par" dai' nOV" ...d"lIao aQ a",; e~ el" CDnalii'utdQ r.dnd. vedando
a .el1,•• 1nd11OrtB1nada el...dtdA. prov1eót'ta. 008 for'. ela 1.1.

g"ta propoata d. em..nd. constitucional ~ Qt'111n'
rla do P."ec.r n2 :S/94-RCF de autQ"i. àQ D"put.à" Nelaon JQbill.
quanào relator àa Revieao d& Con.tituiç&Q reà....l el1 199t. quI.
nlo foS. .pr.clada pelo Con.raalll" R.v1"or.

Art. 22. E"t. e....nàe con"tituclon.l entre el1 vlsor
na àa1>a à. eu. public...ao.

AOE:L.SUN lU~lUI~U

~Dtl..S()t-l ~~LVAMIt

ADHEMAR DE BAR~Oa FILHO
ADYL.I:HIN MO' "A
AEt1\) N~VEG

Al.~F::R1'O tIOU)I'IAN
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Senhor Secretárío-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de ~menda à
Constituiçao do Senhora Rita Camata, que "dá nova redação ao artigo 62 .da
Constituiçao' Federal" contém número suficiente de signatários, constando a refe:lda
proposíçao de:

176 assinaturas válidas;
001 assinatura de apoiamento;
010 assinaturas repetidas;
005 assinaturas que não conferem; e
003 assinaturas ilegíveis.

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 176
ASSINATURAS DE APoIAHENTO •••••••••••• ~.... 1
ASSINATURAS QUE NAO CONfEREM............................ 5
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 3
T01AL DE ASSINATURAS 195

PEORO. WILSON
PINI~EIRO L.ANDIM
PIU!~Ct" VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBEIHO ARAUJO
ROBERTO FONTES
IWBEIHO FRANCA
ROBERTO PAULINO

SECRETARIA.GERAL DA MESA
Seçao de Atas

Ofício n' 4.'>195

VALDIR COLATTO
VALDOHIRO HEGER
VICENTE ARRUDA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
YEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

REPETIDAS: .10

Brasília, 24 de março de 1995.

Subseçio o
o. Emend• • Constltulçlo

Art. 60. A Constituição pOder6 ser emendada medillnte pr0
posta:

I - de um terço. no mínimo. dos membros da CAma,.
dos Deputados ou do Senedo Federal;

I - do Presidente da República;
I - de mais da metade das Assembléills LegisIalivas dM

l6Iidl1des da Federação, manlfestando-se. cada uma delas. pele
maioria relativa de seus. ~mbros.

§ ). AConstituição não poder' ser emendalâ na YIgmc:iI
de intervenção federal. de estado de dfofesa ou de estado de
sitio.

f 2" A proposta ser6 discutida e YOtada em c:..- c..
do Congresso Nacional. em dois turnos. considerando-se~
~ se obtive'. em ambos. trés qunosdosvetos dos respecIIvolI.
membros.

I 3' Aemenda , ConstituIç60 ser6 promulgada peles Me
lU di CInwa dos Deputados e do Senedo f'"ederII. com o
respectivo nímero de ordem.

I 4· 1'tIo'" objeto de~Io.propoa de emen-
de tendenIe .1boIIr:

I - • fonnI feder" de EJgdo;
• _ O W*) direto. 1eCf1!tO. un!venal e perl6dico;
• - • tepareçlo dos Poderes;
PI - OI c:IreIIos e gerantIIs lndMduals.
I ~ A~ria conltante de proposta de emenda rejeIl8dI

ou hIYIdI por prejudiclda n60 pode ter objeto de nova propoI&I
M rnesmIt leIIio IeglllatJva.

Atenciosamente,

"IV

Caplulo r
00 PODER LEQISLATIVO

Alto Q Em caso de relevintía e ur~ncia. o Presidente da
República poder' edotar medidas provisórias. com força de lei.
devendo súbmeté-Jas de Imediato eo Congresso Nacional. que.
estando em recesso. ter' convocado extraordinariamenle 1*.
te reunir no prazo de cinco dias.

hr~únk:o. Aa medidas proYis6nas perderioefdcia.
desde • ediç60. te não forem convertidas em lei no prazo de
trtrà elas•• partir .de sua publiceçio. devendo O Congreuo
rtacionaI diIclpIinIr • reIaçóes juridicl5 delas decorrenle5.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~52. DE 1995

(Do Sr. Michel Temer e Outros)'

Dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal.

(APEN5E-5E A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N9'
02, DE 1995)

As Mesas da Câmara dDS Deputados e do Senado Federal, 'nol

termol do art. 60 da Constítuíçao Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto

constitucional:

Artigo único. O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com

a seguinte redaçlo:

"Art. 62. Em c~s.o .de urgtncla e

relllvAncla. o Presidente da República pocIerII
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Com a proposta ora apresenlada. aliada ao projeto da "soIuçIo, a

Bancada do PMOB entenda ter O Congresso Nacional meios da e"arcar com

pl.nltude suas funçllas legislativas.

adotar medida. provisória., devendo .ubnMtt

la. di Imediato ao Congrea.o Nacional qUI,

latando Im rec"IO, ..... convocldo para ..

reunir Ixtraordlnariamentl no prazo di cinco

di...
Sala das Sesslles, em da abril de 1995.

S 1" • AI medida. provlaórf.. que

tenham como objlto.matjrla financeira tarla

força di. lei dIadI a .ua adIçIo; u ~
dlpendIrIo di juIZo de urgtnc:la I ,...,lncIa a

.... feito paio Cong- Nacional.

S "l!' • ~ YIdacIa a adlçIo di madldaa
provlaóriU aobr8 .. matjrlu:

I • I'IHI'Yldu ao domlnlo di 111 comple

manear ou *compattnc:üI IxcluaIYa ou prtvalI

va do Cong_ Nacional ou di quaIqUlM' di

_eaau;
" _rllatlonadal com:
a) naclonalldldl, cidadania • dlreito.

polltlcol;

b) direito penal, civil, comercial, eleito

ral, tributirio, do trabalho, processual civil,

processual penal I processualtrabalhllta;

cl plano. plurianuall, diretriz.. orça

mentirias, orçamentol I créditol adiclonala,

r..ulvada a det.rminaçlo conltantl do art.

1&7, t 3".

t 3" • AI medidaa provI16r1" perderlo

eflcécia, d..de ,ua ediçlo, Ii nlo forlm

convlrtlda, em 111 no prazo de trlnt.. dia., a

contar de 'ua publlcaçlo, dlvendo o Congrla·

lO Nacional dilclpllnar, por decreto 'Iglllatlvo,

ai relaçlle. jurldica, dela' dlcorrent...

t ." - No caio di Idlçlo di medld..
provls6r1a. durante o reei110, nu condiÇll..

prlvlsta. na parte final do t 1" de.te artigo, o
prazo ..... contado a partir da lnltalaçlo da

sl..lo Ilglllatlva I"traordinirla."

JUSTlFteAÇAo

A Bancada do PMOB na CAmara dos Deputados, ap6a a

rlalízaçio di inúmeral' reunillel, concluiu nlo haver forma eficientl da

ragul~ a adiçlo ou rHdiçlo da medidU provi66rias. sem transferir ao

Judiei.io a dlcislo final.

AI'im, OI debatll havidoS reaulleram no entendim.nto da que, ao

lado da~ radicai' necass6ri1l no, procedimentos anteriormante adolado'

para ••praciaçio dU medidas, visando a sua. rãpid. tramilaçlo,tomou·..
imprlscindivel que, através da emenda. ConstituiçJo, fosse m.lhor diSCIplinada a

mattria.

Anim, proplle·sa no § 2" do ar! 62 um elenco de matérias sobre

as CUJai. 010 podat'lo ser adiladas.

o S1" só admite .ficácia imediata para as medidas sobre matérias

financeiras: as damais só lerlo eficácia d.pois de admitidas a urg6ncia e a

rell.incia paiO Congr..so Nacional

AOROALDO STRECK
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDRAN
AtcIOHE ATllAVDE

,VSIO NUNES FERREIRA
A•• DRE PUCCINELLI
ANTONIO BRASIL
ANTOIIIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM AJlAUJO
ARI IIAGALHAES
ARIlAIlDO ABUIO
ARMAllDO COSTA
AlU/ALDO FARIA OE SA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARY KARA
B. SA
BARIIOSA NETO
BENEDITO DOMINGOS
BENITO GAIlA
CANDINHO IIATTOS
CARLOS ALIlERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS NELSON
CARLOS SAllTAl/A
CASSIO CUNHA LIIIA
CELIA MENDES
CELSO RUSSOIlANllO
CESAR IlAIlDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CIDINIIA CA!lPOS
CONFUCIO MOURA
DAl/ILO DE CASTIlO
DARCISIO PERONDI
DILSO SPERArICO
DOMINGOS LEONELLI
EDINHo AJlAUJO
EDINHO IEZ
EDISON AllDRINO
UoCIONE 1AJlBALII0
ELIAS A111lA11A0
ELIAll lIURAIl
ELTON ROIlJlELT
ERALDO TRINDADE
EsTHEll GIIOSSI
EULER RIBEIRO
FATIMA PELAES

~=:::gg··g~mRA
FERNAIIDO GOIIES
FERNAl/DO TORRES
FEU ,ROSA
FLAVIO DERZI
FRANCISCO DIOGEIlES
FREIRE JUNIOR
GEDOEL VIEIRA LIIIA
GEMESIO IlERNARDINO
GILHEV VIAl/A
GILVAI/ FREIRE
GIOVAIIIII QUEIROZ
GONZAGA HOTA

IVAlIORO CUNHA LIIIA
IVO MAINARDI
JAcKSON PEREIRA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIRO CAlU/EIRO
JOAO ALMEIDA
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO LUa
JOAO HAIA
JOAO NATAL
JOAO THOME MESTRINHO
JOFRAN FREJAT
JORGE AIlDERS
JORGE TADEU IIUOALEN
JORGE WILSON
JOSE ALOEMIR
JOSE OE ABREU
JOSE EGYOIO
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE UNHARES
JOSE LUIZ CLERQT
JOSE PIIlOTTI
JOSE PRIAJl'1'E
JOSE THOMAZ NONO
JOSIAS GONZAGA
JOVAIR AIWlTES
JtJRAIlDYR PAIXAO
KOYU IHA
LAIU ROSADO
LEONI:L PAV10lI
LIDIA QUINAN
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
ROIlERiõARAUJO

'oePUtado~J ffi)..~:-
.- ---

ROIlERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALAOAO
ROMEL ANIZIO
ROIlllEL FEIJO
RONALDO PERIM
RONIVON SAl/TIAGO
RUBENS COSAC
SAI/OitO IlAIlEL
SARAIVA FELIPE
SERAFIM VENZON
SERGIO ARO\1CA
SILAS BRASILEIIIO
SIHAO SESsIM
SIIlARA ELLERY
TETE BEZERRA
THEODOltlCO FEltRACO
UIlALOO coRREA
UBIRATAIl AGUIAR
UDSON BAIIDEIRA
VALDIR COLATTO

WILSON BRANCO
WILSON CAl/POS
WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA

LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUI Z MOREIRA
HALULY NET'l'O
!lARCELO BARBIERI
!lARC!LO TEIXEIRA
!lARCIA !lARINHO
!lARCIO REINALDO IIOUlRA
!lARCOS LIMA
!lARCOS MEDItADO
!lARIA ELVIRA
MARINHA RAUPP
!lARIO NEGROIlONTI:
!lARISA SERIU\IIO
!lARTA SUPLICY
IIAURI SERGIO
IIAURICIO CAlIPOIS
IIAURICIO REQUIAD
MEMOONCA FILHO
MICHEL TEIIDt
MILTON MENDES
MILTON TEIIER
IIOACYR AIlDRADE
MOREIRA FRAIlCO
KURILO PINHEIIIO
NELSON MEURER
NESTOR DUAR'l'E
NEWTON CARDOSO
NEY LOPES

NICIAll RlllEIIlO
NILllARIO MlRAIlOA
NILSON GIIlSON
NoEL DE OLIVEIRA
ODI:UIO LEAO
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALIlElllOS
ORCINO GONCALVU
OSCAR GOLDONI
OSVALDO REIS
PAES DE AIIDRAOE
PAES LAllDIM
PAULO DELGADO
PAULO HESLAJlDD
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAUUJ' TITAN
PEDIlO CAIIEDO
PEDRO IROJO
PEDI") IlOVAIS
PIllllElllO LAllDIII
REGIS DE OLI1lKIRA
RI".IJUl'l IZAR

HELIO ROSAS
HElUll:S PARCIAKELLO
INOC!llCIO OLIVI:IRA
ITAIlAR SEIlPA

VAJlESSA FELIPPI:
VILIIAR ROCHA
WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO

RITA CAllATA
RIVALDO lIACAIlI
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ASSIIIATtlRAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 193 REPETIDAS: 14
ASSIIIATtlRAS QUE NAO CONFERIIl.............. 2
TOTAL DE ASSINATURAS 209

SECRETARIA-GERAL DA MESA

I 29 A. proposta será discutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional. em dois bJmos, considerando-se apro
vada seObtiYer. em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

t ~ A. emenda à Constituição será promuklada pelas Me
.. da am.a dos Deputados e do Senado rederal, com o
respedM) n':mero de ordem.

ASIID'l'URU COJlJ'IJUlADU "PUlOU

PA PMOIS
.............................................

1 - ANTONIO BRASIL
2 - CHICAO BRIGIDO AC PKD8

Alto 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
3 - FERNANDO GOMES BA PKD!S

BA PMD8 República poderá adotar medidas provisórias. com força de lei.4 _ GEDDEL VIEIRA LIMA
PB PMDIS

5 - GILVAN FREIRE CE PKD8 devendo submet!-Iu de imediItD 110 Congresso Nacional. que,
6 - GONZAGA MOTA PE prL estando em receuo. será convocado extraordinariamente para
7 _ INOCENCIO OLIVEIRA

SP PMDB se reunir no pruo de cinco dias.
8 - JORGE TADEU MUDALEN

PMátPfoeíJico. A5 medidas provisóriasperderãoe6cácla,
9 - NOEL DE OLIVEIRA RJ PMDB

10 - SP.RAIVA FELIPE MG ?MDB desde • edição. se não forem convertidas em lei no prazo de
11 - UBIRATAN AGUIAR CE PSDB Irinta elas, a partir de sua publicação. devendo o Congresso
12 - VILM..l,.R ROCHA GO PFL Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
13 - WILSON'CIGNACHI RS PMDB
14 - WOLNEY QUEIROZ PE PDT .............................................

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM

1 - ALBERTO SILVA
2 - NILTON BAIANO

PI
-- ES

PMDB
PMOB

TITULO VI

DA TRIBUTAÇAo E DO ORÇAMENTO

CAPITULO II

DAS FINANÇAS POBLICAS

HaI.LACAo CITADA, ANEXADA 'ELA C:OOJU>ENACAO

pAS COMIIIOE6 .EJltMANENTE6

SEçAo II

DOS ORÇAMENTOS

Art. 187. SIo vedados:

I - o rak:lo de programas ou projetos Rio lnc:IWdos na
Ielorç~anual;

.............................................
TITULO IV

DA ORGANIZAÇAo DOS PODERES

CAPITULO I

DO PODER LEGISLATIVO

§ 3' A. abertura de clédito extraordinário somente será
admitida para atender a despesas imprevisíveis eurgentes. como
as decorrentes de ~rra, comoção intema ou calamidade públi
ca, observado o disposto no 1Irt. 62.

••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• I

SECA0 VIII

DO PROCESSO LEGISLATIVO SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçiO de Alas

AtenCiosamente,

193 aSSInaturas válidas:
002 assinaturas que nAo conferem: e
014 asslnaluras repelidas.

Senhor Secretáno·Geral:

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de E~.dà
Conslituição, do Senhor Michel Temer. que "dá nova. redação ao art. 6 :
ConStituição Federal", contém numero sufiCIente de S1gnatanos. constando a raferld

proposição de:

Brasilia, 11 de abn! de 1995.

A Sua Sanhona O Senhor
Oro Mozart Vianna de Palva
Saeret*iO-Geral da Mesa
NESTA

OfíciO rf' do195Subseçiol
o. E.mentM • COIJ5IItuIçjo

Art. 60. A. Constituição poderá ser emendada mediante pr0
posta:

I - de um terço. no mínimo, dos membros da 0marI
dos Deputados ou do Senado Federal;

• - do Presidente da Repú"lica;
11 - de mais da metade das A5semblêlas Legislativas das

WIidades da Federação, maniftlStanclo-se. cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

tI' A. Constituição Rio poderá ser emendada navlgênciI
de intetvenção federal, de~ de defesa ou de estado dê
lÍtiO.
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PARECER DA COMISS~O DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE
REDAÇ~O

I e 11 - RELAT6RIO E VOTO DO RELATOR

o eminente Deputado.Roberto Magalhães, juntame~

te com outros parlamentares, propae alteração no Artigo 62 da
Constituição, que regulamenta as chamadas Medidas Proyis6rias.

A matéria, de acordo com o Regimento Interno da
Gâmara dos Deputados, será apreciada segundo o Artigo 201 do
Regimento Interno, com tramitação específica. Esta Comissão

·preliminarmente, deverá manifestar-se q~anto à admissibilidade
da iniciativa d~ reforma constitucional, de acordo com os imp!
rativos da Carta Magna, no tocante às limitaçaes do Poder Con~

tituinte derivado.
Cabe-nos, portanto, de início examinar o conteú

do da Proposta de Emenda Constitucional para verificar se
mesma está ou não conflitante com as limitaçaes materiais ex
plícitas do Artigo 60 do Diploma Magno, no seu Parágrafo 40
Incisos I, 11, 111, IV, que mencionam a forma federativa do E~

tado, o voto secreto, direto, universal e peri6dico, a separa
ção dos Poderes e os direitos e garantias individuais, e ainda
com as implícitas e as formais de tempo e as de tramitação.

A Proposta traz modificaçaes assinaladas ao di~

posto na Constituição brasileira, no Artigo 62 que, aliás
possui apenas um único parágrafo. Pela modificação sugerida
este dispositivo constitucional Passaria a limitar o raio de
ação das Medidas Provis6rias que ficariam dentro, apenas, de
quatro ítens: os relativos às finanças e administração, moeda
e câmbio, defesa territorial e defesa civil e calamidade públ!
ca. Por outro lado, a tramitação das Medidas Provis6rias pass~

ria a ser regulada não apenas num único parágrafo, mas em seis.
As Medidas Provis6rias não poderiam ser admitidas nas hip6teses
de atos para os quais fosse exigida a autorização legislativa
ou que diga respeito à detenção ou sequestro de poupança popu 
lar ou de qualquer outro ativo financeiro e, ainda, proibindo

essa providencia excepcional nas matérias que fossem de alçada
de lei complementar ou de competência exclusiva ou privativa do
Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas. Outra inova 
çlo apresentada diz respeito ao prazo das Medidas Provis6rias .
Ao contrário de 30 dias, passariam a ter 60 dias dentro do Con
gresso Nacional para tramitar e, uma vez não conseguindo aprov~

çlo parlamentar, seriam consideradas rejeitadas, perdendo a re~

pectiva eficácia. Também passa a Medid~ Provis6ri~, de acordo
com a Proposta de Emenda Constitucional, a ter a permissão de
reediçlo, através de ato do Presidente da República, que poderá
renová-la apenas uma vez, desde que o Congresso Nacional não t!
nha se pronunciado sobre a mesma no prazo citado. E, finalmente,
.antém-se a prática de transformá-la em Projeto de Conversão
u.a vez emendada e encaminhada ao Presidente da República para
a sançao ou veto.

A Proposta chegJu a esta Comissão de acordo com
as exigências legais e a sua documentação está condizente com
as exigências da Constituição no tocante ao número de signatá
rios ou representantes no apoio ao ilustre Deputado pernambuca
no.

Esse é o relat6rio.
Passamos agora ao nosso parecer quanto à sua ad-

missibilidade e, ainda, no tocante a algumas consideraçaes a
respeito da iniciativa do eminente parlamentar.

As Medidas Provis6rias, como peça do processo l!
gislativo brasileiro, representam uma modalidade de Norma Legal,
elaborada pelo Poder Executivo com força de Lei, fugindo, assim,
l nossa mecAnica clássica de produção legislativa. Antes d~Me

did~provis6ri~estabelecida pela Constituição de 1988, o País
já conhecia, por força da Constituição de 1967 e do Texto Cons-

titucional de 1969, o chamado Decreto-lei, que se assemelha mui
ta lqualas, embora na prática com um raio legislativo muito m~

nor e com uma quantidade menos significativa de vigências.
Quando se instituiu no texto Constitucional o

Decreta-lei dentro de Estado de Direito que firmara entre n6s

em 1967, e sobretudo depois, em 1978, com a extinção dos Atos
Institucionai~~o Governo Geisel, afiançava-se que este instr~

mento estava inspirado nos dispositivos da Constituição Itali~

na de 1948, à qual no seu Artigo 77 disciplina, de forma ex
pressa, a competência do governo de baixar decretos que tenham
valor ou força de Lei ordinária. E ali mesmo se afirma que os
mesmos perderão toda a eficácia se não forem convertidos em
Lei nos 60 dias ap6s a sua publicaçlo. Na verdade, a menção ao
dispositivo italiano representava apenas justificativa para,se
criar um instrumento autoritário na Constituição. Era uma si
tuaçlo em que predominavam os governantes militares, e necess!
tavam estes de uma técnica eficaz, rápida, determinativa, para
suas providências legislativas. Embora reduzido a três hip6te
ses (segurança nacional, finanças públicas, inclusive tributos
e vencimentos dos servidores públicos), na realidade o Decret~

lei era um resíduo do mecanismo autoritário de 1964 de que se
valeram as instituições castrenses, para desenvolver suas pla
taformas específicas.

O Decreto-lei, portanto, é muito mais filho do
esquema militar de governo instalado no País,ap6s 1964,do que
inspiração da Constituição ItaIiana que apenas lhe deu meios
de justificar-se diante de segmentos de formação democrática,
mas com atuaçlo governamental na época.

As Medidas Provis6rias, na Assembléia Consti
tuinte, se implantaram/em nosso Texto Constitucional/muito mais
como uma decorrência das práticas do Decreto-lei, que perdurou
mesmo depois do último governante militar, do que técnica pro
curada para aprimorar o Projeto Parlamentarista. Neste, já es
tava, como ainda hoje, em nossa Constituição, um modelo da de
legação legislativa que é bastante para solucionar as exigên _
cias relevantes e urgentes do governo em face a determinadas
situaçaes críticas da vida política ou governamental. E tanto
é verdadeira essa tendência/inspirada na vocaçlo autoritária
dos governos militares que, uma vez vitoriosa,nas últimas v~

taçaes da Assembléia Constituinte/a tese presidencialista

não cuidaram os signatários desta proposta de alterar ou mo~

dificar no seu projeto constitucional os dispositivos relat!
vos à,MedidaiProvis6ria~ Não há porque se afastar desta tri!
te realidade: 8< Medid8j Provis6ria, em nossa Constituição .r...
fruto de uma deliberaçlo clara do Plenário da Assembléia con!
tituinte, em manter no texto da Constituição, com outro nome,
o Decreto-lei,criado nas Constituiçaes de 1967 e 1969, e po~

tanto, fruto indiscutível de resíduos autoritários que perm~

necem, infelizemente até hoje, nlo s6 com esta manifestaçlo,
mas com muitas outras, em diversos setores da vida jurídica e
política do País.

A Proposta de Emenda do eminente representan
te não fere o Artigo 60 nem as chamadas Cláusulas Pétreas da
Constituiçlo. O texto não revoga a forma federativa, nem al
tera o voto direto e suas peculiaridades legais, como também
nlo atinge os direitos e as garantias individuais, mas de
certa forma, representa uma contribuição, embora ainda não
decisiva, para o fortalecimento do princípio da separaçlodos
poderes dentro da sistemática constitucional brasileira. d
nobre Deputado Roberto Magalhães, com seu talento parlamen 
tar, propae um avanço político-constitucional em favor da m~

lhor teoria montesquiana. Na realidade, as Medidas Provis6 
rias slo um atentado à doutrina de Montesquieu. Constituem
uma infração à teoria do presidencialismo clássico, criada
pelos norte-americanos e tão bem definida nas lições de "O
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Federalista", trabalho publicado ap6s a promulgação da Cons
tituição dos Estados Unidos, obra de Hamilton, Madison e Ja~

A teoria presidencialista, na realidade, ao traduzir o esqu!
ma de Montesquieu, nada mais fazia que ressuscitar as velhas
id~ias de John Locke. cujas preocupações já ao te~po da glo
riosa Revolução de 1688 na Inglaterra se inspirava no temor
da tirania dos Reis, o que se traduz hoje em nossa Am~rica

do Sul, nas preocupações com o autoritarismo dos Presidentes,
os poderosos do Chefe de Estado que comandam o Executivo nos
paises latino-americanos, e sempre encontram justificativas p~

ra amesquinhar e enfraquecer o Legislativo e a representaçlo
popular.

~ Medida) Prov is6ria~ portanto, '<lo portadora des
ta perigosa vocação que a hist6ria das diversas Nações sul-am!
ricanas vem mostrando com experiencias autoritárias que se su
cedem, ~pocas ap6s ~pocas, nas entressafas democráticas. E de
Rui Barbosa a citaçlo conhecida de que "entre n6s o Poder Exe
cutivo, no regime presidencial, será de sua natureza uma semi
ditadura coibida e limitada muito menos pelo Corpo Legislativo,
seu cúmplice natural, do que pelos diques e freios constituci~

nais da Justiça. O Poder dos Poderes, o grande eleitor, o gra~

de nomeador, o grande contratador, o poder da Bolsa, o poder
dos neg6cios, o poder da força ••. o poder do dinheiro". E o
que diz nos seus comentários à Constituição Federal Brasileira,
coligidos/por Homero Pires em 19~~. Os receIos do grande bras!
leiro, no princípio do s~culo, teriam que estar presentes ao
longo das décadas que o sucederam mas hoje ainda sofremos mais
porque esta vocação anti-democrática nlo s6 é do Executívo mas
de certa forma, de alguns setores da Justiça e ainda de áreas
da "mídia" impressa e da eletrOnica. O Professor Francisco Sá
Filho, no seu livro sobre as "Relações entre os poderes do Es
tado" e mesmo autores estrangeiros como Jean Meynaud, em publ!
caçlo da Revista Brasileira de Estudos Politicos, sobre o pa
pel do Executivo no Estado Moderno, também participam das mes
mas preocupações, fazendo este último, referencia à documento
da União Inter-Parlamentar, em 1957, quando esta recomenda que
"no quadro dos diversos sistemas pol!ticos e constitucionais
devem ser feitos sérios esforços no sentido de consagrar a su
premacia do Parlamento, que, para esse fim, deve ser a expres
sa0 autentica da vontade popular".

Verifica-se portanto, que o alargamento autori
tário das funções do Poder Executivo nlo é s6 um atentado à
Instituiçao Parlamentar, mas agresslo ao Regime Oemocrático ,
podendo, conforme fôr o caso, representar uma escalada perigo.
sa em busca de modelos políticos que revogam as liberdades pú.
blicas e os direitos e garantias individuais.

O texto da E~enda do eminente Deputado .elhora,
de ur.. for..a bem ecentuada, os contornos e a disciplinaçlo dll
Medidas Provisórias no atual texto da Constituiçlo, di.inuindo,
e••uito, os "alas neflltos que represent8llpara as prarrogati
vII democráticlI que deveria" ser conferidas ao Congresso Bra~

l!leiro.
Teremos um avanço expressivo, caril a Proposta

pois, que as Medidas Provisórias atual"ente, no tocante b lim!
tações da .aUria que podem abranger, nlo encontra" no dispos!
tivo constitucional, qualquer espécie de regullmentaçlo ou de
fronteiras, ficando a critério do Presidente da República es
tender o seu raio de açlo legislativa para qualquer espaço es
paço da vida Juridica ou de nossas relações sociais.

Até mesmo o problema da reediçlo que hoje cons
titui la"entável vioUncia do Executivo contra o Congresso Na
cional é enfrentado e disciplinado na Porposta, afastando-nos
das repetições sucessivas destes textos legais, frutos exdrúx!!.
los da vontade uni pessoal e anti-democrática do governante pr!
lidencia!.

Há de se concluir que a Proposta nlo fere os
itens do parágrafo 40 do Artigo 60 que contém as l:..itações m!
teriais explicitas e por outro lado, favorece as implícitas
pois, a Carta Magna se declara, nos seus artigos iniciais, ins!,
rida na doutrina da Oemocracia. Aliás, fortalece em boa parte
o preceito da Sl\Paraçlo das Poderes, corolário da doutrina de
mocrática e referencia expressa, nas cláusulas pétreas. Quanto
• li..itaçlo de tempo nlo há o que recriminar, pois inexiste vi
gencia de situações excepcionais da hipótese. També" nlo recai
no desfavorecimento de ter sido rejeitada na sasslo legislati
va, estando, pois, • salvo de todos os impedimentos da espécie.

Somos, pois, pela aprovaçlo da admissibllidarte
da mencionada Proposta Consti tucional, considerando-a apta •
tra"itaçlo regimantal para apreciaçlo final do Plenário desta

Casa e do Senado da República.
E o nosso parecer.

Brasília, 17 de março de 1995.

BONIFACIO DE ANDRADA
Deputado Federal

PARECERES, EM ADITAMENTO, SOBRE AS PEC's DOS n.USTRES
DEP1ITADOS AlBERTO GOlDMAN; RITA CAMATA; ADYLSON
MOTTA; JOSÉ RICHA E MICHEL TEMER.

COMPLEMENTAÇJl.O DE VOTO

Logo após DOS ter sido despachada a PEC do ilustre
Deputado Roberto MapIhIes, foram apensadas as Propostas dos
parIamentIles acima indicados.

Assim sendo, cumpre-IIOS relatar e dar o Parecer sucinto, às
propoIlas apemadas COIII os JDeSlllOS fimdamentos indicados na Proposta do
iIuJIre Presidente da Comisslo de Constituiçlo e Justiça.

Deplltados Alberto GoId..a e Adylloa Motta - os
iluslrea .)lIrIImcaQres apresentam PEC's suprimindo o artigo 62 da
COIIItituiçIo Fedc:raI, sendo que o primeiro faz também JDeIIÇIo ao inciso V do
lI1iao 59, a!lrInpIIdo ambas as Propostas, a mesma providencia de
impupaçIo às cbamadas Medidas Provisórias.

As razl5es que buscam os dois representantes do povo do
por demais CODbecidas, visto que o esdiúxuIo instituto coostitui um atentado às
prerroptivu do Coogresso Nacional. As duas Propostas 010 contrariam o
paógrüo 42 do artigo 60 e, ao contrário, fortalecem o princípio da separaçIo
dos poderes que, afastando da Constituiçio Federal as citadas Medidas
Provisórias, ficará mais próximo e ajustado à tese montcsquilma.

Somos pois, pela admissibilidade para as duas Propostas,
sendo este o nosso Parecer. .

Deputada Rita Camlta - a ilustre representante do JlOYO
do Esplrito Santo, altera o artigo 62, reduzindo a área de COIlIpet&lc:ia das
chamadas Medidas Provisórias, na sua Proposta de Emenda à ConstituiçIo,
veda, na hipótese, matérias do domfnio de Lei Complementar ClU de
COIlIpetet1cia exclusiva do Congresso Nacional ClU das suas Casas e ainda,
tcnw relacionados à nacionalidade; cidadania; direitos po1lticos e elCitorais; di
reito penal; planos plurianuais e matéria orçamentária,orica.
fora da 'rea jurídica a ser incidida por Medidas Provis6rias.

Além desta reduçlo de competencia do ln!
tituto, veda a reediçlo daquelas nlo apreciadas ou rejeitadas
pelo Congresso Nacional na Sessão Legislativa.
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Com os mesmos fundamentos das
acima mencionadas, somos pela admissibilidade desta
çlo de iniciativa da ilustre parlamentar.

Propostas
Proposi -

::rn:-- PARECER' DA' eOMISsAo

Deputa~o. Jos~ Rocha e outros - o ilustre parlamentar acresce~

ta parágrafo ao artigo 62 da Constituição Federal, fixando
apenas em cinco o número de Medidas Provisórias que, de . cada
vez, serlo editadas pelo Executivo, só podendo outras serem
encami~hadas ao Congresso Nacional, na proporçlo que as ante
riores forem apreciadas, respectivamente.

~ uma tentativa de criar um ritmo para o
esdrúxulo instituto de modo que nlo fiquem acumuladas as ini
ciativas autoritárias da espécie dentro do Congresso Nacional.

Pelos motivos indicados no exame das Pr~

postas supra-mencionadas também é de se dar o. Parecer pela
admissibilidade da Proposição.

Deputado Michel Te~er - o ilustre Deputado, em nome de seu
Partido, apresenta também Proposta alterando o artigo 62
criando uma técnica mais amenas para implantaçlo do criticado
instituto constitucional.

As Medidas Provisórias, como objeto de
matéria financeira, terão força de Lei desde a sua edição e
as demais dependerlo do juizo de urgência e relevância do
Congresso Nacional, só entrando assim em vigor, depois da
sua admissibilidade, aprovada pelo plenário congressual.

Veda a edição de Medidas Provisórias, em
matéria de Lei Complementar, competência privativa do Congre~

so Nacional e das duas Casas, nacionalidade; cidadania; direi
tos politicos e ainda, direito penal; civil; comercial. elei
toral; tributário; trabalho; processual civil; processual pe
nal e trabalhista; planos plurianuais; matéria orçamentária e
cr~ditos adicionais, ressalvada a determinaçlo do artigo 67' •
parágrafo 3R da Carta Magna.

Tamb~m as Medidas Provisórias, se edita
das ~o ~e6esso parlamentar, só terá contada o prazo a partir
da instalaçlb da Sessão Legislativa respectiva.

A Proposiçlo do ilustre Lider do PMDB
cria uma.~écnic~ mais suave para o instituto autoritário, re
duzindo também de forma expressiva, a área de competência a~

ser alcançada pelas Medidas Provisórias, abrindo excesslo ap~

nas para as questOes financeiras.
. E uma Proposição que, como as demais, a

continuar a existir a esdrúxula técnica de invaslo ~o Executi
vo no Le~islativo, que permitirá uma limitaçlo razoável dos
efeitos anti-democráticos do mencionado instituto.

O nosso Parecer, com base nos mesmos fu~

damentos já declaradas na Proposta de Emenda ~ Constituiçlo
do Deputado Roberto Magalhães, ~ pela admissibilidade.

Senhor Presidente,

Em aditamento ao Parecer da PEC nR D2/9~

slo esses os termos do nosso entendimento, referente às Pro
postas dos eminentes parlamentares acima mencionados, que a

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça' e de
Redaçlo; em reuni lo ordinária realizada hoje, opinou unani
aemente pela admissibilidade da Proposta de Emenda ~ Consti
tuiçlo nR 02/95 e das de nRs B, 13, 18, 26 e 52, de 1995,
apensadas, nos termo~ do parecer do Relator.

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,
Cláuldo Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, Ro
drigues Palma, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ary Kara,
Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, .Jorge
Wilson, Jos~ Luiz Clerot, Luiz Carlos Santos, Udson Bandei~

ra, Almino Affonso, Danilo de Castro, Eduardo Mascarenhas,
R~gis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana, H~lio

Bicudo, Jos~ Genoino, Marcelo Deda, Milton Mendes, Paulo
Delgado, Marconi Perillo, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Fra~

cisco Rodrigues, Matheus Schmidt, Alexandre Cardoso, Nilson
Gibson, Ciro Nogueira, Elias Abrahão, Fernando Diniz, Al
cioneAthayde, Paulo de Vela o e aroldo Lima.

Sala da Co

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

(Do Sr. Antônio Joaquim e Outros)

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

(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 17, DE 1995, A
QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I • Proposta inicial

11 • Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
• paréc-.er do Relator
• parecer da Comissão

nosso.ver. oferecem contribuiçOes assin~ladas pata
çoar·a Constituição Brasileira no dispositivo que
as Medidas Provisórias que tanto vem enfraquecendo
cio e o' desempenho do Podei Legislativo na atual
constitucional.

BDNIFACIO DE ANORADA
Relator

aperfe!
disciplina
o 'exerci 
conjuntura

As Mesas da Cãrnara dos Dep'JtadD!; e do Senado Federal promul
gare a sflol.linte Emenda ao texto Constltucional-

l)e-se a05 §§ 1° e;!- do an 45 da ConStltulç.lo Federal-. seguinte: rcdaç.lo

"Art 45 .

'§ IfI O numero loul de Depuwlos. bem como a representaçlo por
Estado e pelo Olsmlo Federal. sera CSIIbelecldo por lei
Complementar. proporCionalmente a populaçio. procedendo-sc' aos
ajustes neeessanos.. no ano amenor i.s eleições, para que nenhuma
daquelas Unadades da Federaçio tenha menos de Cinco ou mais de
quarenta e sele Deputados
§ r Cada Temtóoo elegerá trés Deputados ..
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JUSTIFICATIVA
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A Emenda. ConstitucIOnal de 1969. porém. modificou substancialmente esse eriterio
pllSsando a definir o número de Deputados na Cãmara Federal em funçio do número .k
eleitores· e"o mais de habitantes, escalonados em quatro faixas -até 100 mil eleitores
3 Deputados, de 100 mil a 3 milhões maIS I Deputado por grupo de 100 mil eleitores; de 3 a
6 mIlhões mais I Deputado por grupo de 300 mIl eleitores e, por fim, aCIma de 6 milhões
maIS I Deputado por grupo de 500 mIl eleitores. sempre assegurado o mmlmo de 5 e o
ma,,,mo de 50 Deputados por unIdade da Federaçio O nlimero total de Deputados na
Câmara Federal fOi então fixado em 420 Durante a VigênCia desse cnténo fOI estendido o
dlfelto de voto ao analfaheto (Em Const 25185)

A Con!'õtltUlçllo federal de IQSR rcMahclrccu (l Cnlcno de dcfimçAo da numero de Ocputados'
em runçA" di população de cada 1',lado. porem, mantendo o me,mo numero de Deputado,
ou. como em mUito:!' CL~OS, 'I~ o:!' aumcntandu Exemplo!'· diSSO $lo o § 2° do art 4° do Ato
da... DI~po!'ilçÔCS ConslIIuclon&l!' Tran511ónas que u~gura I Irredutlhllldade d.
representaçAo do, Estado, e do DISlnto Federal na Clmara do, Deputado,. na legislatura
Constltumte, e a Re,oluçio do Tnhunal Supenor Eleitoral, de 1204 94, que allera de 60
para 70 o numero de Deputado, do E'tado de Slo Pauhõ • parllf de 1994

FImporta~te res~ltar que qu.ndo • Fmencb \(lnSUIUClona' .de 1%9 fixou nova~ regra!' pan
a defiOlçAo do numero de Deputados FedemlS estivamo, no vlgencla de um estado de
exceçAo onde eXISti0 somente o bipan.dansmo Hoje, nada menos que qumze panldos
pollueos tem representaçao na Cdrn"", Fedeml Essa democratização do SIStema portldMO
brasileiro. 10 _mesmo tempo em que pcmllllU um maior envolvimento da popullçlo no
processo politlco nacIOnal aumentou de fôrma talos dehates I ponto de, em alguns casos, até
tulmullua·l" .
Por essa., razões o numero de Representante, do povo na Càmara Fedeml porece·nos
exorbitante Some-se a ISSO que quanto maIOr a bancada maIOr a dificuldade de fiscahzaçlo,
por parte do eleitor, da atuação do merecedor do seu volo

Além do maIS, é sabIdo que parte do Congresso NacIonal nlo atua efetivamente Anahstas
poliucos como Roherto Pompeu de Toledo c Argehna Chelbub FIgueIredo certificaram·se
desse falo. O pnmelro calculou que apenas 30~/O efetivamente exerce o mandato parlamentar

apresentando projetos de leI, emendas e partIcipando das sessões de mineira ativa. A
segunda. em pesqUIsa no banco de dados do Congresso NaclOruli, venficou que a estrUtunI di
Casa pnvilegla apenas uma pequena parcela dos Congressistas trazendo-os a participar das
dISCUSSões e das votações. .

AsSim sendo, n10 se Justifica. manutenç!o de um niunero tio elevado de Deputados na
Câmara Federal Tomemos, por exemplo. o caso dos Estados Unidos da América. Com uma
popuJàçio' de 257,8 milhões de habitantes poSSUI uma Càmara com 453 Deputados, o que
SIgnifica uma relaçio per caplta de um Deputado por 592.643 habItantes. No Brasil, cUJa
população aunge 15 \,5 mIlhões de habItantes essa relação é de um Deputado para 295.366
habitantes Analisado de outra fono&.. slgrufica dizer que o Brasil tem 49,8% maIs
Deputados do que os Estados UnIdos

Nilo é nossa IMtençào redUZir a representatiVidade proporcionai de nenhum Estado, mas' sim,
rebaixar, eqtl.ttativamente, em 1/;), a de todos, buscando oferecer maior racionalidade ao

processo leglslauvo, "enxugando" o Congresso e tornando-o mais transparente e eficaz.

Em busca desse ideal, contamos com o apoIo de nossos Pares.
~<-<>

Sala das Sessões,'3 de frrird de 1995

Deputado ,;.:l::J~ ,/

A ConstitUição de 1967 não alterou esse entena. salvo no fato de. excedendo a 2S
Deputados, somava·se maIS um a cada grupo de I mIlhão de habItantes.

o cnteno da representação politica na Câm~ dos Deputados vem sendo alterado ao longo
do tempo Na Constltulçào Federal de 1946, cada grupo de 150 mil habItantes somava I
representante do povo na Câmara Federal. garantIdo o mlnlmo de 7 Deputados Atingido o
numero de 20 Deputados Jl"S5aVa·se a conlar mais um a cada 250 mil habitanles. A
Emenda Constitucional "11 17:65 alterou os cntenos de dcfinlçio da representatJVJdade.
Jl"Ssando cada grupo de 300 mil habltanles confem o dltell,! a I Deputado Federal, alé se
aunglr 25 Deputados Apos, cada grupo de 500 mil habItantes somava 1 Deputado
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C..mu.ol

Do PoDo UGlSL.'l111óu

SEçÃoJ

Do CONGRESSO NACIONAL

Art. .... o Poder uIIslau\'O é e~ercNlo pelo Conlreuo Nacional. que se compllc da
Cimara dos Depu~ e do Sellllclo Federal

Ptv6pafo lime" Cada lelislarura lerá I cIurIçIo de qualro 11105.

ArI. "!1. A Cimarl dos Depulados complle·se de representanles do PC\·o. elellos.
pelo sistema proporcionai. em clda ESQdo. em cadi Terrllilrio e no Olstnlo Fe.
derll

1 I • O número 10111 de Deputados. bem como I represenllÇlo por ESlIdo e
pelo Drslrilo Federal. será estabelccldo por lei complemellllr. proporcionalmente'
populaçlo. pl'OC:lCllc~ lOS Ijustes ncc:essirios. 110 1110 IIIlerior is eleiçOa. JlIra
que nenhuma daquells unulades da Federaçao lenha mcl105 de 0110 011 mais ele lClenla
Dcpwdos .

12 • Cada Tcmlório eleaerá qUllI10 Dquados

•"rt. 1.' No dIa 7 de telcmbro di: 1993 o eleilol'lllo delimri Ilm~ de p1cbIIe110. I
forma (república 011 monarquia conslIIUClOnal) e o Illlema de I'M'mo UMrgmcnll·
nllllO 011 presidencialismo) que devem Vllora' 110 Pais

I1 •Seri ISSCJUrada aratulclade DI livre drvulpçAo dessas forma, e Inlernas.
llmoa doi mcUII ele comunK:llÇlo de massa oes5lOninos de 1C1\'IÇ(l público

I 2• O Tribunal 5upcnor Elelloral. promul&acla I COftllIIUlçIo. C."IJCdlrá li

_5 rtJUllmenlldoras deste 1"'10
Art. J.• A 1'1\15'0 COIIIIJllIÇlORIllCrt realizada Ipós anco 1/101I. conc.aeb da promul·
pçto da COlISIitulÇlo. pelo YOIO da malOrll IbsoIull dos membros do Con&rcsso
NICionIJ. em lesslo unicllmcral
Art. .... O mandato do IIUlII PresIdente da RcpüblK:IIlermluri em I~ de marvo ele
1990

11• A prill1Clra elelÇlo JlIra Presidente da República após I promuJpt;!o da
COftIlituiçlo ICIÍ reahzadl no dia 15 de novembro ele 1919. nIl\ IC lhe Ipllcando o
dlllJOllo no In 16 da COlISIllUlçfo .

t 2• É _JUrada a imdulíbihdade da llUIl reprtlCn\lçto dos EJIIdt'S e cio
Dí.nlo Federal na CAmara dos Depulldos

t 3• OI mandatos doi Oovcmaclorcs c dos \\c:c-Goverrlldorts cJellllS em I~
de _mbro de 19I6lerminarlo em 15 ele marvo de 1991.

f" •Os mandatos dos IIUIIS PrcfellOS. Vlcc·Prcfeilos e 'ltrtldorts_na~
11(> dia I • de ia~iro de 19~q. com I posse dos eleItos

SECRETARIA·GERAl DA MESA
Seçlo da Atas

183 ISSlnaturas válidas.
0121ss,naturas repelidas: e
010 Issina:~ras que nIo conferem

Alel'>Clliiã'ii'ente

(;L!.
C~He-R~~cmmA

P/J:eee~,e V) "

COMISSÃO DE CONST!IUlCÃO E JUSTIÇA 111 :Ie ~Ro

I- RIUTÓRIO

O Deputado Antonio Joaquim e outros .presentlm Proposi. de

emenda à Constituiçio objetivando alterar a rcdaçio dos paràgrafos ,. e 2" do Inigo "5 do
texto constitucional.

A modificaçio sugerida visa reduzir. proporcionalmente. em lomo
de um terço•• composiçio atual da Cimara, de forma que nenhum Est.do OU o Distrito

Federal tenha menos de 5 ou mais de "7 rcprCRlltantes, e que cada Território tenha Irês
Depulados.

Dentre as razões assinaladas 111 juslificativa à proposiçio. ressaltam
os IUtores. inicialmente•• desnecessidade de manutençio de um JlÚJDCfO rio elevado de

parlarncmarcs. especialmente quando comparado 10 ds Câmara nane-americana, intcgrad8
po' um número de Deput.dos aproximadamente 50";" inferior. .

Outro motivo a recomendar est. reduçio. no entender doi
proponentes, é. proliferaçio do número de panidos politicos. hoje em lomo dos 15. isto
porque embora permitindo maior envolvimetrto d. populaçio no processo politico. este
aumento dos debates acab. por vezes até mesmo a tumultuá.los.

Acresce o fato de que ..gundo d.dos levantados por analistas
políticos. p.ne do Congresso 010 .Iu. efetiv.mente, quer .presentando projetos •
emendas. quer p.nicip.ndo das "SIÕCS de maneira .tiv•.

A proposta em .preço vi... em suma. tom.r o processo legisl.tivo
mais eficaz c transparente,

É o relatório.

11- VOTO DO RIUTOR

Trat.·.. de matéria sujeit•• disposições especiais. no caso Inigos
20J a 203 do Regimento Interno da Casa.

Neste puso. colJÍpete • elta Comisdo de Cons'i!uiçio e lu~ e
de Redaçio pronunciar... sobre sua admissibilidade.

Verifica·se inicialmente que CSlio obedecidas as normu constantes
do Inigo 60 d. ConSlÍtuiçio Federal. há número suficiente de 1SSÍ1IItur15 e • proposiçio
nio visa .bolir • forma feder.'iva de Estado. o voto direto. secreto. universal e periódico
I1Cm ...p.raçio dos Poderes ou os direitos e garantias individuais.

Por todo o exposto. é o voto pel. admissibilidade da Propost. de
Emenda à Constituiçio n·'7. de 1995.

Co~unico a Vossa Senhoril que a Proposta ·de Emenda à
ConstituiçAo. do Senha' AntoniO Joaquim • que "Altera o ar1 "5 da Constitulçlro
Federal". contém número suficiente da signatános constando a refenda prOPOSição
de'

OfiCIO nO{·icl95

Senhor Secretárlo-Geral

Brasília, 15 de março de 1635.
Sal. d. ComilSio. em:bode O'=:> de '99~)

~
Deputado VICENTE CASCIONE

Relator
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ZIr ~ PARECER DA CDMISsM
As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado F~

deral, com base no artigo 60 da Constituição Federal, PRO~

GAM a seguinte Emenda à Constituição Federal:

Art. 22. Fica assegurado o direito de reeleição
aos atuais Prefeitos, exclusivamente, para as eleições de 03
de outubro de 1996.

Parágrafo único - Os que houvere~ substituído
ou sucedido os Prefeitos nos 1~O (cento e v inte dias ant!:,

ríares ao p.~ito ficarão inelegíveis para as eleições previ~

Art. 4º. O Prefeito que desejar concorrc= à re~

ieição terá que renunciar o cargo 120 (cento e vinte) dias an
tes do pleito

DE 1'95.

O

Vice-Prefe!
outu~ro de

JUS T I F I C A T I V A

PROPOSTA OE EMENOA A CONsTlTIJlÇAO NO

Gab. Oep. Coriolano Sales

tas no texto desta Emenda à Constituição.

Art. 12. O mandato do Prefeito, do
to e dos Vereadores que forem eleitos em 03 de
i996 será de dois anos.

Art. 32. Os Prefeitos eleitos em 03 de outubro
de 1996, não beneficiados pelas disposiçõ~s do artigo ante

rior, poderão candidatar-se à reeleição nas eleições de 03 de
outubro de 1998, para mandato de quatro anos.

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

ç~o n2 17/95, nos termos do parecer do Relator, Deputado Vi
cente Cascione.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalh~es - Presidente, Zulaiê Cobra _
Vice-Presidente, AntOnio dos Santos, Benedito de Lira, Bo
nifácio de Andrada~ Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Ney Lo
pes, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, Vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivan
dro Cunha Lima, Jorge Wilson, José Luiz Clerot, Luiz Carlos
Santos, Nícias Ribeiro, Udson Bandeira, Almino Affonso, Da
nilo de Castro, Vicente Arruda, Edson Soares, Adylson Motta,
Gerson Peres, Jarbas Lima, Prisco Viana, Hélio Bicudo, José
Genoíno, Marcelo Déda, Paulo Delgado, Marconi Perillo, Tal
vane Albuquerque, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Francisco Ro
drigues, Matheus schmidt, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes,
Ciro Nogueira, Aloysio Nunes Ferreira, Fernando Diniz, De
Velasco e Rommel Feij6.

Sala da Comis

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 19-A, DE 1995

Estabelece duração de mandato de Prefeitos e de Vice
Prefeitos e Vereadores a serem eleitos em 1996 e dá
outras providências; tendo parec~r da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redaçãn, pela admissibi
lidade, contra os votos dos Srs. Marcelo Deda, Milton
Mendes, Adylson Motta, Milton Temer, Alexandre Cardo
so, Jarbas Lima, Jair Siqueira, José Genoíno, Aldo A
rantes, Nilson Gibson, Ibrahim Abi-Ackel, Adhemar de
Barros Filho e Elias Abrahão. O Sr. Udson Bandeira a
presentou declar~ção de voto.

Oesde que se tornaram descoincidentes as ele!
;ões municipais e estaduais que o custo da eleição individual

se elevou bastante permitindo distorções indesejáveis no pr~

cesso eleitoral brasileiro
O processo ~tual de eleições separadas não con

jugadas, altm de ser um fator estimulante ao aventureirismo ,
p também um foco de corrupção, que acaba por desfigurar a r~

presentação popular encarecer as eleições, e deSMoralizar o
processo eleitoral.

Para estabelecer a coincidência das eleições
mU~'clpais e estaduais são advogadas algumas alternativas!de~

tre elas, prorrogação dos mandatos dos atuais Prefeitos, ou a
ampliação dos que forem eleitos em 03 de outubro. de 1996 para
seis aoos. No primeiro caso, o expediente seria candenável;na

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N9 19, DE 1995, A

QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I - Proposição inicial

segunda hipótese, a coincidência das eleições somente viria
com o pleito de 03 de outubro de 2.002.

A solução está na adoção do mandato "tampão"
de dois anos para os Prefeitos que f.'rem eleitos em 03 de o,:!
tubro de i996, assegurada a reeleição para os atuais. Para os
que, não sendo Prefeitos, sejam eleitos naquela data (03 de
outuhro de 1996) também ficará assegurado o direito de reele!
ç~o no pleito de 03 de outubro de 1998, para um mandato de

mais quatro anos.

II - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Red.ar;ão:
- parecer do Relator
. pare.:er da Currrissãll

Permanecer a situação atual é im~or enorme õnus
e um sacrifício desgastante aos Parlamentares, tanto da esf~

ra Federal ~I'ando da estadual, sem falar nos outros aspecto~

que maculam o processo eleitoral.
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Sala das Sesslles, Zr de ftV~·1.-' de 1995.

A Emenda objetiva barrar as crescentes distar
ções do processo eleitoral, que espero possa merecer a acolh!

da dos Ilustres pares, referendada ao final, pelo Congresso
Nacional.

BraaUia, 13 de março de 199:;

_I'),':.} I, \.<;, l'
JO',:I: r ri I I ~,III
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LEGISLACAo CITADA, ANEXADA PELh COORDENACAO

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
llEPÚBLICJl FEDEMnVA DO 81UlSIL

1188

A proposta visa alterar para doÍJ IIlOS OI mandatos dos PrcfcitOI,

Vicc-Prcfcitos e Vereadores eleitos 110 lIlO de 1996, permitindo a reconduçio dos' atuais
Prefeitos e dos que no próximo ano forem eleitos, deade ji n30 o tenham sido Da própria

eleiçlo em tela.

TI· VOTO DO RELATOR

Tituio IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PQDER LEGISLATIVO

A proposta foi apresentada pelo número de Deputados
estabelecido pela Constituiçlo, estando lIUa iniciativa, pois, em conaonlncia com o IÍstema.
Quanto ao fundo, nenhuma das c!iullUlas pétreas foi ofendida, uma vez que modifica
apenas o período, mas 030 a periodicidade do voto (art. 60, n, CF).

Embora 030 lOja desta comisslo a compet&cia _e momento
para manifestar-se aobre a técnica legislativa, cremo. aer conveniente alertar para o fato de

a proposta n30 estar endereçada, isto ~, 030 indicar onde devem Bel" iDleridoa o. _.
quatro artigo. 110 texto constitucional.

I - RELATÓRIO

A matéria foi distribuida para a CUllussào de Constituiçlo, Justiça
e de Redação, que deve dar parccct quanto i admissibilidade, mas 030 deve manifestar-se
quanto ao mérito da proposta. /

1995Sala

.....'""""~~'"
~ Deput~·r"-O-N-AJ"'AR

Relator

:JIJ: - PARECER DA CDMISsM

Diante do exposto, votamo. pela admiuibilidade da Proposta de
Emenda i Constituiçlo n' 19, de 1995.

A Comiss~o de Constituiç~o e Justiça e de Re
'"Ç~O, em reuni~o ordinária realizada hoje, opinou, contra

os votos dos Deputados Marcelo Deda, Mil~on Mendes, Adylson
Motta, Milton Temer, Alexandre Cardoso, Jarbas Lima, Jair SI
queira, José GenoIno, Aldo Arantes, Nilson Gibson, Ibrahim
Abi-Ackel, Adhe~ar de Barros Filho e Elias AbrahDo, pela ad
missibilidade da Proposta de Emenda à ConstituiçDo n~ 19/95,
nos termos do parecer do Relator. O Deputado Udson Bandeira
apresentou declaraçDo de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto MagalhDes - Presidente, Nestor Duarte,
Valdenor Guedes e Zulaiê Cobra - Vice-Presidentes, AntOnio
Geraldo, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Rodri~ues Palma,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Edinho Araújo, Ivandro Cunha
Lima, Jo~o Natal, Jorge Wilson, José Luiz Clerot, Udson
Bandeira, Régis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana,
Hélio Bicudo, José Genoino, Marcelo Deda, Milton Mendes,
Paulo Delgado, Marconi Perillo, Coriolano Sales, Matheus
Schmidt, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Jairo Carneiro, Jair Soares, José Rezende, Mauricio Najar,
Elias Abrah~o, Fernando Diniz, Alcione Athayde, Lui f Fer
nando, Eur!pedes Miranda, to Farias e Paulo de Velasco.

-_.--.--- - - -- - ~ - - '-, .. -
Subseção 11

Da Emenda à Constituição

A Constituição poderá ser emendada mediante pro-Art. 60.
posta:

I - de um terço. no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

§ 1° AConstituição não poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de
sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois tumos, considerando-se apro
vada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3° Aemenda à Constitl'ição será promulgada pelas Me
sas da Câmara dos Deputados e do Senado féderal. com o
respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emen·
da tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° Amatéria constante de proposta de emenda rejeitada

ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativà.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. UdsOll Bandeira)

I A Proposta de Emenda Constitucional submetida à
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Deputado Coriolano Sales I!
outros, visa alterar o texto da Constituição da seguinte fonna:

a) Cria um Mandato Tampão de 02 (dois) anos para
Prefeitos e Vereadores eleitos em 03 de outubro de·1996.

b) Os atuais Prefeitos e respectivos VICes, poderão se
reeleger t!Xclush'amente tulS t!leições tIe 03 de outubro de 1996.

c) Os Prefeitos e ''ices-Prefeito.v, eleitos em 03 de outubro de
1996, não selldo ruleição, poderão se reekger em 03 de
ouJubro de 1998, para um mandato tIe 04 anos.

d) O Preft!Ílo que des~ar se ru/eger, terá que ununciar ao
seu mandato no (cento e vinte) dias antes do pleito e st!us
substituJos ficarão inelegíveis.

I"tie 4

A Proposta Corio1ano Sales no entanto, sl/ênciou-se

l]lJanto a inelegibilidade no território da jurisdição do Ti/ular o cônjuge e os
parentes consangulneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção dos
Chefes dos Executivos ou seus substitutos confonne prescreve o § 7° do art. 14
da Constituiçl1o Federal.

n A Proposta de Emenda Constitucional t!11Viada pelo Senhor
Deputado Etiinho Araújo e ouJrOS, de nO 053195, apensada à PEC nO 19195,
referida anterionnente, trata da coincidência dos per/odos de mandatos dos
Deputados Estaduais com o de Governadores de Estados e Distrito Federal.

b) Rt!gula também a eleiçllo tIe Preft!Ílo, VICe-PrefeiJo,

Vereadores, Governador, VICe-GoVt!17lador e DepuJados tio
Distrito Federal plU'a coincidirem com a tios Governadores e
DepuJatlos Estaduais para mandato de igual pníodo.

. c)" Antecipa ainda, as reunilJes de sesslJes preparatórias de
qlÍJ! trat" o § .r do art 57 da Constituiç40 Federal de 1" de
fevereil'o par" 1"dejaneiro do ano ia Legislatura, para posse
de seUs membros e eleiçllo das respectivas MéSOS.

Pelo visto, .(1 PEC nO 053195, não trás em seu conteúdo

grandes modificações para as regras já existentes na Constituição da
República, mesmo porque, o mandtJto de Deputados Estaduais, Distrital e de
Governadores, já são de 04 anos e com eleiçães coincidentes.

o Senhor Presidente da Câmara, Deputado Luiz Eduardo,

em 05 de março de 1995, através de Ato da Presidência, constituiu Comissão
Especial destinada ao estudo das refonnas políticas, devendo propor entre
estas, a atualização do Código Eleitoral e modificações na Legislação
Eleitoral-Partidária, inclusive as necessárias alterações na Constituição
Federal e designou OS seus componentes naforma indicada pelas Lideranças,
demonstrando um consenso entre os Pares desta Casa, consequéncia de
acorda entre todas osforçaspolíticas interessadas.

2ade4

Assim, Sem contradizer o que t1etermina o art. 202 NcaputN

do Regimento Interno, mas sobrepujando a norma escrita através de
deliberaç40 de lideres, transferiu a competência de apreciaç40 preliminar dl(
todas as Proposições referentes a polltica eleitoral, pora a Com/ssllo
Especial criada para esse fim Senl tirar o mérito das demais Comissões, mas
sim, facilitanda suas decisíJes fú/Uras. O l]lJe através de nossa osst!ssoria
estamos analisando proposta para emendar o artigo 202 § 2° do Regimento

Interno, para que objetive a possibilidade de ser nomeada apenas wna
Comissão Especial, para estudar todas as propostas admitidas com assuntos
correlatos.

Di/o isto, reafirmamos o nosso pensamento já exposto
anteriormente através do Voto em Separada ao do Relator na PEC nO 01195
no sentida de que qualquer Proposição referente a Po/ltica Eleitoral, antes d;
vi~ para a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, sugerimos que
pnmeiro posse pela Comissão Especial para assuntos Eleitorais, para serem
analisados previamente e, se for o caso, sintetizados e apensados a outros
correlatos, para só então, serem erreiados a CC/R.

Fazendo isto, Senhor Presidente, estar/amos valOrizando as
decisões tomadas e os temas expostos nesta Casa de Leis, evitCilldo assim,
atropelamento de Proposições vindas a esta Comissão de admissibilidade,
antes de outras da mesma importálcia que estejam na Comissão F..vpecial
criada para esse fim.

Anle o exposto. e exlenumdo o meu respeito aos ou/ores
das Proposições em apreço e à Presidência da Comissão de Conslifui,ão e
hstiça'e de Redação, VOTO pela admissibilidade e que as mesmas sejam
encaminhadas à COrl'!ssão Especial para AsSJlntos Eleitorais, mesmo porque
S2m nerJmm demérito as demais propostas e,lI tramitação, a PEC nO 19195. ao
nosso ver:! a que !?U1is se aproxir>'A da solução pora coincidência fi:tura das
eleIções e sugerimos também, que outras proposições semelhantes :!in ;'7'ánútc
i;d Ccimara dus Depuiudos seJ.;;m ':'ti.:amirJ:adas à ir~sma Comissão E30ecial,
,!eis com') as abaixo relacioruuias: .

1) PEC n" 01195 de autoria do Deputado Mendonça

Fi/lro, que trás como lema central a reeleiçlJo do Presidente da República, dos
Governadores de estados e do Distrito Federal, dos Prefeitos e quem os tiver
substituídos.

2) PEC li" 54195 de autoria do Deputado Edinho

Ara4jo e outros, ref~rente a reeleiçllo para somente mois um mandato com
posse em 1° de janeiro, para o Presidente da República, Governadores e
Prefeitos Municipais e ou os l]lJe houver sucedido nos seis meses anteriores ao

pleito.

3) Projeto de Lei n" 3062192 de autoria do Deputado

JacAsolt Pereira, versando sobre candidaturas na/as para Senador, Deputado
Federal, Dislrital, Estaduais e Vereadores, lIt!/II a necessária aprovaçiIo pela

comissão partidária.

4) Projeto tIe Lei li" 3121192 de autoria do Deputado
Renato 101snsolt, que também estabelece candidaturas natas para reeleição
independente de aprol'ação pelas comvmçães partidárias para Deputado
Federal, Estaduale Vereador.

5) PEC Ir" 058/95 de autorla do Deputado Adhemar dI!

Barros Fi/lro, propondo reeleição para Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador de Estado e Distrito Federal, Prefeitos e Vice

Prefeitos.
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custeiO. 011 o custeio sem as refonnas?

Finalmente para que seja feito um estudo preliminar de
todas eles conjrmtamente e, se for o caso, a pensar a Óulras correlatas, para
então, serem apreciadas por esta comissão para admissibilidade.

sala~:z~~, de maio de 1995.

Deputado DSO 'DEIRÁ

4'/ e4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 32-A, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM ND 306195

ModiLica a redação do artigo 196 da constituição Fede

ral. tendo parecer da Comissão de Constituição e Just!

ça e de Redação, pela admissibilidade, com emenda, co~

tra os votos em separado dos Srs. Hé!io Bicudo, Jarbas

Lima, Nilson Gibson e Marcelo Déda.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N9 32, DE 1995, A

QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I - Proposição inicial

II - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
_ parecer do relator
_ emenda oferecida pelo relator

parecer da Comissão
_ emenda adotada pela Comissão

votos em separada

Art.1e• O art. 1M paua a vigorar com a seguinte -"910:

"AR. .1M. A nl1de • dnlto de todos • deWr do Eltado,
garantido,' ~ WrmOS da lei, medlantll polItIcu Melais •
eoon6mlcaa que vIMm i reduçlo do risco de doenI;a • de ouIroe
agravos • ao aoeno untverul. 19ualftjrlo .. aq6M • 8eI'\IIl;oa para
.... promoçlo, proIiIÇIo • rwcuperaçlo."

Aft.r. EIta Emenda entra em vigor na data da .... promulgaçlo.

BrulDa,

LEGISLACAo CITADA. ANEXADA PELA COO~EIlACJ.o

DAS COMI ssOr:s PEIUU\IlENTES

~!!~!~~
ltII

TiluIo'WI

CIpituIo U
DA SEGURIDADE SOCIAL

ArL IM. A_ é ~eilo de IOdos. dever do Estodo. goran·
tido mediante poUtícu sociAis e econômicas que Yisem • redu·
çio do risco de doença. de outros agrav<l5' ao acesso universal
• igualitário u aç6es • se,.,;ços para sua promoçio. proleçio
e recuperação.

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E OE REOAÇÃO

OI. n" p. )J JK.CCJR Sruilia, c28. de ftI&'9) de 1m

SenIlor~;

Em ean1arm1dede com o que ftcou decidido por .. CornI.-o
".~ ordn*18I, doe ct. 22 e 2!l do COIIW1l8, comlrlioo • V~ ex.:.IInci8
qII8 08 ...... lMIIIIlra8 d.- douCo érgIo l6enIco, noe lInnolI do depoIlD no 8IIIllo
sr, 111, do Regimenlo 1nIImo, deIibeIwwn no -'ido de pnxn....... o~_
de P!'oIJO* di Emende~ n" 211V5, que "rnotfIca o lIi8lIlII8 ~
~ sociII. normM de trIIl!Iiçio • d6 0là8 prcNicIInc:ie", em .-

(qulIU'a) dim- JlI'OIlO8lM de 8lTI8l1da8 COIlIlitUclOMl', lI'8tnlo ceda lINI d8Ie8 cI08
;egtintee tem.,. S8ber:.) n .....lCI. de 1I1lCllllivlllegi~.eo~ de
RepúbliCll, com exefUllvidlldl, em m-*i8 de CUIl8io de Mgl.Iidede 1OCiII. b) O
- • Infameçõe8 ft.cai', t.lcári., pelrimor1l.' • fln8nc8irw de lXIIllI'illuir* por
6r;io8 de ftllC8liZ8l;io 1l1bldri8 •~, c) -...;io de~ rWiIIIa •
uni--'izaçjo • grIIlUicl8de cI08~ de Múde como deioW do e.do: • di
~~~ rnodiI\ClIm OSlIl8m' de~eoci8I.

~ do tllqlClSlD, • com 08 8I'l8108 ~ ecomp'"Nm O
~, enClIminh8IncM • nnnde propoeollJf'8 • VoeR Exc8IInc:ie, l*lI •
pn:lVid'ncl~ de estilo, mormenll8 • l'IInUInereçio retpeCliY8 cIM~, COIII •
- lemjlJClI :IUpIWI1enctOl18de, •• u11l1tKlr diSlllbUl9*».

AflrD-lD o enMfO p8I'8 fW1O\W' • V_ ExceItncilI lMU8
prot8lIlos de eI8Y8de ..um•• COIlSIdenIçio.

. (~jTJ/ ..
--~

A SU8Ex~. OS8nhor
Oepur.do LUIS EDUARDO MAGALHÃES
DO. PreGenNl de c.n.ra d08 Depu!IIcI08
NESTA '.

ExMOS. SRS. DEPUTADOS DA COMISSÃO DE CONSTJn.!lÇÃO,E
JUSnçA E DE REDAÇÃO' .' . . ....

No intuito de atender a decisão ontem adotada por esta Cc.m. no

senlldo de desm~bnr a Proposta de Emenda Consti~D" :itJ9S.:~
pretende introduzir reforma em matéria de seguridade social, venho~
a V. Exas. sllieS1lo para o referido desmembramento.

..1

Antes de faze-lo. devo esclarecer a todo~ as difiC1lldades

encontradas.

Em prin\eíro lupr. pela busca de um critêrio ~ionaI. PrvC1ni

inicialmente colocar lIIIIIl& Proppsta de Emenda ConstiNcion8l .. nor- que

definitivamente deveria. se ~vada a Emendl, intqnr o texto cI8

Consuwçio. e llOIIll'a Proposta, as normas transitórias. Loao verifiqIIci que isto

podena levar a um impuse. pois a aproVlÇio de uma sem • 0IG'lI rauItIria 011

móqua. se aprovadas fossem apenas as nonn&S transitórias. 011 dcsulrou R

ocolTesse a aprovaio das normas defuutivas sem as transitória.. poja..fic:aria

abeno um "buraco nearo" em materia de prevlliencia. '/...:."'.':'

Owo cntêrio, que me pareceu talvez possivel foi o de -.l;OIocIr Z'

numa proposta de. emenda as nonnas de custeiO. separaclamenre d8que1u que

chamaria de substantivas. Também JIlf:conVCllCi de que h8Y1ria _ .....
semeUwue ao de que f8lei acima, pois. de que vaIcri8al 011· r.cor- _"

..J

Fixel·me. assim. no úrlico crilerio que me parec:eu.~.~
squro: o de dcsmembnr .apenas malerias que possam_~ •.
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. dcc:ldidas em separad~ pelo Lelllslanvo, sem que decisões displRS, ora pela

aprovaçlo ou pela .çlo. venha a nzer graves prejuizos pala o SClIlI'

relevame da VIda nac:IOnaJ que é a sei\ll'ldade social.

Isto posto. proponho a este Plenino que da Proposta de Emenda

Conslll\lClOnaJ n° ::! 1195 sejam desmembradas .tns (3) novas emendas .nn
çlrlCtmzadas:

I)EMENDA "A", que pretende açresçenw uma alínea "/" ao
IJI4:ISO D. do an. 61. da COJlSltwçlo Federal. Tal proposta VIsa
cransfenr para o Presidente da Repúbliç.. em caráter de
escluslVldade. a competência para propor projetos de lei em
matena de custeio da segwndade social. Como envolve reduçio
dF prerropnvas do Poder Lelllslallvo. toma-se desnecessãrio
diZer da sua relevincla

::!) EMENDA "B", que VIsa alterar a redaçio do § 1° do ano 145 da
COJlSlIl\IIçlo Federal. A alteraçlo perseBWda consiste na
atnbwçio que sena dada aos órgios de fisçalizaçio tribuWia e
preVldencüin.. para ter acesso a informações "sobre o
pammõnio, os relKlUnentos e as opmoçOes financeiras e
bancarias dos contnbuintes". Tma-se de mais uma, entre
inww. tentallvas do fisco no sentido de poder devassar a'vida
econõmica dos cidadlos. sem limites. Eque pela lqislaçio em
VllIor, Jâ é possivel a quebna de Slllllo bancario. ou medilllte
ordem Judicial, ou por detel1lWlaÇlo de CPI. ou ainda pelo
Fisco, exillldo apenas que se instame procedimento fiscal. Pelas
diSCUSSões haVIdas nesta Comlsslo. na sesslo de ornem.
pareceu-me consensual a opllUlo de que esta matéria estarta mal
colocada no texto da PEC ::!1195.

3) EMENDA "C". que objetiva dar nova redaçik. ao ano J96 da
Consatuiçlo federal.
Em verdade, a aIleraçIo visa basicamente substituir a idéia da
\llliversalizaçlo e gratuidade da PJ;estaçlo de serviços de saúde.
como direitO do çidadio'e dever do Estado. por OUlrO rellíme a
ser estábelecido em Lei.
Parece eVIdente que embora abranllÍdo pelo amplo conceito da
sci\ll'ldade SOCial, este dispositivo pode ser examinado em
separado do çontexco da PEC ::!1195, pois situa-se mwto mats no
imbito de diretnz JIlKro-polítiu de sâude. que o consatwnte de
1918 preferiu engir em norma consllruçional.

Em simese. acompanham a presente Exposlçlo quatro minuus de

Propostas de Emendas Comril\lClonais, a de n° 21195, extnaidas do seu texto as

lUttrias desmembradas, e as caracterizadas como Proposw "A". "B" e "C".

..xo CSlC que cerwneme faciliwâ o exame da matéria ona submetida ao

PIInirio desta Comisslo.

Nesta oponunidade. renovo a todos os meus ,.rotestos de elevado

evitando-se decislles dispares e desan..""du, que pudessem prejudicar setor tio

imponlllle e villl para o Pals que é·a sel!'Jiidade social.

A IUlIestlo de desdobrsménto adotada por este Ól'gIo CoJeajado,
após Ionllos debates, é da lavra do ilustre Deputado Roberto MIga\hIes, que apupou em
quatro iniciativu o conjunto de alterações pretendidas pelo Governo.

A propost.. que, agora, recebe o nO 32. intenta alterv o art. 196 da
COIIIIÍluiçlo.Federal, conferindo-lhe nova redaçio vazatD nos seguintes tennos:

"An. 196. A uJide é direito de todoa e dever do EItado,
lIar&IIlido, nos termos da Jei, r4Cdiante poIlticu aociaiJ e
econ6mic:u que visem i reduçIo do rilCO de doença • de outroa
agravos e ao ac:esso lIIIÍVenII e igualitjrio u açõea e lCI'ri\loI J*a
IUI promoçIo, proteçlo e recupeqçlo."

A redaçio proposta, com o aditamento da expraaIo "IlOl termoa
da lei". objeliva deixar aos euidadol da norma inrtacoJlllitucional a imp!ement1Çlo de
poIfticu de saJide que visem a uteBUIV o pleno acesso a _ direito COIIIlituc:ionI

Isto posto, cabe a esta ComissIo. de acordo com o art. 202, captlt,
do RetPmemo Interno desta Cua Legialaliva, aprecilr prelíminumeote a proposiçIo
qDIIIlo i sua admissibilidade.

É o relatório.

D - VOTO DO RELATOR

Os requisitos da admissibilidade do os COIISlantes do art. 60, r, e
§§ 1° e 4-. da COIlIIituiçlo Federal.

Neste passo, IlIda a opor qulDlO i legitimidade da iIiciativa da
proposiçIo. Doutra parte, o Pals vive absoluta normalidade: nIo se encomra 111 vipIcia
de intervençlo federal, de estado de defesa ou do estado de sítio.

Resta analisar se a proposta em ellIlIIC nIo fere u limilIçllea
~eriais ao exerclclo do Poder Refurmador. dcnominldu "c1íusuIu pélreu", a teor do

que disp/le O art. 60, § 4°. da Lei Maior. ÜU!l:IIliI:

"An.60 .

.,cço.
1- a fOrma f'edentiya de EstIdo;

n-o voto direto, _o. lIIIÍVerI&I e pcri6dico;

m-alCJllflÇlo doa Poderei;

IV - OI direitoa • pnntiu indMeIuaiJ".

. P/ffÁ?EeE.e~
·CQMIP10. DI CQN8TIDJIÇÃO I mmÇA I QI BlDACÃQ

A presente proposiçll.. e readtante do~o da
PrllIM*a de Emenda Constitucional nO 21, de 1995, oriunda do Poder Executivo, que

....... introduzir reforma no sistema de seguridade socW.

Tal desmembramento foi decidido por CIta Comisslo de

COIIIliIuiçIo • JUIliça e de RedaçIo, por maioria dt. votos, nu reunillea~ dos dias
22 • 21 de IMI'ÇO ultimo. com o fito de~ o exame pnldcllle e_o da lnaléria,

Ora, JIIo hi aqui quaJquer pretalIIo de abolir • ax- flldInItiva

de l!Itado, o dnilo de lIIfIiIio, o princlpio da lCJlIfIÇIo doa Podena ou OI dinitoa •

.....iadMduaiI.

De mil, a/Ipra-Ie-ooa que a a1tenIçIo avi1lnIda _ JlRlPOIiçIo

prIlaIIde dar concreçIo ao dirwito iuúde, um doa maiI iImduneaIaia doa l!initoa a que a

aociedade upira,~ iDserido em norma propamilica.

COlII ereito, o art. 196 da Carta COIIIlituc:iona ora dado i

alCIiIlcaçIo, c:oat4m. enmciIÇIo diretiva pracrenodo liliiii liIIha de lÇIo poMtica •

adl!' ••=ativa, encampeda pelo COIIIlituinte oriaiD'rio. mu deapido de poailMdade

~JlI-.
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FIZ-Ill mister, pois, dar-lhe conteúdo oomIIIivo. lIraVéI da

leIitIaçIo integralÍVl, vinculando a açIo dos 6rgIos estatais ao PfOIIIIII& lIi estampado.

É o que intenta a p_e propolla: iJrtearar a VO<Itade

COlIIlitucional com o efeito de gatlntir.Jhe aplicabilidade e eficácia p/enu e tomar a lUA

incicYnc:ia efetiva e concreta. De toda IOne, integraçlo - e isso é importaDIe - que DIa afeta

o JJicIeo mandamental originário e que nIo retira o direito sociallli weprado.

Apropólito de tal tema, o eDÚnente publlcista JOSÉ AFONSO DA

SU.vA, no leU "CUI'IO de Direito CollJlitucionaJ Pomo·, p. 160, UIinaJa, com

propriedade, que u normas proaramáticu:

"(...) quanto mais te apert'eiçoIm e adquirem eIIcicia pItna, mais ..
tomam prantiu da'democ:racia e do etetivo __ doi demaiJ
diraitOll\mdamentIia".

PodIr·1N diMr, .... aItuta, que ... c... ... daDdo um
..... o 10 llxteuliYO )lII'I ftllllImInIar o )nOIIIllvo CCllllitllciollll, o l/1li

'*' _ lWIo, ilIcIuIIw, pela • da llIIdida JlI'l7"iJ6ria. A iIIo nIo~ lIGar

làIlbof, poiI, como alllperi&lcia vem demoaItrando, u CClIIlIllIItivu ldiQlla e rIIdiçGII

de medidu provisórias pelo Governo travestiram o instituto de excepciorW em blbilur.l,
_ -.ladeira c:ontuméIia 10 Poder Legislativo.

A fInIIIdade doi 'lUped1neOI filicOI das modidu~ tem

lid9 tamanha que, por vezes, a lei resultante do projeto de coovenIo de uma medidIl

provilÓria Iem, logo depoil, IUI~ IUIpe/lII por outra medida proviIória.

Sob esta pmuulo e em laia c:ondiçõel, f'az-te MCalirio adotar

emeada aditiva do UI. 1° da JII'llPOIiçIo, a fim de det<locar a tqJUIamcotaçIo do proc:eito

COftItituc:iona PIl'I o imbito material de abl'lJlgCncia da lei complementar.

Pelo e>qlOIlo, l1OIIO voto é pela admiuibilidade da Emenda •

COllIliluiçlo fi" 32, de J995, detde que aprovada a emenda lIIeXL

EMENDA N")

No UI. I" da PEC nO 32195, dÔooc ao UI. 196 a redaçIo adiame,
_ando-se, apóia palavra "lei", apalavra "complementar":

"An. 196. A saúde é direito de todos e~ do Eatado,
garantido, 001 termos da lei complementar, mediaDIe poIIticu
soc:ilis e econamicu que visem • reduçIo do riIc:o de doença e de
outros ljp'IVOI e ao acesso univerul e igualitirio ia lIÇ6eI e
serviços para lUa promoçlo, proteçlo e recuperaçlo."

",u~~~.:;:-n .
'~~Jo~

Relator

~_ PARECER DA CDMISSAD

A ComissRo de ConstituiçRo e Justiça e de Re
daçRo, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou, contra
05 votos em separados dos Deputados Hélio Bicudo, Jarbas Li
ma, Nilson Gibson e Marcelo Déda, pela admissibilidade, co.
emenda, da Proposta de Emenda à Constituiçlo nQ J2195, por 32

votos sim e 13 nRo, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes oS Senhores Deputados:

Roberto Magalhles - Presidente, Nestor Duarte e
Zulai! Cobra _ Vice-Presidentes, Antônio Geraldo, Benedito de
Lira, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Paes Landim, Rodrigues
Palma, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho
Araújo, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, JoRo Natal, Jorge
Wilson, José Luiz Clerot, Luiz Carlos Santos, Almino Affonso,
Danilo de Castro, Eduardo Mascarenhas, Régis de Oliveira,
Vicente Arruda, Adylson Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Li
ma, Hélio Bicudo, José Genoíno, Marcelo Déda, Mílton Mendes,
Paulo Delgado, Marconi perillo, Talvane Albuquerque, Corio
lano Sales, Matheus Schmidt, Francisco Rodrigues, Roland La
vigne, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Jairo Carneiro, Ciro
Nogueira, Jair Soares, José Rezende, Alberto GoIdman, Aloísio
Nunes Ferreira, Adhemar de Barros Filho, Alcione Athayde,
Eurípedes Miranda e Gerson Peres.

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

p~sidente

EMENDA'ADDTABA - CCJR

NO art. IR da proposta, dê-se ao art. 19& a re
daçlo adiante, acrescentando-se, após a palavra "lei", a pa
lavra "co.ple.entar":

"Art. 19&. A saúde é dIreIto de todos e
dever do Estado, garantido, nos termos da lei
co.plementar, mediante políticas sociais e eco

nômicas que vise. à reduçRo do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às aç~es e serviços para sua promo
çlo, proteçlo e recuperaçlo."

"" ",::Qõ~ "2""~"
'\~~

,

I-RELATÓRIO

o Presidente !la RepUbIica, submete a aprociaçIo do Coopoao

NaciooaI Propoota de Emeoda • COIlIÜtuiçlo que modiIica a nxIaçlo do artizo 196 do

COIlIÜluiçlo FecIml.
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COIIIOaIIle OI lerIIlOI cio artigo 202, aI!!I!. cio RegimooID lntono,

cabe a ate ÓfgIo Tecoico o exame de admiJoibí1idade da prllIlOIta, o "'" ili leito pelo

puecer cio DObre Deputado

Ê o ~latório.

n-VOTO.Df UPA.RADO

o artigo 196 da Cooatiluiçlo Fedonl pmaew:

·Art. 196 - A lAUda é diRito de todoa e de\w cio EoIacIo, eumticIo

lIIOdianIe poIllic.u aoc.iai. e """"'micu "'" VÍJeIJI à MIÇto cio

riIto de doouça e de oulroo ...._ e ao -.o UIIÍWnI1 •

iguoliürio U lÇlles e I«VÍÇOI pua .... pIOIIIllÇIo, pruIeçIo •

m:uponçIo'.

Pela &Iknçlo COllIfaaIe da PltJpoQ em _, o attigo 196 Ioni a

•Art. 196 - A oaUda é diRito de todoa e 00w cio Estado, pranticIo,

DOIIerIIlOI da lei, lJIlldiante po1lticu oociais e ecooOmicu .... VÍJeIJI

à lllduçIo cio riICO de cIoeoça e de ouIJOI ap_ e ao _10

UlIivmal e igulliUrio .. ~. e oerviços pua sua prornoçfo,

pnMçIo e IeCIIpeIllÇlo".

Ao introduzir a exprello "DOI1etmoI da Ioi", a Proposta de Emooda

à COllIlituiçlo coodiciooa • C<lIICI1:IÍZIÇIo de um dimto - DO caso, o direito à saUda - •

ecIiçio de lei .... deliDid u poIlücu lOCiai. e oc:ooOmicu ....poosàYei. pela OClIli<CÜçIo

malIriaI das coodiçOes oocesUriu a 1\1& iea!izaÇ1o. As.im, a Proposta ~lativiza um~lo

"'" é UlIiwtllll, coodíciooIDcIo a.ua eficàcia a uma lei a ser editada.

De atorcIo com o ensinamento de Jooé AfOlllO da Silva, "o diRito à

saUda Iqe-te peloo princlpios da UlIivmalidade e da igualdade de .....10 u açlles e serviços

.... a poIDO\'eIIl, protegem e m:upmm' (in ClllIO de Direito CoOOituciooal Pooiti.v, pIg

698). Ao coodicioolr á c:<lIlmtizaçlo. de um diRilo uni._1 • ediçlo de lei, aProposla em

IIIÜÍII permite .... a igualdade de acenou açlles e aaviçoo. de oaUda aeja mitigada e

wIonda pelo laaitr.dor, .te-liluincloa UlIiwnalidade inldnoeca cio diteifo.

Por outro lado, o dimlo à oaUda é \II1II das fOl1llU pela CJIaia ae

lIIIIlifeola o dinilo à vida iDlcrilo DO "caput' cio artigo 5' da c.rta Map e 1m cIoo

priDcIpioI iDIilnMcIores cIoo dimlol e prantiu individuais e, por CClIIIqOinIe, cIoo diRitoa e

prmIiaI ftl"damm'.i•. E "DO cplificaIiYO fbodomentai. aclIa-ae a indic:açIo de .... aellata

de síluIçllII juddicM leDI U CJIaia • pesaot humana 010 ae rWiza, nIo COO\'ÍYI e, ..-,

...m"lDlllllO aollnYM' (JoIé Afonoo da Silva, in Cuno de Direito COCII1itucioaAl PoIitiYO,

6'~ SIo Paulo, Ed. ReviIla cIoo Tnõuoaís, N. 159).

O direilo UlIiwnal à oaUda a todoa deve ler rec:oohocicIo e, maiI cio

.... iaao, a todoa daYe _ COOCI1lIa e maI«ialmoote efiotivaclo, sem lllID1wma nIaIivizaçIo

111Ddc1de a natríDIl·1o ou aboli-lo.

Ame o expooto, valo pela inadL1it.ibilidade desta Proposta de

Emeod& à COCII1ituiçlo n' 32195, de iniciativa cio Presidente da República.

SaJadaCOlDÍlIIIoem, de abril de 1995

t;tekt"~ ...........t..
-~
DeJl1llado Federal

VOTO EM SEPARADO
~o se. .:::r~8~s6-.AY}/il-

Seria. dcIdc logo dificiI ao parlamentar, nesta hora inCUlllbido do
poder c:onstituintc derivado, cstabclcçer um juízo de valor sobre as
propostas de emenda constitucional apresentadas pelo Poder
Executivo, na medida em que seu encaminhamento se faz lICIIl qualquer
lni1iJc da rea1ídadc atual do lIÍJtcma previdenciário brasileiro. Diz-sc
que _é preçiIo rcf'onná-lo, mas nIo se embua CSI& ~.

Proclama-IC a imprctcindibi.lidadc de alterações profundas do detenho
da KgUridadc lOCial, mas nio se fomece sequer um dado que a
corrobore. A panir dcaa desatenção elementar, $Cria já lnadmiJsivc1
apreciar amatáia, tal o diltanciamento entrQ a importincia co al'llllCC

du medidas c o tratamento dcalcixado c canhestro dado à sua
propoliçlo.

EJII circwlstância, contudo, n10 esgota o elenco de
pcrpIexidades que o projeto fu surgir no espírito daquelca a quem se
confere a 101cne tarefa de reformar ClIa que constitui a área de maior
ClOIItItO da~ cmtaI com a vida dos cidadãos. o\quc mais afeta o
parlamentar é constatar que o cernc do'lQ/~~ dc alteraç!o
COllItitucional é intrinJeçamentc incomtilUCi~J

~~.

Pode uma emenda constitucional ser inconltitucional? Como

pode uma altcraçlo l COJlJtituição atentar contra cua mClll1&

CODItituição?

A resposta começa pela simples constatação de quc, lÍm, a

modifi~ constitucional realizada em desrespeito ao rito especial

previsto pela Constituição para sua própria refonna incide em

inCOllltitucionalidadc fonnal. auim como a emenda mI1izada contra

IlWldamento inJuscctivcl de alteraçlo redunda em

ÍIlCOIIItitucionalidadc material. É de José Afonso da Silval a uscrtiva

de que, DCSIeI casos, a modificafão "padecerá de vicio de

inl:oDJtitueiottaJidadc fonnal ou material, conforme o caso, c uaim

fiCltá IUjcita 10 controle de ooDJtitucionalidadc (...)".
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A incollJ1itllcionalidade de uma emenda nio 10 vinaIla apcau 10

aeatIdo contra üpCCtos fonnais de sua aprc~, vot&9Io c
promuIsl9iO, e nem somente quando vulncra u chamada cláJlsuJa.,

pjtna.r, cujo número e mcnsão asaumem âmbito çada vez maiOl' nas
modcnw constituições. Na verdade, a tentativa de altcraçlo

constitucional precisa estar atenta também a limites implícilo.J

adotado. pelo sistema constitucional, ou .cja, os parimctros em tomo

clot quais se tunda o direito constitucional le&is1aclo de cada pais. Ê

ncue ICllltido a constata9!o de Celso Ribeiro Buto,z quando espccula:

"Patecc Viivd a con.~ dc uma teoria dai cUuJUl& péU'cu

impUcitu, dcIdc que OI estudioso. tentassem fOtD1u1á-1a , partir do

direito pomo de detcrmil1ado Estado, c que tivesse CIll VÍItI I

extfI9Io do liltema do. pril'lCipios qlll, rJ.snlplitados, implicariam Q

ntpIIII'tI da 0f"tÜ", coruritllCional" (&rifo aduzido).

Eua oonJtataçio ICClUlda Mauricc Hauriou. qtlllldo o clúlÍco

doutriDIdor frances fali da NplrllgaJltiatk eoMIituciOlJal3, que

oompreendcril oa principio. alpCriOt'CS à Constituiçlo escrita,

exempUficado. com a ordem individua1i1t1 contida nu declaraç&J de

direito.. o principio da iauaJdade, o da publicidade do impoltO, o da

lClpItIÇIo do. pod«cs, etc.
Como 10 verá·, quit. as propostas dc refottDI da previdEnc:ia

lOClial ferem expliciwncntc a Conltituiçio de 1988 e. implicillUllente, a
ordem COIIItitw:iona1 do Estado brasilciro, na lUll IDIis devida

ClOQCCP9&o de soma de principios historicamentc cottObol1ldoa pelo

direito Icsialado.

II

o primeiro upccto de tundo a ser considerado diz com o

atentado 10 principio federativo que estâ insito ao projeto ora

examinado.

Quando o poder constituinte originário elaborou a visentc

COIIItitui9lo. em 1988, impôs limites ! ulterior atividade do poder

CODItituintc derivado, ora h'bcrado para asir no caso sob exame:. N_

ICIltido. I Ui Maior estabeleceu u já referidas clállsulas ~trIQI, de

ClIriter inviolável, sobre as quais qualquer proposta de a1teraç1o sequer
11 pwivcI de dchõctaçlo. Todas u COIIItituiçlles rcpub~ execro

ade 1931, inJcriram iauaI vccfa9lo. como 10 W no. arts. 90, l(o.~

ele 1891; 178, l.S·, 4a do 1934; 217, § 6°, da de 1946; SO,-§ 1·, da de

1967,047, § 1°, da Emenda Constituciona1n,° 1. de 19(j9,

Notlil-N que, em todos CIICI dilpOlitivo~··~·rcrótmldor..
ClOIIItituc:iona1 DIa foi impedido apcau de "abolir" I f'cdcra9Io.. MU'
do que iMo, ficou proibido de dob'berar sobre qualquer proposta que

"tCIadaac" & aboli-la. Na cxpreuIo de Geraldo Ata1iba", "(...) qualquer

JIIOPOIlI que indirctamCllte, mnotln1cnte, ou por COll.IOqüeztcia, tenda

a abolir quer a FCIderaiIo, quer & Rcpúblic:a, é igualmente proibida,

.inviávd e inJuIcetivol de sequer Ict posta como objeto de dch'bera9lo."

Da "cia da forma fClderativa fiz parte a autOllOlDia poUtic:a

clot EItadoHllemlirol, isto é, "a capacidade de auto~ da

catidade eomponcntc. dentro dos limite. da compctfllcia que é

lIIeiUf'Ida pela C0IIItitui9lo fClClcra1". confonne Afonso Arínott. É do

meamo doutrinador I afirmaçIo de que a fcdcraçlo lO iIIItitui atm'6I

de um sistema de competenCÍU federai. c cstaduai. que, wna vez
dcfiDidu na Lei Maior, "lIIo podem Ict tranlpoitu, nem pelo.

EItIdos-mmtbros, nem pela UDiIo"'.

Ora, o documento que marea os limites do pacto federativo é I

Constitui9lo Se fosse admitido que emendas IUbscqÜCllteslltcrauem

a inteireza~ realidade federativa inserta M Constítui9lo, restrinaindo
qualquer compct&1cia dos EItadoa-memOros e do. Municipios,' e
ampliaudo, por conseqüência, a da Uniio. o rcsuItado seria um pUlO

DO IUmO da aboli9lo da forma federativa. Empreendido que fosse eue

linsclo puso, por maia Qltto e inexpressivo que parecesse. já CItaria

dClafiaurada & FcdcraçIo como oriâmariamcntc havia sido instituida.

Euc é o motivo pelo qual o art. 60, § 4°, inciso 1, veda examinar
propoltl limpleamcntc: "tendente" & aboli-Ia.

Ao liçlo de 101é Afonso da SQva' é renninll1re a J'I'OPÓIÍro do

tema: "É claro que o texto nIoproibc apenu emendai que

oxpreuamente dcc1UC11l 'fic:a abolida a Fedcta9lo ou a forma

!CIdcrativa de Eatado'. 'fic:a abolido o voto direto'. 'pua viJorar I

concentraçlo 4e poderes', ou ainda 'fica minta a liberdade relilÍOII,

ou de comunica9iO'. ou 'o habcu-corput. o lIWIclado de 1CII'JI'IlIV. A

~ atinac a pretcnslo de modificar qualquer elemento ClOIlCCiW;1

da Fodcn9Io. ou do voto direto, ou indiretamente tCIItrinp a 1iberdacW

reliaioll, ou de comunica9lo ou outro direito e prantia individual;

bufa que a proposta de emenda 10 encaminhe linda que remotalnii'lte,

tenda (emendu tmdmtI•• diz o texto), para a ali aboli9lo."

E conclui: "Assim, por oxClllJllo. a autonomia doi EICIdoI

fCldcrado. UICI1ta na capacidade de auto-orJlDiza9lO, de autOoJOWlDO
c de auto-administrIçIo. Emenda que retire delea i-wltl __
~$, por ",ínima qw .jQ, indic:a tendenda I abolir a fotlll&

feclonLtiva do Estado" (srifo aduzido).

Por tudo iuo, é inadmillÍvel que o pacto fcdeta1 de 1988, por via

de emenda, vCllha a ttanlformar-IO em novo pacto fcdcr&l. NIo ê Deito

ao poder OODJtituinte derivado sobrepor-se ao oriJinírio.

" O exame do projeto de reforma da prcvid&lda indic:a que há uma

preteDIJo~fl.uur doi Eltadoa-membros wna pIl'te de ali eatCra de

autonomia. E, ~iieconi!Icia. de centralizar poderei na UIIiIo.

. ..~. ocorre~ te retira.doa--~. a compotlDclia

COIlOOl1'CIItcdcí lesillar sobre "prcvidlacia 1OClia/" (àn;~, XII), ClClIII o

que ficaria maia Ibrqeme a compcdDcia exduIiva .'Ur..lio!IID
1CIJi1lar sobre "sepridadc sOcial" (art. 22,~ ....

Tamb6m ocorre. e de lIIIIICira lVIIII1IdorI, qUIIIdo a~

de cmcada pmcadc subtrair doa EItadoI uma par;cla do ...
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,,autollomia-, no tangente il organizaçlo de leul Poderei e:de ICIUI

ierViçolpú.blicol, autonomia eua aarantida pel01 artl. 2S, 37, 42, 12S

·,c·I28, ,§so;. CF, entre outros. Em pretendo se manifesta quando

, deseja,fazer lubmetero regime deprevidêilcia doi servid01'el estaduail

aonegulamentos impostos por lei complementar federal (novo teor cio

'11ft, 40), Esse critério de submissão passa a abranger' nlo só os

,servidores do Poder Executivo dos Estados. máS'também os membrol

do Ministério Público e do Poder Judiciilrio (redaçio suaerida para o §

,S~ do citado artigo) e até dOI intearantCl das Assembléias Lcgillativu

(~o lUgerido para o ,§ 8° do art. 37).

Mais adiante. a nova redação proposta para o art. 149 e ICU

parásrafo único retira dos Estados a pollibilidade de iJiItituir
C9ntribuiçõel para o custeio da preVidência cIol seul servidores. Trata-

se de uma, tentativa de aolpe violento,principalmentccontra aqudes

Eltadol cujo .~ema previdcnciilrio tem siclo melhor CItrUtUr'Wl cio

que o daprevidência social federal.

ElISCs sIo alguns do.s aspectOI que, no projeto de reforma da

previdência remetido pelo Poder Executivo, AnIam fortemente no

sentido da ruptura do sistema federativo brasileiro, vale dizer, de uma

da,;' pilUtras Clscnciat'i do Estado nacional desde a implant&ç!o da

RepúbliCa, Essa caractenstica seria, por si sÓ, inibidora eficaz da

~taçio da proposti. Ma, infelizrÍlente, nJOpCnnanecc apenas ai.

m

.: A icaunda linIia de confrónto· com preceito. COIIItituCiOlllÍl

~I dC principiol amplol e historicamente CODIIllfIdoI em nosio
diiCito Cc)~onaI lêSislado refcre-se à proposta de wlncraçlo do

clWnaclo"liailo bancâio·, pelA a1tCrlçlo do § iO do art. 14S. O

ICI\tidodcua "morma" atenta contra o disposto no art. So, inciso XJJ,

e'010 tc'fliotaapenu no sentido da verificaçlo de fatOI buacadol pcIa
área previdenciária, mas quer se estende!' aol cvctltol JUbmetidOl i

ampla fiscaliz.çlo tributária exercida pelo Estado.

A intençlo repugna a conlCiência democrática ;mail elementar,

~jeit~do.o contribuinte aos humorel e ao~ desígnio.. que podem DCm

sempre estar tubordinadOI a valores civico, ou. a cornpetênciu

fimcionaíl. cIol agentes da fiscaliz.a9lo estatal.

IV

Outra tentativa de transformar nollO sistema COIIJtitucional em

~~ ~ acompanha uma exprc~ ,~~tativa de'c1idjr o chamado

"direito apquirido", quando, no art. 9" da partc "'o", retira de já

~~I ou ~ionistu a polI!oilidade de lutar pela ~ençlo
de atol juridicol perfeitos quanto a ICUI proventOI ou pcnsõeI. Eua

ved'aÇIo" -à guiza de fizer VIIér o dilposto no art,37,' XI, da CF 

átil1gé'ÍIIó apenas o. atualmente apolCntadose pensionlstu, 11I&$ todo.

quintos possam se aposentar ou rccebílr pensões até a promulaa-çlo

de uma: hipotética lei complementar prevista pelo art. 201.

Neste caso, se tenta atingir de manwa tcmel'ária o art. so,

XXXVI, de nossa Constituiçlo, que garante o direito adquirido, o ato

juridico perfeito e a coisa julllada. E, também, o inciso XXXV deIIC

artillO,' que aarante o livre acesso ao Poder Judiciilrio de todo. quantol

percebam lesIo ou ameaça a direito.

v

Sobrcpairando à questlo de que uma revilio mais ampla do
texto constitucional pudesse superar OI choques e confrontOI antes

apontados está um perigo bem mail pve. Na verdade, o recorte já

proposto dirige-se de maneira frontalmente ameaçadora contra as

chamadas homras pét1Was definidas no § 4° do art. 60, nIo lá no que

tange ao inciso I, como já visto, mas também ao IV. Com efeito, '00

momento em que se busca vulncrar o princípio federativo e aspectOI

eucnciail dOI dirCítOI e garantias individuai., está se externando uma

ÍDtençlo de pcrigosu conseqüências que podem conduzir a uma

subvcrslo lCIIl par em periodo de pleno exercício democrático. Ora,

ampliar ~ fosso pretendido pelas m~das já propostas, mediante uma

extenslo do recorte, em nada contn'buiria para superar a barreira do

conteúdo indispoIÚvel de nossa Carta.

VI

Last, !lut not Z.ast, exsurge a questão da propalida

"desconstitucionalização", cuja forva motora perpassa todo o projeto

de modificação constitucional.

Retiradas da Constituiçlo, as nonnas sobre esses assuntol

passario ao nível hierárquico da lei, complementar ou ordinária.~

pcrsíJtindo o disposto no art. 62 - a capacidade' do Poder Executiyo

em editar medidas provisórias com.fi'xf4 tk l.i - nada aarantirá que OI

temas tiJndamentais relacionados com o futuro de milhões. de

~eiroa, mormente os de menor renda e poder político,nIo~

i m~ doi delipíol de um grupo de burocratas cujas idéias t&n

pautado a conduçio, das medidas governamentail. Quanto maior\
"desconstitucio~", mai. a pcriao eltará a tomada de d3:'!C
democrática neste pais. A ameaça é de tal envergadura que. nIo " ;

'~usado afirmar, nenhuma retirada de assunto do âmbit~' consti~ci ,•••'"

deveria ser admitida pelo Congresso pelo menos antes que se

rcformauc profundamente, se nlo IÍmplesmente se suprimilte, o

prcceitocstabelecido pelo art. 62.

Mail além, o projeto nlo se contenta em "dClCOllltitucionalizat".

Ele retira do ConifClso prerrogativas elementares, quando acresce aoi
UIUlrtos de iniciativa privativa do Presidente da República para inicio

do proccuo Icsialativo o "custeio da ICiUridade social" (parte "A",

acréscimo de itCll1f ao inciso n do § 1° do art. 61). NIo contente Cni·

reduzir, a hierarquia' das regras fundamentais Que conltrócm a l81idC
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financeira da previcleneia, o Executivo reclama apenas para ai mesmo

qualquer inic:ialiva no sentido de ditar CISU rcgru.

Padece, pois • PEC 0° 32 de vicio de iDconstitucionalidade, razJo
pela qual voto pela aJa ludlalalbilldade. t

EIICI alo OI graves motivol pelai quail çabc à Comisalo de
Constitui9lo c1ustiça e de Rcda9Io desta Cua declarar. nos termol do
art,' 202. combinado com o art.- 32, m. b. do Regimento Interno da
Câmara doi Deputados, a inadmissibilidade das propoltal de emenda à
COllltitUI~ apresentadas pelo Presidente da. República.

Ao assim agir, a Câmara nIo está demonstrando qualqlJel'
posic:ionameiJtO misoneílta.. daqueles que travam a hist6ria c impedem
o aperfeí90amento das instituiÇÕCl. Esta Casa deve reconhecer a
nec:essidade de um profunda. revisão das atuais regras que presidem a
previdência soc:ial fcdcral. No entanto, reformular a previdência lOCiaI
brui1eira começa exigindo respeito pela grandiosidade da tarefa. Por
iuo deve curvar-se, desde o primeiro momento, 80S princípiOI lIIlÜI

~~ _de nono collJtitucionalismo. à. história Pátria\ c ao povo
ImIaUOIfO.

Saia das Scssõcs, em J Iv_.-'
........... , .

~end 1arbasLima I· RELAT06IO.

VOTO DI SEPARADO 00 SF."'Hc~ Jm..SONGIBSON

A Proposta de Emenda Constitucional na 32195, desmembrada da PEC
n° 21195, propOe-se a alterar o artigo 196 da Lei Maior para limitar, aos termos da lei
ordinária, a garanlia do dever do Estado e do direito do cidadlo à prestaçio do
serviço de saúde.

A Propolla de Emenda • COIIItiIuiçIo 0° 32, de 1995, cpIll

lIIlIdiIlca • redaçIo do art. 196 da COllllituiçlo, iilten1a inJerir 1\0 atual texto, ap6I •

palavra 0prantido", • e>cpreulo "J!OItl!Dl!l!l da !Fi~.

On, lIIIim o fàzendo, propicia que o JesisIador onIiIIirio restrinja •
lIIIplitude du polfticu lOCiais e econOmicu que vilelll • reduçIo do riJco de doeoça e de
0U!rllI &paYOI e ao _ universIJ e igualilúio .. açlles e leI'VÍÇOI pua .u. pl'OlllOÇlo,
proteçIo • recuperaçIo.

o poder oor.stituinte originirio, ao dar • atual redaçIo ao li'!. 196,
nIo )lrIlendIu que, &travá da norma emanada do poder reformador, ro- restrinaido, por

--iNIaconIcituc:inal, o dever do Estado de UJeiIIIV • rcduçlO do riJco de doença.

A amplillÇAo e as transformações dos direitoa fundamentais do homem
no decorrer da história ensejou a utilizaçllo de diversas definições sobre o seu
conceito e, por conseguinte, de sua abrang6ncia. Várias sAo as expres5Oe1
utiliZlldas para designá-lo como, por exemplo, direitos do homem, direitos públicos
subjelivoa, liberdades públicas, dentre outras.

O Professor José Afonso da Silva, ao estudar exaustivamente o
anunto na .ua obra "Curso de Direito Constitucional Poaitivo", entendeu que a
expressA0 direitoa fundlllllelllais do homem é mais adequada, pois engloba OI
princfpioa decorrentes da concepçAo do mundo e explicitam a ideologia polilica de
todo ordenamento jurídico. AtJ mesmo tempo, ao nivel do direito positivo, o conceito

informa as prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma
conviv6ncia digna, livra e igual de todas as pessoas.

Na mesma linha de raciocínio, ele aduz:

A e>cpreuIo "110& tennos da lei" 6 fteql1entluima 1\0 texto
clOMituc:ionaI.

.O poder COIII!ituinte originúio, nIo • inserindo na atual redaçIo
do art. 196, como o fez em tantu outru dilpOliçlles, certamente nIo pn:te:ndia que foue

~ por repa~ o dever do EIl&do de UIIlIUtV • f8IN9Ml do
riIGo ela doInça.

É dírlito de todos, • teor da norma COIIIlitucianaI viJllGle, • saúde,
que dava _ UIII\U&da amplamente pelo Estado atnlVéI de medidu adequadu.

"No qualificlltivo fundamentais acha-se a indicaçlJo ~ que se
trata de siluaçtjes jurfdic8s sem as quais a p8,ssoa humana nIo
se reaHza, -nlfoconvive-e;- àsvezlis;'oom mesmo sobrellille;
fundamentais do homem' no sentido de que a todos, por igUlll,
~vem ser, nlfo apenas formalmente reconhecidoa, mas
concreta e materialmente efetivados. Do homem, nIfo como o
macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. DirIJiIos
fundamen/ais do homem sígniffca direitos funda~tais da
pessoa humana ou direitos humanos fundamentais. Ecom _
conteúdo que a expresslfo direitos fundamentais encabeça o
T1IuJo 11 da Constituiç/fo que se completa, como dirlJitoa
fundamentais da pessoa humana, expressemente, no art. 17."
(in CUTllO ~ Dirailo Constitucional Positivo, 6" ec/., SIlo Paulo,
Ed. Revista dos Tribunais, pág. 159).

1
A Constitulçlo de 1988 dedicou o Titulo 11 - Dos Direiloa a Garantias

Fundamentai., para tratar dos direitos humanoa fundamentais. NIl1e, Incluiu OI
DirlltOI a Deverei Individuais e Coletivos (Cap. I), o. Direitos Soci.11 (Cap. 11), OI
DireitOl da NlCionalidade (C.p. 111), OI Dir.itol Polilicos (Cap. IV) a OI Plltidol
POIilicoe (Cap. V).

A história constitucional brasileira·é rica em refer6ncias • declwaçlo
dos direitOs do homem. Em realidade, a primeira Constituiçio do mundo a subjetiv.
a poailivar OI direitoa do homem foi a do Império do Brasil, de 1824.

A 1Ióde, contempl.da no art. a· di Conltilulçlo Fadet.I, COIlItlIllI':",
UIlm, em um. dai modalldldes dos dlreltOl sõcl.11 conltnuelonalrnentt
consagradoI. Como um. d'l modalidldes doi dlrenOl fundlrnenttll do homIm,

O • 2" do referido artiao SO diIplle:

0. 2" Os dirIitos e pt&Illiu~ _ CoIIIlituiçIo
nIo excluem lllI!nlI daoomates do repne • dos priDclpioa por ela
ado!lldos, ou dos tratadoI inlanacionais em que • República
Federativa do BruiI';' pane."

DnitOl individuais nIo 110 &pau,OI lIIIIlCiados noi seten1a •
_'iac:iaoa do art. 5" da ConstituiçIo.

Limilaado, ou lIIIIejando Iinátar, o diráto apreuo 1\0 art. 196 da
e-ituiçlo • dinito • l&IicIa, &IIepIIado por madídu -.ia, ampIu •• PEC viola OI

artI. 5", • 2".60, ••0, IV, da Lei Maior.
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possibilitam melhotes condiç(jes de vida _ mais fracos. direitos
que tendem a raalizar a igualizaçlo de sluliç6es sociIis
desigU8Js' (José Afonso da Silva. in Curso de DiteiIo
Constitucional, Ed. RT, 9" ediçIo, pág. 253).

Em realidade, os direitos sociais conflQuram-se como pressupclltos
para a realizaçAo concreta dos direitos individuais, noIad8mente dos
hipossuflCientes, na medida em que estabelecem condiçOes materiais para a
conquista da igualdade real.

Assim, a saúde, como uma das rnanifestaçl5es dos direitos
fundamentais, é inviolável e imprescritível e, para efeito de análise das propostas
de emendas constitucionais, protegida pelas proibiçlo de alteraçlo nas cl6ülalas
constitucionais pélreas. Nesta sentido a alteraçlo proposlll 80 lIrtigo 196. que vi..
subordinar o exercício do direito de todos • saúde • lei que eslabelecer41 em que
termos este direito será garantido, afronlII o disposto na Lei Maior. 11 Iimplas
relativizaçlo daquilo que é hoje dlrwlto IllllveruI implica em tend6ncia • _
abotiçio, que nIo pode ser feita pela via de emenda. BeslII que um cidadIo seja
dele privado para que desmorone todo o erCllbouço sobra o qual n sustenlII o
listema constitucional referente áquala direito.

Ante o exposto voto pela INADMtSSlBlUDADE da PrcposlII de
Emenda Constitucional'" 032/95 por inconstitucionalidade.

Sala da ComissAo, de abril de 1995.

----"-~--
Deputado MARCELO DÉDA

PT/SE

PJ{OPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 33-A, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 306/95

M:ldifica o sistema de previdência social, estabelece rxmnas de transi
ção e dá outras proviclências; ten:io parecer da canissão de Constitui=
ção e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, cxm E!IlVaIXIas, cont:ra
06 votosOOs sra. Gilvan Fmire, José Luiz CleJ:ot, Ildylson M:>tta, Jo
sé GeooIno, Paulo Delgado, Miro Te:breira, Milton Tater, Eurípedes Mi
randa e, em separado, 00s Srs. Nilson Gibson, Aldo Arantes, Marcelo
Déda, Alexandre Cardoso, Matheus Sclmi.dt, Hélio Bicudo, Magoo Bace
lar, Coriol.arx> sales e Jarbas Lima, ms tentos do parecer refcmwla
do, cxm exuplementacão de voto do relator. Os Srs. Prisco Viana, Ger
son Peres, IvarXIro CUnha Lima, l\dylson M:>tta e Marconi Perillo apre::
sentar<n declaracões de voto.

(PHlI?OSTA DE~ A a:NSTrIUIÇ'J\D N9 33, DE 1995, A em: SE REFERE O
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,. MeA. dlI Clmara dos Daputados a do Sanado FecI8nIt,
- tannos do I 3" do ut. 10 dlI Conatltuiçlo Federal promulgam a ......
I!manda CoIl8tltuclonaI:

Art.1.0. . 810 abrados o Incillo XII do art. 1". • o Inclao XI do ut. 24,
.....ndo os refarldoa dispositivos a vigorar com a sagulma redIIçlo:

.Art.1" _ ..__•..,.

XII • ul.lrlo-famllla pago em razlo do depetldanta dei
trabalhador de baixa ..nda;

...........................................................................................-._._-_..~
.Art.24. _

XI-~o.defeu da .aúde;

.................................................................................................._._...•

Art. ~. AlI ut. 37 do acrwscantados os H 1"•• r.; , abrado o ut. 40; ,
mocIlIcada a radaçIo dos H 11".• 10 do art. 42; , abrado o I 3". do art. 73: •
auprImldo o Inclao VI do ut. 13 a altllnldo o I 4°. do art. 121 dlI ConetttuIçIo,
_ • nmumaraçOaa naceu6rtu, tlclIndo 08 dispositivos abablo _ a

.......... rad8ÇIo:

11". ~ Y8dIIdlI a paroepçIo almultlnea de lWIlIlII*IID8 de
aposMItadorla com a "11IlIII8I'8ç10 de cargo, amprwgo ou funçIo
~ rauatvados os cal'llOl manclonado. no Incillo XVI da8eII
utIlIO.

I r. É vedado • Unllo, ao. Estado., ao D1atrito Fedaral a
aos Municlpios inatltulr ou mamar ..glma da pravldlncla paio
...relelo de mandato eletivo, bem como contribuir cIIrata ou
lndlretamema, ·a qualquer titulo, para o nu cuatalo.·

........._ ! _-~_ 1./,","

.Art. 40. AlI nrvldor da Unllo, dos Estados, do DIatrIto
Federal a dos Munlclplo., Inclulda••u.s ·autarquiu a fundIIç6aa,
, auegurado lWlIIime próprio de previdtncla, na fDmlll de' tal·
compl8mantar prevlata no art. 201, qua obHrvari os~.
crlt6rloa Itxados parII o lWlIIime garal de P"vIdtncilI 1IOCIal, a
detlnlri ragra. de cilculo do valor do beneficio.

I 1°. O cuatalo <lo. beneficios do ..glme previclancl.lrlo
raf8rido 1l8IIt8 .•rtIgo ..ri feito medlanta contrlbulçOea doa
urvid- plibllcos ativos a Inativos, bem como doa~
• cio ...pactIvo enta .IIt8taI, obnrvadoa crltérl<:'5 qua~.
oequlllbrio t1nanc:e1ro • atuarlal

I ~. A Ial atlIbeleceri IWlIIra de ..ajuIIt8mantD doa
benal'lclos parII p....lVllr o nu valor ..ai.

13". É~ada a percepçlo de mal. de uma apo-m.dorIa •
conta do IWlIIIma de prevldtncia p..viato neata artigo, bem como
_ acumuiaçlo com a aponntadorla de que trata o art. 201,
"""".08cal'llo. mencionadoa no art. 37, Incillo XVI.

111'. A Ial complamentar referida no c.put ~alnda,
.-tabelaoar raquillltoa relativo. a tampo mlnlmo de axarclcio no
MrYIço pl1btIco a no cargo ocupado paio nrvldor, parII tini de
aposentadot'la.

I •. O dillpoato nuta artigo .pHca... a08 JMmbroa do
PodarJudlcl6rlo, do Mlnlat6rio Público a do Trtbunal de Contu da
UnIIo.·

·Art.42.__ _._~

.--_.__ _ ~ _--
111". AlIe IntagranlH dlI. Forças ArmlIdas a .... panalonIataa

• 8SMllurado l'8lIima pravidencl6rlo próprio, CU8tNdo mactIanIa
-mtbuIç6n doa atIvoa • inativos, dos panalocàtU a da UnIIo,
obadaclclaa crMrIos qua pruarvem o aqulllbrlo tInanclelro •
IItuIIrIaI, na forma de Ial complamemar pravlsta no BIt. 201, qua
daveri rwlIatIr .. pecullarldadH da proflUlo militar, lncluaIw nu
altuaoo- de guena a deflnlri, alndll, IImltu de ldIId8 • ragru de
cilcuIo do valor do b8nlItIcIo.
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110. Aos Intagrantu d.. policia. mllltal'H 5~ c:orpw ele
bombeiros militam Ipllca.... qUinto i pl'lvidlncla. o diIpoIto no
Irt. 40, elevendo I lei complementlr pl'lVisll no Irt. 201 1'IlIelIr.
tlmb6m, .. pecullaridldes di profIsdo policiai mllllar • ele

'Ilomblllro militar.
••••••>..~•••- _ _--_.

·Art.73•••_.;.~" ••••••••••.•.•••••••••••••••••••..•..••••••••••••••••~~.~.~ ••~•••_~_

I so. Aa contribulçlll. socill. destlnldas à seguridlele social
..rio exigldll IpÓ. decorridos noventl dia. de data di
publlcaÇlo di lei que •• houver Instltuído ou modlllcado, nlo ..
II1lI! Iplicando o dl.posto no Irt. 150,111, "11".

I". Alei federal dlllnlri o. crit6rio. ele transfertncla ele
I'ICUI'IOI para o Ilstaml 6nlco da 116da • lç6M ele uaIeIIncIa
social di Unllo para os Estados. o DIstrito Federal • oe
Munlclplos. • dos Estados para o. Munlclplos, obMrvadl •
I'HpKlIvI contrapartldl da I'Icurso....

I 3". OS Ministros do T~nll d. COntll di UnIIo *lo "
IIlUmll glrantll., prerrogltivll;'lmpsdlmentol, venoIInentlM •
vlntlgens dos Ministro. do Supsrior Tribunll de JllitIça'.

'." ..................................................................................., .
Art. ... SIo modlllcados os Irtlgo. 201 • 202 e o Inciso V do art. 203,
psuando oe dllpositlvol • vigorar com • ~uintl radlçlo:

·Art.129.•••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••_ •••...,_....
'-._ .

I 4·. Apllcl·.. ao Mlnl.16rio P6bllco, no que coubllr, o
dI.posto no art. 93, 11."

.Art. 201. A prevldlncll loel.1 Hri orglnlzadl, sob • forma ele
regime geral. de. cari18r contributivo, observados crtt6rIoe que
preHI'Y8III o .qull/brio flnlncelro • atuariaL

I 1·. 1.81 complemenllr upsclftcari os Hgura~ • deI\nlri "
prntIÇOu. prazos ele clrlncla • valor mixlmo para os bIIMfIcloe do
l'Igime geral de prevldlncla social, que lt8ncleri I:

Art. 3". M Irt. 114 • ICl'llcentldo um plrigrafo, tJcando o dllposltlvo
lbIIxo com a HgUintll'ldlçlO:

I • cobllrtura dos evantos ele doença. InvIHclez,~ • lcIMIe
avançadl;

Art. 50. é suprimido o Incl.o 11 do § r. do art. 153; slo modificados os .111.
111. iH, palAndo os di.po.ItivO••balxo I vigorar com I ugulntal'ldaçlo:

Art. ...

'. ··"M114;;;;.; _ _

f 3". Nenhum paglmlnto clecorl'lntl de ICOn;fo ou de
.ucuçlo de Hl1tenÇa Hri efltuado ..m o privlo reccilhl~

di. contrlbulçOH soclalllncldentl••"·

o Irt. 141 paUl I vigorar com I seguinte I'Idlçlo:

.Art. 141. Compsá .xcluslvlmenta i UnIIo IIllItIluIr
conlrIbuiç6eI soclala • ele Intarvançlo no domlnlo econOmIco,

ob..rvldo o di.posto no Irt. 150. Ie 111. e ..m pl'ljulzo do pI'IViIto
no Irt. 195. 1 5·. I'llltivlmantl il contribuiçOH I que .Iude o
dllpo.ltIvo.

,..rigrVo único. o. estado.. o Distrito Federal • os
Munlclpio. poderio inlliluir contribuiçlo. cobradl ele MUI
Hl'VidOI'l.. plra o c".teio. em bIIneflcio deite., ele listaml ele
IUlltlncla i ••6d....

.Art. 115. A segUridlde soclll ..ri flnlncladl por toda I
sociedade, ele tormI dll'lta e Indll'lta, no. tarmos di lei, medlanta
~lSOIprovenientM dos orçamantol di Unllo. dOI EltlcIoI, do
DIIlrtlo Federal • dos Municlplo. I. elentre outra•• di. HgUintu
contrIbuiç6ee eoctala:

I. do .mpregador, Incldentll sobra:

II I foIhI de ..lirios • dlmlls I'Indlmen!oe do trabalho
pagoe ou cl'ldltados. I qualquer titulo. i psSlOl fllIca que ..
pr.- ....nc;o. _o lIfIl vinculo empregltlclo:

blll'K8lta ou o faturamento;

cl o lucro;

11 • do trabalhador. dos demlll segurado. di prevldlncla
social:

11 • protaçIo i mstarnldlde••spsclal,",,* i gNlanla;

li • protIaçlo 10 trabalhldor Im lltuaçlo ele deHllIpNgo
Invollllltirio.

I ~. A lei ele que trata ... Irtlgo psrmltlr6 • ~dorIa, com
ldaele inferior 1011mb mlnimo utablllecldo, 10 HgUrado que,
comprovldlmenta, houver satisfeito o mlmero ele COlllItbuIçOeI ....
lixado para ... ftm.

I 3". é vedldI • Idoçlo de requlalto•• c:rIl6rlos dIferencladoe
para I cOllCllllo de lposentldoril • pando loe benefIcl6rtoe do
~Ime geral ele prevkIIncla social, mlllvldos os ca_ ele trabalho
lxercIdo sob condk;6M upsctall que prejudiquem • 116cle ou •
Int8grklaele f111ca. nos tarmos di lei complementar ele que trata o I
1·. deeta IrtIgo. •

I 4·. é .uegurado o I'Iljustamento dos beneflcIoe pera
preHI'VIf-IhH, em caritlr psrm.nenta, o vllor rwal, conforme
crtlirioe definidos em lei.

I r. Nenhum blpetfclo que substitua o lllirlo ele conlrIbulçIo
ou o I'Indlmento do trabllho do segurado teri vllor IMIIIII Infertor
10 do "lirlo m(nlmo.

I ... é vedlde • psrcepçlo ele mllI de uma IpoeentadortlI I
conta do regime geral ele pl'lvicllncla social, bem como •
IcumulaçlO de .posentIdorla do I'Iglme geral com pr'OVMItM ele
lposentldorla ou l'Imuneraçlo ele ClrgO, emprego ou funçIo
pl1bIlca,lIOS tarmoI do 17". do Irtlgo 37."

"Art. 202. Plra I complementaçlo dll preetaç6M do ragInle
geral ele prevIdInl:Il .octal...ri flcuItadl I ldedo do aagunMIo •
I'Iglme ele pnvIdIncla complementlr. org.nlzado confonne orMrloe
ftxl~em lei complementlr.

11·. A partlclpaçlo, • qualquer titulo, di UnIIo,~ &tIdoe, do
DiIlrlto Federal, doe MlII1lcIpios, ele .ual .utarqulu, funcIa9OeI,
empl'llll p6bllcl•••oeledldU de economll mlata no c:ustIlo~
I'Hpectlvos planos ele previcllncla complementar nIo pocleri
.xceder I particlpaçlo dos segurados.

I 'Z'. é vedldo .ubvençlo ou Iuxlllo do Poder PI1blIco li
entId.des ele pl'lvldtncll privada com flnl lucrltlvOl.·

"Art.203 _ _~._ _

V • I garantll de luxlllo menlll i peuoa portadora ele
dIllcllncll • ao idoso. desde que comprovem nlo poesulr meloa
ele prover i própril .ub.lltlncll ou 16-11 provldI por SUl flmllII.
conforme dllpu..r • lei.·

I 'Z'. (Igual 10 atull I 3".1.

14•• (Igual.o atuli ISO.I.

• I 1·. Aa contribulçOH socl.1s prevista. no IncIIo I desta
.rtlgo po<:Ierlo ter IlIquota. ou bl_ de c6lculo dlferencladl. em
l'IZIo di natureza dlltlvidlele .conOmica.

I 3". 1.81 complementlr podIri instltulr outral fontIH
deltlnadl. I gll'llntlr I mlnutençlo ou .xp.ndo di segurldlele Art. 7". A lei complemenllr pl'lvista no Irtlgo 201. 11·•• dllpori .1ndI1Obre
social. u regral da tranllçlo p.ra o regime geral di pl'lvidlncll .octaL IpIIci~ loe

segurados de que trata • lei n" 11.213, de 24 da julho de 1H1. Inclllllve quando
Imparados por Ieglslaçlo e.psclftca. oblldacldl.. em UPSCIaL " seguIntIe
dlrltrtzu:
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I • o l1Impo de contrlbulçlo adicionai a ser exigido pelo novo
regime, para fln. da aposentadoria prevl.l1I no I 20. do art. 201,
será reduzido segundo a proporçlo direta exillante enIN o liempo
de serviço ou contrtbulçlo jl cumprido e o reqlHlrtdo pelu nonnu
vigentaa at' a promulgaçlo da ... complementar refertda 
artigo, para fina de aponntadlll1ll com valor equlva.... ao total do
ullrkHta-banatlcio ou com proventos Inl1Igral., conforma o _

11 • a elavaçlo do prazo da caráncla e do nÚJlMlro de ullrtoa
da contrlbulçlo a .arem con.lderado. no cllculo do baM;oClo será
gradaüva.

"'rágrIfo "n/co. A ... complamentar mencionada no caput dlapoN tamIl6m
lIObra a. regras da tranaiçlo para OI novos regime. da previdtncla .. que ..
referem o. arts. 40 e 42, obadacida., e.paclalmenl1l... dlratrizu prrnatu ,.....
artigo.

Art. ... AI6 qlHl produzam afeito. a. .... que Irlo dlapor aobnI as
conlrlbulç6aa de qlHl trata o artigo 195, com a redaçlo dada por Mta Emenda, alo
mantidas .. forma. ele cuatalo da seguridade aoc:lal e doa dtvwwo. reglmM
pravklancllriOl. sendo eJdglvala as con!rtbulç6as estabelacldas em Ial, em aepaclaI,
paiol aeguln1H diploma legais. prenrvado. OI mltOl produzldoa sob sua
vIgtncIa:

I. Lal Complamantar n" 7, da 7 de _mbro da 1170;

11 • Lal Complamentar n" 8, da 3 de dezambro de 1170:

lU; t.1 n" 7.881l, de 15 de dezambro de 1988;

1V'~'Lai n" 8.212. de 24 da julho da 1"1:

V. Lal Complementar nO 70, da 30 de dezembro de 1111;

VI • t.1 nO 8.540, de 22 da dazambro de 19112;

vn· t.1 nO 8.&41. de 31 da março de 19113:

VOI· t.1 n" 8.&47. de 13 de abril de 19113;

IX. Lal n" 8.881, da 25 de m.rço de 1994:

X• t.1 nO 8.870. de 15 da .bril de 1994:

XI. Medida Provlsóri. nO 904, de 16 de fevereiro de 111••

Art. ll". AI6 qlHl a sua mlliria seja dlsclplln.d. pai. lal complementar prwvIsta
no .rt. 201 da Constltulçlo, com .s .braç6as feitas por esta Emenda. vlgorarlo a.
aagulnl1ls dlapo.lç6as:

I . o servidor público civil. OI membro. do Poder Judicllr'.o, do MlnIatjrto
Pl1bllco e do Tribunal da Conta. da Unllo serlo .po.entados:

•1 por Invalidez parm.nente, sendo OI provento. 1nt8gra1a quando
decorranl1Is da .cldanta em servk;o. mol6llla proftsslon.1 ou doença grava,
contaglola ou Incurável. upacltlcad.. em Ial, e Proporclonala noa demais
caoa;

bl compulllll1llmenl1l, ao. _nta .nos de ldede. com provamo.
proporcionais ao l1Impo da servk;r;

oi voluntariamenl1l:

1. aOll trinta e cinco .nos de Hrvk;o. se homem, e _ trinta, ..
mulhar, com provantoa 1nl1Igra1s:

2. .011 _nta e cinco .nOl da Id.de, se homem, e _
-. .. mulhar, com proventos proporcionala ao l8mpo da
Mrvk;o;

A••011 rnambl'oa do Podar Judlcllrio, do Mlnlllirto Pl1bllco e do TrIbunal de
Contas da UnIIo .pIIca... o disposto nu .Unaa. "b" e "c" do Inclao ane.I1or~
pelo manllII, cinco .nos da exarclclo afatIvo no r:argo;

• • o tampo da aarvk;o púbUco fadaral. _dual ou municipal será Cl!mputr,~

Intagralmenta para 011 afellllll da .poaantadori. e da dlsponibllld.dt!;

ri . o banaftclc da pando por morta corraspond.rá * tataUdade dos
vancimanto. ou provantoa do aarvidor falacldo. .*' o 11mb estabalaclclo em lal,
olIMrvado o disposto no artigo 37. XI, da Constltulçlo;

V • ficam .saagurado. OI beneftclos previdenciários dos Inl1Igra_ du
Forç.. Armada. estabelacldo. em lai, em espaci.l. paios seguintaa dlpllll1lU
lagala:

el t.1 nO 3.765, da 4 da maio de 11160;

bl Lal n" '.150, de, de dazambro de 1HO;

cl t.1 n" •.237, da 30 de _mbro da 1"1;

VI • llII beneftclel pravldenc:llriOl doa Intagrantaa d.s policiai milllarae dos
EatadOll, Terrllórtoe e do 'JlItrtlo Fadaral e de seUl corpos da bombalrllll mIIbrae
ftcam asaaguradOl. como uIabalacidoa. na Iagl.laçlo,que lhe. 'própria; .

VIl • aa aposentadorias e pana6as, no ambllo de admlnlltraçlo cllrata,
autlrqulca e fundacional. dOll poderae da Unllo, dOll EatadOl, do Dlstrtlo Fadai'aJ e
dos Munlclploe seráo raajuatadU para preaarvar-lhaa o valor real, COIlforma
c:rt*'rtoe daIInlcIllII em Ial, Mndo vedada e emndo .011 InatlvOll e panalonIatu da
quaisqlHlr banaflclOII ou v_gana postartormenta concedidos _ MIYIdoraa em
a1IvIdada, inclusiva quando dacorrantaâ da tranaformaçlo ou ractaulllcaçlo do
cargo ou funçlo em que aa deu a epoaantadoria ou da qlHl resultou a pa....o, nlo
aa podando Invocar dlNllo adquirido. _ CIIO;

w . , esaagurada'l!poaantadoria. no regime geral de previdincla social, noe
tarmoe da .... calculand_ o beneftclo IObra a m6dla dos trtnta e ... llIIImllII
sal6riOl de cOlllribulçlo, corrigldOl monetariamer.. mas • mas, obadacld.. a.
aagut_ condlç6as: '

el .01 _santa e cinco anos da Idade, para o homem, e aOll
_sallbl.para-.. mulher, reduzido em trt••nos o limita de Idade
para' OI' trabalhadores Rlrall de ambos o. NXOII e para 011 que
exerçam sues atJvld.dea em regime de economia familiar, _
IncluldOl o produtor Rlral, o garimpalro e o pascador a_nat;

bl epós trinta e cinco .nos de trab.lho .oh!lf'llm, e, apóa
trinta. *mulher;

IX • para afeito de .posentadori., , ....gurad. a contagem reciproca' do
l1Impo da contrtbulçlo na adminlstraçlo pública e na ativldada privada, rural e
urbana;

X - , parmltlda .panas • contagem pura e simples de lempo da aarviço para
qua!qlHlr efeito legal;

XI • o produtor, o parceiro, o meeiro e o errandaürio Rlrals, O garimpalro e o
paecador amsanal que exerçam suas .tlvidadea em regime de economia femlllar,
..... empragadOl parmanantaa. contrlbulrlo I'ara a seguridade aoc:lal medlanta a
epllcaçlo de uma ellquota sobra o resultado de comen:lalizaçlo de produçlo e
farlo jUl aOll banaftclos. nOl tarmo. da lal.
Art. 10. FIcam extintas ••poaantadorla proporcIonai por tampo da aarvIço,
balII como e aposentadoria u,>eclal da profalaor.

Art.11. C. beneftclow mantldOl pala pravldincla socIa~ e qualquer
1fluIo, ainda' que * conta do Tesouro Nacional, obadacarlo *_ regra da
~ de qlHl trata o art. 201 I 4°.• com a redaçao dada por Mta Emenda,
nIo li admitindo, _ caIO. Invocaçlo de direito adquirido•

Art.12. FIca asaagurado o direito *ap_doria e pando nu condlç6ae
prwlIta. naleglalaçlo viganl1l *data da promulgaçlo desta Emenda, aomanta para
equales qUII _jam em gozo do banaftclo ou que ...... dsta lanham cumprtdo OI
raqulallOl para obtt-Io, apllcando-H-lhaa. ainda, o dlaposto no Inclao W do art. ••
desta EmandL

Art.13. A extlnçlo dOll regime. de pravldincla relativo. ao axarcIcIc da
mandato aIatIvo nlo prejudica OI direitos *apoaantadorla e pendo. nu condlç6ae
previatas na Ieglllaçlo vlgenta *data da promulgaçlo _ Emende, daq_ que
_Jam em gozo do beneftclo ou qlHl nassa data lanh.m implamentado oa
raqulsllOl p.ra obtl-lo.

"'rágrafo "n/co. Lal complementar dlsclpllnarl a responsabilidade da UnIlo,
dos Estados, do DIItrtto Fadaral, doa MunlclplOl e doa respactlvoa InatIIutllII
....nl1I * manutançlo dOI beneftclOll menclon.dOl _ artigo, davando,
igualmanta, dlapor lllbnI a altuaçlo dOI qUII, tando contrtbuldo, nlo lIzIIrem jua e
qualqUllr beneftclo•

Art.14. Os veiorH du apoaantadorta. e pan_. ji concedida. e das que
venham a ser concedldu pala Unllo. Estado., Distrito Fadaral e Munlclploe a_
da promulgaçlo da lei complementar prevista no art. 201, com a redIçIo dada por
_ Emenda, aublnetam-aa eo u1abelacido no art. 37, XI, d. ConatIIuIçIo, vedada
alnvacaçlo da dIralto edquirldo.

Art. 11. AI entldedee de pravIdIncIa privada, patrocinado paIlI UnIIo,
Estados, DIIlrIto FadaraJ e Munlcl!'loa. sue. autarqulu. fundaç6aL _-
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p6bl1cu a aociedadell de economia mim deverlo ...".,., no prazo de 120(_ a
vInIII) dias • contar da Promulll.;lo delta Emenda, ..... p1anoa de banaIlcIoa a
arJIçoa. de modo ••Juaü-loa tlnancalramanla • NUa atIvoa Ic*graIIzadoa ....

.• data da anlrada em vigor delta Emanda, do.. .clmlllnclo. ...... c-.
lnvocaçIo de dlrallo .dqulrlclo ou de ato Jurlcllco parfalto.

AIt. 11. O dIapoato no .rt. 37. I 7"•• em ..1.;10 .... carvoa _ comIuIo
dacIa.-dos em Ial de livra no.....;lo a axonaraçlo, ao_ antrarI em vigor doia.noa..,.. . promulga;lo delta EmandL

AIt. 17. Esta Emanda Constltuclon.1 antra em vigor na data de _
publlca;lo.

1Irnflla,

LEGISLAçAO CITADA. ANEXADA PELA COOIIDEIIAÇAo

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITulCiín
aEPÜIUCllI'EllEMTlYJl-DõW;;

l_

Ttm.oJl

CAPIn..., 11

Dos DIWtOI Socws

Art. 7.- SIo dimtot doi tnbIlMdora utblnol e rum.. aWm de outnII qyevi_'
melhoria de ali c:oncbçIo social

T",... III

CAI'!n1.ol1

CAPln~.o VII

DA AnMiNJSTRAÇAo PúBLICA

SEÇÃO/

DISPOS/Ç(jES GÉJwS

Art. 37. AIdministnlçlo pilIica direla, indiláa OU ftIndIcionaI. de cpIquer dai~
lada UniIo, dai EIladoI, do DimiloFedcral e dosMlllliclpioI~ llIIpi.qu
de Ieplidade. iqlCllOalidlde. IIIOIlIIidadc, pdllicidade c.1IdJán. 10 quiIIIe:

XXI - _1v1Clol OI CIIOI IllJeCirlClClol na IeJislaçlo... obrM. lIft'içoI,
compras e Ilienaçllcs lCfIo conIralldos medilnte proc:euo de licilaÇlo pública que
_JUre ipaldadc ele c:oncIiçClcs I todos os c:oncorrcntcs. com cl'usulas que CSUibcIc
çam obripçGcs de plpmcnto. mantidas 15 c:ondiç6cs efetivas da JII'llIlOI1I. llOI ter
mos da lei. o quallOlllCllte permitiri IS elli&!ncias de qualirlCllÇlo l&nic:a e cc:on6mi
A indispcns6veis , prantia do cumprimento das obripçllcs.

f 1.· A public:idacIc dos lIIIlI. propamas. obras. ltIViços c c:ampanhas _
iqIospúblic:01i cIcvcrí lerAriter lduc:ativo, informativo ou de oricntaçIo 1OCia1. dela
RIo podendo c:onstIr nomes. IlInbolOl ou imaJCIII que AJaCtcrizem promoçIO~
11 de IUtoridades ou ICrvidorcs públic:oIi.

f 2.' A nIlHJbIcrvincia do ItispollO llOI incilOl 11 e II~ implicari IlIIIlidadc do
Ito e I puniçlo da lutoridade mponsívcI. llOI termOl da lei.

f 3.· AI rcc:1a1llllÇllcs relativas' prcIlaçIO de scMQOI públicos lCfIo dilCip!i..
nadas em lei.

f 4." Os Itos de improbidade administrativa importaria llUSJlCtISIO -,direi
. lOS poIltic:oli. I perda da funçlo pública. I indisponibilidade dos bens e o I'CSIImmen·
1010crírio. na forma e gradaçIo pmisW em lei, sem prejulzo da açIo penal c:abMI.

f S." A lei estabelecerá os pllllOS deP~ pera ~ic:itos pratic:adOl por
qualquer Iscnte. servidor ou nIo, que causem preJulzos 10 erário. I'CSIIIvIdas as m
pcc:tivas açOcs de rcssarc:imento.

§ 6." AI pcssoasjurldic:as de direito público e as de direito privado~
de lefYÍÇOI públicos responderia pelos danos que seus .gentes, nessa qualidade, c:au
arem I tcrc:ciros. Issegurado o direito de regresso contra o responsável nos c:uos de
dolo ou c:u1p1.

SE'ÇÃO//

Dos SERV1DORES PÜBUCOS CII7S

•Art. .... O lCIVidor seri aposentado:
1- por invalidez Permanente, sendo os proventos integrais quando dcc:ormI

lCS de ac:idcnlCem serviço. moléstia profissional ou doença grave. COntaliOSl ou incu
rável. apcc:ific:adas em lei. e propon:ionais nos demais casos;

11 - c:ompuJJOriamente, _ IClCnta anos de idade. com provcntOl JK'llIlOICio
naillO lémpo de serviço;

11I - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço. se homem. e aos lrinta. se mulher. com

proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo ellerçicio em funçllcs de magist~rio. se profcsmr. e

vinte e cinco. se professolll. com proventos integrais;
c) aos lrinta lnos de serviço. se homem, e aos vinte e cinco. se mulher. com

PfllYentos proporçionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade. se homem. e aos sessenta. se mulher.

com proventos proporçionai~ ao tempo de serviço.
§ \." Lei complementar poderá estabelecer exceçllcs ao disposto no inciso 11I.

a e c. no caso de c.~crc:icio de atividades consideradas penosas. insalubres ou perigosas.

§ 2.· A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporirios.
§ 3.? O tempo de serviço público federal. estadual ou municipal seri computa

do integllllmentc para os efcitos de aposentadoria e de disponibilidade.
§ 4.· Os pro\'cntos da aposentadoria serlo revistos. na mesma proporçlG e na

mesma datl. sempre quc se modificar a remunernç:lo dos servidores em .tividade.
sendo ta~m estcndidos aos inativos quaisquer beneficios ou vantagens posterior
mente concedidos aos servidores em atividade. inclusi\'e quando dccorrcntcsda trans
fonnaçlo ou rccllSSificaçlo do cargo ou funçlo em que se deu a aposentadoria. na
formada Jc:i. .

§ S.' O beneficio da pensio por morte c:om:spondcri i\ totalidade dos venci
menlos ou prO\'cnlos do servidor falecido: at~ o limite cstabelecido em lei. observado
o disposto no parágrafo anterior.

§ 6." AI aposentadorias c pc:nsllcs dos servidores públicos federais seria CUSle
adas com recursos provcmcntcs da Unió10 e das contribulçllcs dos servidores, na for
ma da lei.

-
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Dos SI'HI'II'ORIiS 1'1IH1,Il'OS MII,nARJ.:S.EA 42. 510 sclVlClorcs militares federaIs cs integrantes das Forças Armadas e ser·
vi rcs milil~res dos Estados, Temt6rios e DIstrito Federal os mtegrantes de: suas
po fClas mIlitares e de seus corpos de bombeiros militares

-- -- --- ---
§ 9.· A lei disporá sobre os limites de idade. a estabilidade e outras condiçOes

de f1fere"'ia do servidor militar para a inaúvidade.
§ 10 Aplica-se aos servidores a que se refere este anigo. e a seus pensionistas.

o di o no ano 40. §§ 4,·. 5.· e 6.·

Ttn~.oIV

DA ORGANt7....çAo DOI PODF.IIf_~

CAPllULO I

Do PODf.R LEGISLATIVO

SEçÃO IX

DA FISCAl.lZAÇ,jO CO,\TABIL, FINANCEIIIA E ORÇAJ,fE:N/'ARJA

Art.173. O Tribunal de Contas da Unilo. integrado por no\'e Ministros. tem sede no
Dlstpto Federal. quadro próprio de pessoal ejurisdiçao em todo o território nacional.
exercendo. no que couber. as atribuições previstas no ano 96.

§ 3.· Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias.
pre$gativas. impedimentos. vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tri nal de Justiça e somente poderio aposentar-se com as vantagens do cargo quan·
do o tiverem exercido efcúvamente por mais de cinco anos.

CAPIruLo 11I

Do POIlEIt JUDICIÁRIO

SEÇÃO/

DISPOS~ GEIlAIS

~. Lei complementar. de iniciativa do Supremo:-unal F~dispo:::e
:r;t:~utoda Magistratura. obscn'ac!os os seguintes principios:

V1 _ a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por ~nvalidez ou
aos setenta anos de idade. e fllCllltauva aos tnnla anos de scrvlÇO. após CInco anos de
exercício efetivo na Judicatura;

SEçÃO V

Dos TRJIIUNAlS E JuiZES DO TRAlJAU(O

Art. J 14. Compele' Justiça do Trabalho conCIliar eJulgar os dissídios individuais e
coleuvos entre trabalhadores e empregadores. abrangIdos os entes de direito público
externo e da admlDlslraçAo púbhca dlrela e md,rcta dos Municlpios. do Distrito Fede.
ralo dos Estados e da UDlAo. e. na forma da lei. outras conlrO\'érsias decorrentes da
relaçAo de trabalho. bem como osllliglos que tenham ongcm no cumprimento de lUIS
propnas sentcnças. mclusi\'e coleu\'as

CAPinl\.o IV

D.u fl':liÇÕES ESSESCIAlS À il 'srlç ~

SEÇ.-iO/

Do MINISTERJO PUBLICO

Art. 129. SIo funçlles institucionais do Ministério Público;

§ 4.· Aplica-se 10 Ministério Público. no que coUber. odisposto no art 93. fie VI.

TtnllnVl
DA TIUII'TA('40 F. DO OIl(·ANF.Nm

('APln~.oI

SF.r;ÃO /

Do.~ PRINCipIOS GERAIS

Art. I"'. Compete exclusivamente ',UniJo instituir c:ontribu~ JOCiIis. de illler
vençlo no domínio ec:on6micoe de interesse das categorias profissioftlisou ec:on6nIi
cas. como instrumento de SUlIIUIÇJo nas respeáivas áreas, observado o displlklllOl
arts. 146.11I. e ISO. 1t 11I. e sem prcjulzo do previsto no art. 195.16.·, rclalMmeftll
às contribuições a que alude o dispositivo.

Ptuélgrafo IÍlfico. Os EstadoI. o Distrito Federal e os Muníclpiol poderio i_
tituir contribuiçlo. cobrada de seus servidores. para o custeio. em beneficiocInla. de
sistemas de previdéncia e assistancia social.

'- -

SFr;,.jr; 1/1

Dos lI/POSTOS D.' UVlÃo

Art. 153. Compele à União inStituir Impostos sobre.

§ 2.· O imposto previsto no inciso 11I:
1-será informado pelos critérios da generalidade. da uDl\'ersalidade Cda pro

gressi\'idade. na forma da lei;
11- nao incidirá. nos lermos c limites fixados em lei. sobre rendimentos prove

nientes de aposentadoria e pen~. pagos pela pre\'idêncI3 SOCIal da Unlto. doa Esta
do!.. do Distrito Federal e dos Municípios a pessoa com idade superior a sc:ssenLa e cinClO
anos. cuja n:nda total seja constituída. exclll5i\'amcnle. de rendimentos do trabalho.

Ttn1n VIII
DA OIUlF.N Socul.
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CAPIT1JLD 11

DA SEOlIJlIDAIlF. SOCliIL

SEçÃO!

DISPOSlçOEs GERiIIS

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade. de forma direta e
indireta. nos termos da lei. mediante recursos provenientes dos orçamentos da Unito,
dos Estados. do Distrito Fedellll e dos Municípios. e das seguintes COnlribuiç6es sociais:

.I - dos empregadores. incidentesobre afolha de salários. o faturamento co lucro;

11 - dos trabalhadores:

11I - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ ..0 As receitas dos Estados. do DlStrilo Federal e d~s Municípios destinadas

à segur;idade social conslarão dos respectivos orçamentos. não integrando o orçamen
lO da União.

§ 2.° A proposta de orçamento da seguridade ~ial será elabo~ de fo~
integrada pelos órgãos responsá\'e.is pela saude. pre\'ldencla SOCIal e ~sslstencla SOCI
al. tendo em vista as metas e pnondades estabelccldas na ler de dtretnzes orçamentá
rias. assegurada a cada área a gestão de seus recu.rsos.

§ 3.° A pessoa juridica em débllo com o sistema da seguridade social. como
estabelecido em lei. não poderá contratar com O poder público nem dele receber bene-
ficios ou incenti\'os fiscais ou creditíCIOS. '

§ 4.° A lei poderá instiluir outras fonles destinadas a garantir a manulençJo r.'.
expansão da seguridade social. obedecido o disposto no art. ISol. I.

§ 5.° Nenhum beneficio ou serviço da scgundade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondenle fonle de custeio total.

§ 6.° As contnbuições sociaiS de que trata este artigo só poderão ser exigidas
após decorridos no\enla dias da data da publicação da lei que as hou\'er instituido ou
modificado. não se lhes aplicando o disposto 110 art, ISO. 11I. h.

§ 7· São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades benefi
centes de assislencia social que alendam às exigencias estabelecidas em lei,

§ 8.· O produtor. o parceiro. o meeiro e oarrendatário rurais. o garimpeiro e o
pescador artesanal. bem como os respectivos cônjuges. que exerçam suas ativídades
em regime de l'I:onomia familiar. sem empregados pennanentes. contribuim para a
seguridade social mediante a aplicaçJo de uma aliquota sobre o resultado da comerci
alização da produção e fam jus aos beneficios nos termos da lei.

DA!'iAI.'OE

§ 2:· É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar·lhes. em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei:

f l.· Todos 05 salirios de conlribuiçlo considerados 110 cálculo de beneficio
seria corricidos monetariamente. .

f .... Os pnholhabituais do empRgado. a qualquer titulo. sem inc:otpOllldol
80 sa!jrio ))In efeilO de contribuiçlo previdenciAria e conseql\cnte repercussio em
beneIIcioc. nos CUOI e na fonna da lei.

§ 5.· Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuiçio ou o rendi_
10 do IIlIbIlho do tegUrado ted valor mensal inferior ao salário mínimo.

f 6.· A aratitlcaçto nalllina dos aposentados e pensionistastel1lpor ba., o
valor dos proventos do m& de dezembro de cada alIO. '

§ 7." A previ~ncia lOCiaI manted seguro coletivo. de caráter êomplemcnwe
facullalivo. custeado por contn1JuiçOes adicionais. '.

f •." É vedado sulMnçIo ou au.odlio do poder público às entidades de previ-
dm:ia privada com tini IIJCIlIIiVOl. .

Art. 202. É assegurada aposenladoria, nos lermos da lei. calcul~ndo-~ o benefi
cio sobre a m6dia dos trinll e seis últimos salários de contribuiçlo. conilidos
monetariamente mas a mes. e comprovada a regularidade dos reajustes dos sali·
rios de contribuiçto de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as se
pintes condiçlles:

I - aos sessenla e cinco anos de idade. para o homem. e aos scssenla. para ,a
mulher. reduzidO em cinco anos o limite de Idade para 05 trabalhadores 'rumis de
ambos os sexos e palll os que exerçam suas ativu:/.1des cm regime de economia fami~

Iiar. -.e incluidos o produtor rural. o garimpello e o pescador anesanal;
, il - após lrínla e cinco anos de trabalho. ao homem. e. após lrinla. à mulher.

ou em tempo inferior. se sujeitos a trabalho sob condições especiais. que prejudiquem
a saúde ou a integridade Ilsica. definidas em lei:

11I - apÓs lrinla anos, ao professor. e após vinte e cinco. à professora. por
efetivo exerclcio de funçJo de magistério.

§ 1.° É facultada aposentadoria proporcional. após lrinll anos de trabalho. ao
homem, e após vinte e cinco. à ",u1her.

§ 2." Para efeito de apOsentadoria. é assegurada a conlalem ~Iproca do lem
po de conlribuiçlo na administraçto pública e na atividade pri\·ada. rural e urba~...
hipótese em que os diversos sistemas de previdCncia social se eotnpensam fillllllCCl
ramente. segundo critérios ~Iccidos em lei. ' ;

SEçÁolV

Art. 2113. A assistência social serA prestada a quem dela necessItar. independente-
mente de conlribu.çao à scgurid.,de social. e tem por obJell\'OS" .'

V - a garanlia de um salário mlnimo de beneficio mensal à pessoa port.,dora
de dcficíéncia e~ idoso CJuc compro-.'em lISo POSSUII meios de pro-.·er H própria ma·
nutençJo ou de te-Ia pro-.'Ida por sua famlha. confonnc dispuser a lei.

COMiSSÃO DE ÇONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido mediante politicas
sociais e econômicas que \'isem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso uni\'ersal e igualitário às ações e sel\'iços p.1ra sua promoção. proteção e recu
peraçJo;

Cf. nO p. :,.:- 195-CCJR

&çÃO!!!

D.·I 1'RJ.'I71JOCIA SOCIAl.

Art. 201. Os planos de pre\'idéncia social. mediante contribuição. atcnderilo. nos
termos d., Ici. a:

I - cobertura dos e\'entos de doença. iD\·ahdez. morte. incluidos os resullantes
de acidentes do trabalho. velhice e reclusão:

11 - ajuda à manutençJo dos dependentes dos segurados de baixa renda;
, , 11I - proceçlo à maternidade. especialmenle à -geStante:

IV :.. proIeçIo 10 trabalhador em silUaçJo de desemprego in\'oluntírio;
, V,- penslli por morte de segurado. homem ou mulher. 10 c6njuge ou compa

nheiro e dependentes. obedecido o disposto no § S.· e 110 art. 202.
• .§ ... Qualquer pessoa podcrà P.lnicípar dos benefieios da previdcncia social,

mediante contribuiçJo na fonna dos planos pmidenciírios. ,

Senhor Presidente,

Em conformidade com o que ficou decidido por MIa Comilllio
11M reuniões c:lfClinárias. dos dias 22 e 2a do corrente. comunicei,a VOIIItI8 ExceI6nc:i.
que os ilustres membros~ douto órgão técnico. nos tennos. do, di8poeID no artigo
(;T, 11I. do Regimento Interno. ~iberBram no sentido de promover q,daamemlnm.mo
da Proposta de Emenda Constitucional ,no 21195. que -m~ o si8lama da
pI'lIVidancia social. estabelece normas da tranSição 11 dá outrns providinc:ias". em ..
(qulItro) distintas propostas de emendas COIlStitUciOl18is. tm.ando ClICIa lma dlIIea doa
seguintes temllS.& 98ber: li) tnInsI'er6nc:ia de irnciativalegíSla1lY8 ÍIO PreeidenIe da
R~ica, com exclusividade. em matéria de custeio de segurideda soeilll, b) o
aceeso li informações fiscais. bancárias, patrimoniais a financeiraS de contribuin18!l por
órgãos de fiscalização tributária li previdenctárill. c) a118raçáo de, mlIli6ria raIIiIlw •
universalização e gratuidade dos seMços de saúde, como devwdo Estado; • d)
disposições substanciais que modi1icam o sistema de previd6ncia aociaI.

Diante do exposto. e com os anexos quíI lICOlllpenham o
~te. encaminhamos li referida propositura a Vossa ExceI6nc:ia. para lIlI
providências de 'estilo, mcimente li renuml!ll'8ção respectiva 'daS'propostas. com li
llIlllIIVlI temática supramencionada, e li ultenor distribuição.
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AprQwIitIo o .-jo ~~ a Va.e EllcaIIncilI "*
~de........atlimae~.

A sue Excal*lcia o Senhor
0epuliId0 LUIS EDUARDO MAGALHÃES
[)D. PNeiclente da CIm_ dos DepullIdos
NESTA

"EXMOS. SRS. DEPUTADOS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

No intuito de atender à decisllo ontem adotada por esta CCJR, no

senridó de desmembrar a Proposta de Emenda Constitucional nO 21195, que

pretende introduzir reforma em matéria de sellUridade social, venho apresentar

a VExas. sugestlo para o referido desmembramento.

Aines de faze-lo, devo esclarecer a lodos as dificuldades

'nrradas.
Em pnmeiro lugar, pela busca de um critério racional. Procurei

1IlJclalmente colocar numa Proppsta de Emenda Constitucional as normas que

def1llJ11vamente deverllo, se aprovada a Emenda. integrar o texto da

Consl1wçllo. e noutra Proposta, as normas transitórias. Logo verifiquei que isto

podena levar a um impasse. pOIS a aprovação de uma sem a outra resultaria ou

moqua. se aprovadas fossem apenas as normas transnónas. ou desastrosa se

ocorl"esse a aprovaão das normas deflJ1ll1vas sem as transnónas, pol> ficana

abeno um "buraco negro" em matena de pre,idéncla.

Outro cnténo. que me pareceu talvez' possivel fOi o de se colocar

numa proposta de emenda as normas de custeio. separadamente daquelas que

chamaria de substantivas. Também me convenci de que haveria um impasse

_Ihante ao de que falei acima, pois de que valeriam as reformas sem

custeio. ou o custeio ~em as reformas?

Fixei-me, assim, no único cnteno que me pareceu raciOlll1 e

SCJWO: o de desmembrar apenas matérias que possam ser aprecildas c
dIcididas em separado. pelo Lellislativo. sem que decis6cs dispares, ora pc1a

aprovlIÇIo 011 pela rejciçlo. venha a trazer sraves prejuízos para o setor

nIcvamc da vida naciOlll1 que é a selUridade social.

Isto posto, proponho a este Plenário que da Proposta de Emenda

ConsÚlIICional.no 21195 sejam desmembradas três (3) novas emendas assim

caraeterizadas:
I)EMENDA "A", que pretende acrescentar uma alfnca "f" ao

inciso II. do ano 61. da Consituiçlo Federal. Tal proposu viu
transferir para o Presidente da República. em caráter de
csclusividade. a cOtnpetCncia para propor projetos de lei em
matéria de custeio da squiridade social. Como envolve reduçlo
de pretTOptivas do Poder LelIislativo, toma-se dcsneccssírio
dizer da sua relevincia

2) EMENDA "B". que visa alterar arcdaçlo do § IOdo art. 145 da
Consútuiçio Federal. A alterlÇlo perselllJÍda consiste na
Ittibuiçlo que seria dada lOS órPOs de fiscalização tribtâria c
previdenciáriL para ter acesso a inf~ "~, o
património. os rendimentos e as operaçocs fiMnceirIS e
bancárias dos contribuintes". Trata-se de mais \IlnI, enIre
muiw. tentativas do fisco no sentido de poder devassar a vida

económica dos CldadlfOS. sem limites. E que pela lelIisllÇlo em
VIgor. Já é possivel a quebra de Sigilo bancario. 011 mediante
ordem Judicial. ou por determmação de CPI. ou :únda pelo
Fisco. exigido apenas que se mstaure procedimento fiscal. PcIu
discussões haVIdas nesta Comlssllo. na sessio de ontem.
pareceu-me consensual a opinião de que esta matéria estaria mal
colocada no texto da PEC ::1195

3) EMENDA "c", que objetiva dar nova redação ao art. 196 da
Constituição federal.
Em verdade. a alteração visa basicamente substituir a idéia da
IIlIÍversalizaçlo e gratlUdade da prestaçlo de serviços de saúde,
como direito do cidadio e dever do Estado, por outro tqÍIIIe a
ser estabelecido em Lei.
Parece evidente que embora abranaido pelo amplo conceiIo da
selUridade social. este disposiúvo pode ser examinado _
separado do contexto da PEC 21195. pois situHe lIIIàto mais no
imbito de diretriz llI8Cro-politica de sáude, que o constituiDle de
1911 preferiu erilPr em norma constitucional.

Em sinlese. acompanham a presente Exposiçlo qUlUO miIUa de

Proposw de Emendas CosnlilllCionais. a de nO 21195, extraídas do seu texto ..

matérias desmembradas. e as caracterizadas como I'roposw "A". "B" c ..C".

anexo este que certamente facilitará o exame da matéria ora submetida ao

Plenário desta ComíssIo.

Nesta oportunidade, renovo a todos os meus protcSlOS de cIevado

apreço.

1995.

Cl*1I'1o DI CO..TITUIÇlo I .rtJ8'1'IÇA I DI alDl.çlo

I - allLl.'l6aIo

Atravla da Mensagem nO 306, de 17 de aarço

findo, o Sr. Presidente da Repüblica submete ao exa.. do

Congresso Nacional proposta de emenda i Constituiçlo que

"modifica o sistema de previdlncia social, estabelece noraas de

transiçlo e di outras providlncias".

A iniciativa compae o rol de .udançae

preconizadas pelo Governo ao texto_constitucional, que e. .Irie

aportam ao Congresso Nacional sob inspiraçlo de aodernizar o

Pal., insari-lo na nova ordem econamica mundial, rever o papel

do .stado, equilibrar as finanças püblicas, estabilizar a aceda

e, por fi., sanar distorçaes ou problemas atribuldo. I

noraatividade gerada pela Carta de 1988.

Acompanha a mensagem presidencial exposiçlo

de .otivos encabeçada pelo Sr. Ministro de .stado da Pravidlncia

e Assistlncia Social, seguindo-se os Ministros da Justiça. de

razenda, do Planejamento e Orça.ento, da Adainistraçlo rederel e

Reforaa do .stado e, final.ente, da Educaçlo e do oesDOrto.
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profissionais dos policiais e dos bombeiros militares e dos

Em sua longa defesa das medidas alvitradas,

os expositores delineiam conceitualmente a previd'ncia social, a

Ministfrio POblico, reaquardando-se as peculiaridades

atual conformaçlo do sistema de seguro social, a partir da sua integrantea daR Fo~ça8 de Mar, Terra e Ar;

evoluç40 hist6rica no PaIs, caracterizada por dois aspectos

b!sicos: de um lado, a coexistfncia do Regime Geral de

- redefinir as fontes de financiamento da

seguridade social, preservando-se as atuais fontes de custeio

Previdencia Social e diversos regimes especiais, de outro, a

incorporaç40 paulatina de aç6es assistenciais dissociadas do

vInculo contributivo do segurado.

durante o perlodo de transiç40 para a nova legislaçAo;

- suprimir do texto constitucional a i ••nçlo

contributiva das entidades beneficentes de a.sist'neia social i

- rever os critérios de conc.salo das

Assinalam que, dessa düplice caracterizaç40,

decorre o desafio posto hoje a sociedade brasileira, no sentido

da uniformizar 08 reqimes e resgatar o carAter contributivo da

aposentadorias por tempo de serviço, que passam a combinar

limite de idade com tempo de contribuiçAo;

- induzir 4 adesio facultativa do segurado a

po11tíca prevídencí6ria, atendendo A necessidade de reforma da reqime de previdencia complementar;

previdenciArios e assistenciais, passando a concêss!o destes a

obedecer a crit6rios seletivos;

previdlncia, resultante também de outros fatores de naturezas

diversas, conjunturais, qerenciais e estruturais.

- desvincular o piso dos beneUcios

implementadas, visando A obtençao de resultados a curto, m6dio e

longo prazos, observam que a proposta em comento tem por escopo

desenhar novo modelo previdenciario, financeira e atuarialmente

vi!vel e justo do ponto de vista social. - unificar os critérios de concesslo de todos

beneficiArios urbanos e rurais, homens e mulheres;

- reconhecer os direitos adquiridos e as

expectativas de direito, na transiç!o para o novo RGPS;

isonômico paratratamento- conferir

seremestratigias aAo abordarem as

os benefIcios mantidos pela Previdência Social, ainda que I

Por fundamento das alteraçOea constitucionais conta do Tesouro Nacional;

ora colimadas, seus defensores partem do diaqn6stico da.

dificuldades do .istema, apresentando dados, gr6fico. e
- corrigir antigas disfunções corporativas

quanto aos regimes pr6prios de previdência dos servidores

constataç6es pertinentes As despesas gerais da previd'ncia, pOblicos;

relaçlo beneficiArios/contribuintes, perfil demogr6fico e suas - estabelecer nas disposições constitucionais

tendlncias, populaç&o economicamente ativa, expectativa de vida, transit6rias critérios para concess!o das aposentadorias dos

renda e idade, que instruem e dimensionam sua vislo da servidores civis e militares, magistrados " membros do
problem!tica setorial. Mini.t'rio POblico, ati que sejam promulgadas lei.

Ao termo das considerações, os Sra. Ministros complementares relativas aos respectivos regimes;

analisam o conjunto das DodificaçOes que entendem necéssAriaa,

as quais em resumo objetivam:

- suprimir as mat~rias infraconstitucionais e

aperfeiçoar a redaçlo do texto constitucional.

- retirar do texto constitucional os temas Resta observar que a Subsecretaria do

que, por sua natureza, nAo lhe s~o afetos, remetendo para a Gabinete civil da Presidlncia da RepQblica encaminhou A

le9i51açl0 complementar as regras de concesslo e de reajuste dos

planos de benefIcios do RGPS e dos regimes especlficos, com a s6

exigência de serem consistentes do ponto de vista financeiro e

Secretaria-Geral da Mesa as folhas 6, 9 e la, destinada. a

substituir as corre.pondentes p!ginas da pre.ente· proposiçAo,

co. o objetivo de proceder a reparos quanto A redaçlo.

atuarial; A matiria veio uaa priaeira Vez a esta douta

- tornar privativa da Uni60 a competência Co.is.lo para o exame de admi••ibilidade que propicie sua

legislativa sobre previdência social, cabendo Aa demais esferas tra.itaçao, circunscrito o pronunci..ento colegiado tlo-ao••nte

de governo operacionalizar o sistema para os seus respectivos A anAlise de conte6do jurldico-constitucional e, do ponto de

servidores; vista for.al, A verificaçlo dos requisitos de regimentalidade e

- no caso dos servidores pOblicos, ttcnica legislativa da p~oposiç'o.

desestimular aposentadorias precoces e vedar o acQmulo de

aposentadorias e destas com outros rendimentos pagos pelo setor

pOblico;

No curso dos debates preambulares, port.,

aflorou a quest40 da diversidade de conteOdo de algweas partes

- aplicar o principio da isonomia ao regime da Proposta, reunidas na .esma iniciativa pertinente l refo~a

dos servidores pOblicos em geral, magistrados e membros do do sistema previdenciArio mas sem entreterem com ela uma
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sugest~. de de.dobramento da Proposta original foram

examinada., vingando, ao final, a ofertada pelo ilustre

Presidente Deputado Roberto Magalhles, que agrupou em quatro

iniciativas o conjunto das alteraço.s pretendidas pelo Governo

atrav's da Mensagem em epigrafe.

correlaçlo temAtica direta. Ao cabo da discusslo, chegou-se a

.oluçlo, por maioria de voto., .obre a necessidade de se

proceder a s~paraçlo das mat'rias distintas, para constituirem

propo.içOes autOnomas, pre.ervando no entanto a inteireza da

reforma previdenciAria no bojo de usa s6 Proposta.

Em face da ..ncionada decido, 'vArias

garantias individuais·, sistematizados no Capitulo I do Titulo

11 da Constituiçlo, no qual se inserem ambas as garantias,

re.pectivamante no caput e no inciso XXXVI do art. SO.

Primeiramente, a presente contrariedade esta

dirigida ao. SS 90 e 10 cogitados para o art. 42, atravls dos

quais .e e.tabelece a diferenciaçlo dos regimes aplicAveis aos

.srvidore. militare. federais, integrantes das Forças Armada., e

.0• •ervidore. militares das Unidades da Federaçlo, ou seja, o.

aeabro. da. policias militares e dos corpos de bombeiro.

militares, categorias que no entanto são uniformemente

disciplinadas no art. 42 da Lei Maior, encimado pela SeçAo 111 

Dos Servidores Militares.

A••im, pa.saram a constituir proposiçOes

autOnoaas a8 modificações intentadas respectivamente ao art. 61,

ao art. 145, S lU, e ao art. 196, englobando tudo o mais a

reforma da previd'ncia e a••i.t'ncia social, nos termos da

deliberaçlo plenAria da Comisslo, comunicada a douta Mesa para

08 fins de adequaçlo ao tramite legislativo.

Em conseqü'ncia, a presidência do colegiado

Desde que smba. as categoria. de servidores

militares .10 tratadas de forma id'ntica no texto da Lei Maior,

e.pecificamente no caput e parAgrafos do art. 42, nlo se

compadece COm o regramento constitucional a pretendida adoçlo de

regimes previdenciArios distintos e independente., mormente

quando os .egundos ficaria. sujeitos as noraas gerais do art.

40, pertinente. aos servidores pOblicos civis em geral.

1: o relatório.

circunscrita aua parquiriçAo aoa vArios aspectos da reforma da

Previd'ncia, objeto da PEC renuserada como 33, de 1995, .em

aquela. parte. de.tacada. para curso próprio.

houve por bem manter o Relator previamente designado,
Nlo altera a assertiva a circunstancia de .e

haver buscado amenizar o tratamento discriminatOrio, atrav'. da

previsAo de lei complementar (art. 201) que devera refletir ·a.

peculiaridades da profisslo policial militar e de bombeiro

militar·.

:n: - VOTO DO .-LATOJt

NAo h6 reparos formais a serem apontados ao

contexto da Proposta, que atende aos preceitos regimentais e, de

modo geral, aos requi.itos constitucionais para a sua

apre.entaçlo, di.criminados no art. 60 da Lei Maior, e.tando

redigida em boa t'cnica.

Para sanar o 6bice em tela, ofereço emenda
!

substitutiva dos SS 90 e 10 propostos, reunindo num só preceito

ambas as categorias e afastando a desigualdade apontada.

Em segundo lugar, impende questionar a slrie

de preceitos no. quais se contempla ressalva do tipo: • nlo

se podendo invocar direito adquirido, neste caso" (art. ga,

VII), ou " ••• nlo se a~itindo, neste caso, invocaçlo de direito

adquirido" (art. 14) ou, ainda, ••.• nlo

casos, invocaçlo de direito adquirido

perfeito· (art. lS).

Todavia, sob o angulo estrito da

con.titucionalidade da mataria, a iniciativa governamental nlo

.e mo.tra imune a objeçOe. .ubstanciais, quanto a aspecto.

e.pecifico. que adiante .e apontam.

adquirido· (art. 11), ou· vedada a invocaçlo de direito

se admitindo, nestes

ou de ato jurldico

Ea verdade, certo. dispo.itivo. in.erido. na

Propo.ta revelam-se conflitante. com o. fundamento. por ela

..... apregoado., ao di.crepar de principio. tido. ata por

aupraconatitucionai., concernente. la garantias da isonomia e do

re.peito ao. direito. adquirido., colocando-.e em diverg'ncia

com o inci.o IV do S 40 do art. 60 da Lei Maior.

Coa efeito, dita norma exclui de apreciaçlo a

propo.ta de emenda ·tendente a abolir: ( ••• ) IV - Os direitos e

Em todas as hip6teses, abstraida. a. razOes

de .'rito que as aconselhe., ou os argumentos que .e lhe.

poderiam contrapor, inspiradas no pensamsnto juridico ortodoxo

de nitida con.truçAo kelseniana, 6 irrecusAvel que a s6 excluslo

de ·direito. adquiridos· ou de ·ato juridico perfeito· resvala

e. incon.titucionalidade, por manifesta ofensa i garantia

entronizada na Lei Maior (inci.o XXXV do art. SO), atentando

contra o patrimOnio juridico de quantos se veria. atingidos

pelas regras .uperveniente••
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Consumado o ato sequndo a lei vigente ao seu

t ••po, ou confiquradas todas as condiçõ.s ou requisitos legais

1995, d••de que aprovadas a. emen~a. anexas.

.stabel.cidos para produzir certa situação, 6 inadlllisslv.l

d.ntro do estado d.mocrAtico de direito tornA-los lrritos por

norma posterior, ainda que de hierarquia constitucional, tanto

.ais que emanada do poder constituinte derivado.

11 nova tessitura s6 poderA alcançar,

d••tarte, os casos vindouros, situações ainda nAo constituídas e

consolidadas, sob pena de institucionalizar-se o arbltrio e

violar alquns dos pilares mais fir.es do estado de direito e do

regime democrAtico vigentes no Pais.

Sala da Combaio, em 1I~ de .bril de 1195.

IIID1lA .1 1

o poder de emenda nAo terA o condão de tornar

a IIssembllia

\
insubsistente, mercl de
\
~ituações amparados por

tecnicismo redacional,

reqra substantiva que

casoa ou No art. 21 da PEC NI 33/95, dl-se ao S gl do .~t. 42

redaçlo adiante, suprimindo-.e OSlO:

•

sob esta persuasão e em tais condições,

faz-ae nacessAria adotar emenda supressiva das v~rias ressalvas

li.tada., a fim de escoimar os respectivos articulados da eiva

d. incon.titucionalidad••

Racional Constituinte erigiu como imutAvel, a chamada clAusula

p6trea, que estende sua proteção a esfera dos direitos e

Igarantias individuais, uns e outros indisponlveis ~o poder

con.tituint. derivado. O Poder Legislativo, por sua intimidade

• compro.i.so com a fonte jurlgena primeira e soberana, de que I

.xpr••slo • in.trumento, não pode, em sã consciência, perfilhar

outro .ntendimento.

Finalmente, merece reparos de

"Art. 42 •••••••••••••••••••••••••••••• ,.

S 91 1I0s integrant.. d.. ro~ça•

Ar.adas • da. policias .ilitares • dos corpos de

bombeiros militar.s, • aos respectivo. pensioni.t••,

I a.eegurado r.gi.. previd.nciArio pr6prio, cu.te&do

mediante contribuições dos ativo. • d. Unilo,

obedecidos crit6rios que preserve. o equll1brio

financeiro e atuarial, na foraa de l.i coapl...nt.~

previ.ta no art. 201, que dev.rA r.fleti~ ••

peculiaridade. da atividade .ilitar e da profi...o

policial ailitar e de bombeiro .ilitar, inclusive

na. situações de querra • definirA, .ind., liait~

de idade • req~a. d. cAlculo do v.lor do beneflcio.-

tlcnico-l.gislativa a enumeração de diplomas legais, e at6 de

.adida provis6ria, para integrar desnecessariamente o conteQdo

de noras de hierarquia constitucional, tal como .e verifica no.

arts. SD e gD, inciso v, da Proposta em tela, ao intuito _•••0

d. exaurir a legislaçlo especial alcançada pelos preceitos

tr.nsit6rios de que se trata.

Sala 'da Coais.lo, •• "5 de .bril d. 1"5.

7~;~
DePutad~ IGlUU

~la~õ~
IIIIIIDA .1 I

11 boa técnica repele a mençAo, no texto

leqif.rando, de norma de hierarquia inferior, cuja ediçAo ou supri...-se •• r.ferent•• .oa

.lt.r.çlo seque processo legislativo diverso, COIIO ocorreria, di.po.itivos cit.do. da P!C nl 33/95:

p••x, co. a r.f.rência a decreto em artigo de lei, suscitando

controv'r.ia int.rpr.tativa se, na vigência da lei, o decr.to

vi•••• a .er modificado.

Para corrigir semelhante erronia, .10 feita.

du•••••ndas supre••iva., sem qualquer prejulzo para o conteddo

e o alcance de ambos os dispositivos acima citados.

De quanto .xposto, pronuncio-•• no ••ntido da

_.~l••ibilidade da proposta de Em.nda , Constituiçlo n" 33, de

•••• nlo .e podendo invocar direito .dqui~ido,

n.ste c••o· (no inci.o VII, 1. fl.., do .rt.
gl);

• ••• nlo .e .~itindo, n.ste c••o, invocaçlo de

direito adquirido· (no art. 11, 1. f1");

vedada • invocaçlo de dir.ito adquirido.

(no art. 14, 1a fia.);
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n50 se admitindo, nestes casos, invocaçAo PARECER REFORMULADO

de direito adquirido ou de ato jurIdico

perfeito" (no art. 15, in fine).

Sala da Comiss!o, ~m ;;~~ 1995.

DeputadO~IGO••~~~
( Relator
\. _./

Em reunilo ordinária da Comisdo de Conslituiç60 e Justiça e de

R~, realizada em 27 de abril de 1995, por ocasiAo da apreciaçao da Proposlll de

Emenda • Constituiçao rf' 33195, convencido das razOes expendidas pelo Plenário,

decidi reformular as Emendas de minha auloria, de nOs Dl a 02, referentes aos

seguintes dispositivos .da proposiç60: inciso VII do art. 9"; art. 11; art. 14, e art. 15,

conforme redat;Oes em anexo.

Sala da Comissllo, em de abril de 1995.

o art. '0 da PEC NO 33/95 fica assi. radigido:

"Art. 80 AU que produz.. efeito. as

leis que irlo dispor sobre as ,contribuiç&es de que

trata o artigo 195, com a redaçlo dada por esta

Jaenda, ·slo mantidas as formas de custeio ds

'~~;t~:'.~
Daputad\R~~~~_~ESP!:.~/

.Relator . _-----

EMENDAN"01

seguridade aocial e dos diversos

'PJlevidencilrios, sendo exiqIveis aa contribuiç&es

. estabelecidas .. lei, preservados os efeitos

produzidos sob sua viqlncia."

Sala da Co.iaBlo, e. O~ de abril de 1995.

No art. 2" de PEC N" 33195, suprimam-se os §§ 9" e lOdo ar!. 42.

~Deputado IGO.W~
Relator

_.-.
o inciso V do art. 90 da PEC NQ 33/95 fica assl.

redigido:
"Art. 90 .

Sala da Comissio, em

Deputa

EMENDA N" 02

de abril de 1995.

V - fica. aaaeguradoa os benefIcios

previdencilrios dos inteqrantea das Forças Armadae,

·~st~lecldos e. lei;

"........~ ..

SupriI1llllll-H .. expresslles "nlo", do inciso VII, in fine, do art. 9", do

ar!. 11, in fine, e do ar!. 15, in fine; e substitua-se a expressA0 "vedada" por

"admitida", do ar!. 14, in fine, referentes. PEC rf' 33195.

., Sala da Co.iaalo, ell 6lO!>'de abril de 1995. SaJa da Comiaslo, am de abril de 1995.

~
rr/(/i'c{ '<'<c

Deputado DRIGUES P
Relator
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COMPlEMENTAÇAO DE PARECER No art. 2. da Proposta, suprimam-se os 55 ~. e

10 do "rt. 42.

Suprimam-se as expressões "nRo", do inciso
in fine, do art. ~', do art. lI, in fine, e do art. 15,
fine; e substitua-se a expressão "vedada" por "admitida",
art. 14, in fine, referentes à Propasta.

QuandO da dl.CUldo da propo.lçlo em IPlwafe, foram apr.nnlad\J.
dois dólstaques para YOlaçlo em Illparado, com 1Itcro no art. 162, inciso I, do RI.
~slm aendo a ComIS.lo votou o parecer de minha .~ona, que concluI. ~
admlsslll1ldade da proposta de lIIll8Ilda • ConsIKulçlo, com quatro eme~.

llne.dora. de fnc:onstluclon.ldad., r....fYldo. OI dest.ques. Tendo li4;Io
apt'OYlldo o meu parecer, p...ou-.e entlo • dellberaçlo do. dspollllv9s
dest.cados. Em votaçAo. como deCorrtncia do destaque do Senhor~'do NiI'Qn
GlbIOll, foi Ipt'OYlIdI a Incruslo do § .,. do art. 195 do atual Texto Conttluclon.'•
•uprlmldo PIlo art. 5" da PropOlla, " .m llgulda, foi .prlMlda a~..do ela
expresdo •... e NtiYOS, bem como dos pensionistas...•• suger1da para o 51° do ai!.
40 da CF, pala art. 2" ela Proposta, ast. úKima aKaraçlo decorr.nte do desl'qlll ele
a~orIa do Se!!!lor Deputado Prfsco VIana. I

i
Mister se faz re..allar que adrnalda por este COlegIada T6cnlco ia

Proposta da Emenda' Constllulçlo n" 33, de 19~. na forma detlrmlnada em aU'
reunllo de hoje, ela 03 de maio de 1995, constatei que, suprimidos os 5§ 4°, 5" e ~
do art. 40, em lua' red.çlles origln.ls, a remisslo .01 mesmos fd. paio 5 10 elo
art. 42 lIcou sem objeto, o que, oportunamente, devert merecer a atençlo da
Comlsslo Especial.

S.la da Comisalo, 03 de maio de 1995.

J71 - P~RECER a~ COMISS~O

A Comiss~o de Constituiç!o e Justiça e de Reda
ç~o, em reuni~o ordinária realizada hoje, opinou, contra os
votos dos Deputados Gilvan Freire, José Luiz Clerot, Adylson
Motta, José Genoíno, Paulo belgado, Miro Teixeira, Milton.Te
mer, Eurípedes Miranda e, em separado, dos Deputados Nilson
Gibson, Aldo Arantes, Marcelo Deda, Alexandre Cardoso, Mathe~s

Schmidt, Hélio Bicudo, Magno Bacelar, Coriolano Sales e JarbrS
Lima, pela admissibilidade, com emendas, da Proposta de Emen~a

à Constituiç~o n. 33/~5, nos termos do parecer reformulado,
com complementaç~o de voto, do Relator. Os Deputados Prisco
Viana, Gerson Peres, Ivandro Cunha Lima, Adylson Motta e Maf
coni Perillo apresentaram declarações de voto.

EMENDA ADOTADA H. 2 - CCJR

EMENbA ADOTADA No 3 - CCJR

VII,
in
do

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalh~es - Presidente, Nestor Duartj"
Valdenor Guedes e Zulaiê Cobra - Vice-presidentes, AntOnio d s
Santos, ~tila Lins, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrad ,
Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, Rodr
gues Palma, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ary Kara, Edin o
Araújo, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, João Natal, Jor~e

Wilson, José Luiz Clerot, Luiz Carlos Santos, Nícias RibeirQ,
Ãloisio Nunes Ferreira, Almino Affonso, Oanilo de Castro,
Eduardo Mascarenhas, Rommel Feijó, Vicente Arruda, Adylson
Motta, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco
Viana, Hélio Bicudo, José Genoino, Marcelo Dedo, Milton Temer,
Paulo Delgado, Marconi Perillo, Talvane Albuquerque, Euripedes
Miranda, Magno Bacelar, Miro Teixeira, Francisco Rodrigues,
Alexandre Cardoso, Nilson G , Aldo Arantes, Jair Carneiro
e Paula de Velasco.

Sala da

EMENDA AOOTADA NO 1 - CCJR

D!-se aa art. 8. da Proposta a seguinte redaçRo:

"Art. 80 Até que produzam efeitos as leis
que irRa dispor sobre as contribuiç~es de que
trata o art. 195, com a redação dada par esta
Emenda, sRo mantidas as formas de custeia da se
guridade social e dos diversos regimes previden
ciários, sendo exigiveis as contribuiç~es estab!
Iecidas em lei, preservados os éfeitos produzi
das em lei, preservados os efeitos produzidos sOb

:::.·::·:~::.~~m()~de 14."';'" de 1~~5
,.~,o .,. , .," I' ~

Presidente -..,......- \
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EMENDA ADOTADA N; 4 - CCJR

Df-se ao inciso V do art. 9;· da Proposta a se
guinte redaçlo:

"Art. 9; , •....

V - ficam assegurados oS benefIcios pre
videnci'rios dos integrantes das rorçls Ar.a
dlS, estabelecidos em lei;

EMENDA ADOTADA N; 5 - CCJR

IV - direitos e garantias individuais."

Entre os direitos e garanti.. individuais está aquele enunciado no

art. S', inciso XXXVI, da Lei Maior:

"a lei Dia prejudicará o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a
coisa julgada".

Cabe, vestibulmnente, formular a seguinte indagaçlo: sio

ClJIOIÚWis o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coi.. julgada a preceito

constitucional, visto ser a Constituiçio a fonte primária de todos os direitos e garantias dos

indivfduas?

Cumpre, pois, enfrentar a refendl~, que nos parece

...-arv«dadeira questIo preliminar.

Para deslinde di questio proposta, do qual, na verdlde, depeoderá

JlOIJO posicionamento ante a PEC n" 33, de 1995, necessário se torna abordar o tema di

diltinçlo entre poder constituinte e poder reformador.

Nu Constituições rigidu • que sio aquelas que, para JUS reforma,

exigem formalidades especiais, distintas das seguidas para a eIaboraçlo das leis ordinárias •

a competência para a1terá-lu pertence a um poder reformador, distinto em JUS natureza

tanto do poder constituinte, quanto do poder legislativo ordinário.

IncluI-se o § 7;
derll, suprimido pelo Irt. 5;

da Constituiçlo Fe-
Este poder reformador, também chamado peladoutrina de poder

COJIJIÍtuinte derivado, ou poder constituinte de segundo grau, ou, ainda, poder constituinte

constituldo ou instituldo, é estabelecido pelo poder constituinte originário, com o escopo

de alterar a Constituiçlo.

Assim, o fundamento di legitimidade juridica do poder reformador

reside na própria Constituiçlo, que estabelece seus linútes e determina as formalidades

especiais a serem seguidas, absolutantente distintas daquelu fixadss para o procedimento

legislativo ordinário.

EMENDA ADOTADA N; 6 - CCJR Chegamos, entIo, ao ponto nuclear da quest!o abordada.

Suprimi-se I expresslo " •.• e inativos, bem como
dos pensionistlS .•. " do § 1; do Irt. 40, da Constituiçlo Fed!
rll, proposta pelo Irt. 2; di posta de Emenda.

Sala 1995

Se o poder constituinte é ilinülado, o poder reformador Dia o é,

tendo que te ater, necessariamente, is restu instituldu por aquele.

Assim, quando • norma constitucional adventicis, emanada do

poder reformador, te dispõe a alterar outra de modo contrário à cláusula de

imodiIicabilidade contida no DiPIom&:tor, estaremos certantente diante de norma

coDltll1lcioaal laeoaltll1lcioDai, mexi o em tal~ qualquer incongruência,

contradiçlo ou impropriedade, como, à p . vista, pode parecer.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO ND..SON GIBSON

Veaia co....... do eminente Relator, voto pela IDadmluibllldade

di PropoIII de Emenda Constitucional n' 33, de 1995, que modifica o sistema de

previd&Icia lOCiaI, estabelece normu de tranJiçlo e di outru providências, viIto afrontar a

referida pt'OJIllIiçlo, por víriu vezes, o preceito etWlIciado no art. 60, § 4', di Lei Maior,

.,.cIeceacIo, wim, do vicio de inconstitucionalid8de.

Com efeito, dispõe o an. 60, § 4', da Constituiçlo Fooeral:

"§ 4" Nio lerá objeto de deIi~a propolta de lIIIlllIIda
tendente a abolir:

"Normas Constitucionais iDconstitucionais?" é, aliás, titulo de

Iàmosa lIIOIIllII'Ifía de 0170 BACHOF (Verf'usuDgswldrip Verf'usuDpnormea?),

eminente Professor da Universidade de Tabingen, que abordou percucientemente o tema

no referido trabalho (exille excelente traduçlo para o portugu& pelo Professor JOSÉ

MANUEL CARDOSO DA COSTA, editada peJ. Livraria Almedins, de Coimbra).

Certo é, pois, que norma constitucional emanada do poder

reformador, ou poder constituinte derivado, aio pode, validamente, alterar norma que,

em virtude de preceito expUcito do poder constituinte originário, está amparadl por

cláusula de imodificabilidade.
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Auim t&u entendido, na doutrina P'tria. entre outroI, NELSON

DE SOUSA SAMPAIO (O Poder da Refonna Constitucional, Livraria Proareuo Editorá,

Bahia, 19S4, pp. 4414S e 92 e 1JlS.); JOSÉ AFONSO DA sn..vA (Cuoo de Direito

COIlIlÍtUCional Positivo, Edit. Revista doi Tribunais, SP, 1989, pp. S9/6O); PINTO

F'ERREIRA (PrincIpios de Direito Collllitucional Moderno, Edit. Revista doi Tn"bunlis,

SP, S' ediçio, vai. I, p. IS9; Da Constiluiçio, 1016 KonfiDo Edit., Rio de IIIIlIÍrO, 19S6, pp.

109/11O; e, na doutrina estrangeira, orro BACHOF (Nonnas ConJtitucionais

Jnc:onstituciOlllis? cit., PP. 541S8); J. J. GOMES CANOTlLHO (Direito Constitucional,

Livrari. ~·Coirnbra, 1983, p. 784); IORGE MIRANDA (ManuaJ de Direito

Constitucional, Coimbra Edit., Coimbra, 1988, l. fi, pp. 287/294).

No que diz respeito, especificamente, à matéria do direito

adquirido opon!vel à IIOnnt constitucional emanada de poder refomwlor, lIll:l'ete mençIo

conhec;ido trabI1bo da lavra do eminente jurista CARLOS MÁJlJo DA sn..vA VELLOSO,

bi>je com _o llO Supremo Tn'buna! Federal, lOb o litu10 "Funcionirio PlibIico _

Aposentadori. - Direito Adquirido", publicado em 1972, ainda lOb • '&ide da Emenda
Constituçional n' I, de 1969.

Sobre tal tema, que constitui, na verdade, O pontO noda1l1O exame

da constitucionalidade d. PEC n' 33, de 1995, leciona o referido juriJta, leIII meiu

paI.vras ou linguagem reticente:

"Assim, fiuto de um Poder ConstiluÍDle inItituIdo, derivado
do o~ginàrio, limitado pelo texto da Constituiçio entJo vigente,
havena tal poder de respeitar priDclpiol COIIS&gI'&doa no texto
constitucional vigente. E um deues principiai, e><preuo na Carta
de 1967, wim !e enunciai., como, de resto, ainda te eoonc:ia, no
art. IS3, § 3': Art. 150 ..
"§ 3' A lei nIo prejudicari o direito adquirido, O ato jurldico
perfeito e • coisa julgada." Firamos O cerne do cuo: deYidamente
aceito que. pretenslo do servidor tem cor, tOnna e conteúdo de
um autentico direito adquirido, de um direito que te adquiriu por
força, inclusive, de uma dispoaiçlo do texto constitucional contido
na carta que limitava • açIo do Poder ConslituiDte instituldo, entIo
é descabido, "d.ta veaia", allnIo_ que tal dlreito aio é
oponlvel à mo..... COIIJ....tuelada ... E...end.
Coostitucional n' ., de ."9. t CIpOIÚYeI • ..., porqae é
també... direito constilDcioDaJ contida ....triz da re/'o......
11. obra do Poder COlIstituiate ori&iúriO do qlla1 se oriliaM o
Pode, Constituiote de revido." (Funcionúio Público _
Aposentadori. - Direito Adquirido, ia ReviJla de Direito Público
vol. 21,jullset 1972, p. 178. (grifamos) ,

,
Em làvor de seu entendimento, CARLOS VELLOSO invoca •

autoridade do insigne professor CAIO MÁRIo DA SILVA PEREIRA, como te 16:

"Mais na frente do que DÓs, no sustentar O principio da
oposiçio do direito adquirido à própria Constituiçio. e,
evidentemente, com muito.maior autoridade, fortalecendo, lISSÍlII, o
nono modesto ponto-de-VIIla, encomra-se o eximio Caio Mirio da
Silva Pereira, quando ensina: "Em principio nIo pode haver
nenhum direito oponivel à Constitulçio. que é • fonte )llÍIIlÚi& de
todos os direitos e guantiu do indivlduo, tanto na esfera
publiçística quanto na privatistica." Uma refonna constitucionaJ
nio pode sofrer restrições com fimdamento na idéia gen6rica do
respeito 10 direito adquirido. Mas, se é • próRJia Coostitu~o

que coosip. o pri.clpio de oio-rdtOlItlvid.de, Hria ....
co.trad~o coosiJo ...esm. H _tasae para todo o
orden.mellto juridieo • idéia do respeito às s1tu.çh1 juridicu
coostituidu e, simll1taoeameate, aleDtasae co.tra este
coacelta. Anim, UIII. reforma d. CCllUtitu~oque leDb& por
escopo ••prilDir ..... praatla antes ......nda
constitucio.almente ("nempli I"l'tIa"•• iuaovibUidade e •
vitalicied.de dos jJlIzes), tem efeito illledlato, ..... aio .t~p
.quela prerroptiv. o. .quela tl&, iatep'lld. DO
patrialanio de todos que OIlOUv•• do efido". (op. cit, p.
179) (grifamos) (a referida llçio de CAIO MÁRIo DA SILVA
PEREIRA esti estampada em sua obra Instituiçlles de Direito
Civil, ForenJe, 1961, vai. I, p. h8)

Respondendo, pois, à questlo prclirninar formulada, !e sio

oponíveis, ou nio, o direito adquirido, o 110 juridico perfeito e • coisa julgada à oonna

constituciooa1, emanada do poder reformador, tem-!e, indubitavelmente, que silll, làce à

preva1blcia do principio da irretroativid.de estabelecido pelo poder constituinte originário.

Parece-nos conveniente formular, ainda, uma segunda indagaçlo,

de cuja raposta também defluirIo CODJeqilâlciu para u coDl:1ullles • que c:begaremoa

neste nosso voto.

A veuta qu.estio • enfrentar é • seguinte: os direitos e garantiu

individuais, prantidos peJas cIwnadu eüuJuIu pétreu da COIIJ\ituiçIo (ar!. 60, § 4", IV),

sIo apenas os arrolados nos lClenta e sete incisos do seu art. S', ou, acaso, existem outros,

enunciados em dilpOJitivos diverJos daqueles?

Tem-se por useate que o elenco do art. S' da "::onstltuiçio nIo é

euutivo doi direitos e garantiu individuais, lIé pelo que displle o § 2' do referido art. S':

"§ 2' Os direitos e garantiu expressos nesta Comtituiçlo
nIo excluem outros decorrentes do regime e doi principios por ela
adotados, OU dos tratados internacionais em que • República
Foderativa do Brasil aej. parte".

AdiscuSllo 1I1M se travou 110 Supremo Tribunal Federal quando do

julpmento da Açio Diret. de Inc:onstituçionaJidade n· 939-7-DF (concenlo de Medida
Cautelar) proposta contra. Emenda Constitucional rf 3, de 1993, que, no _ art. 2'. § 2',

JUtorizav&. Unlla a instituir imposto sobre rnoviment&çIo ou transmiJaIo de valores e de

eréditOl e direitos de natureza financeira, é particularmente rica de lJllUlIlenlOI para um

correto poaicionamento em relaç10 • _ tems.

Diacutiu-ae, llO referido feito, a vio\açio pela Emeada o' 3, do ar!.

60, § 4". IV. combinado com os arts. S', § 2' e ISO, UI, "h" da Constiluiçio, este ú1timo

prantIdor do principio da anterioridade dos tnbutos.

O reJator da referida ADIn, o eminente Ministro SYDNEY

SANCHES. em _ voto vencedor na concessIo da Medida Cautelar. considerou que o

principio da anterioridade, lIWIIlCiado no art. 150, § 2'. "h", da Conatituiçio, lIlá incIuJdo

CIIIlIe os dinitos e prantiu individuais, como te I!:

"8. O constituinte originjrio, ou meIbor, • ConstituiçIo
Feda1 de OS.10.1988, 110 Titulo fi, dedicado 101 direitos e
prantias tImcIamentais, destinou o capitulo I 101 direitOl e deveres
individuais e coletivos. Eoonciou-os no art. S· e seus setenta e sete
incisos. E 110 § 2' desse artigo do Capitulo ~ aduziu: "§ 2' - os
direitos e garantiu expressos nesta Constituiçio DIo excluem
outros decorrentes do regime e doi princlpios por ela adotados..."

9. lá \lO TituJo VI, destinado à tnõutaçlo e orçamento, e no
Capitulo I, dedicado ao sistema tn'buWio nacionaJ, nàis
precisamente na SeçIo fi, regWOII a Constltuiçio "u limitações ao
poder de tnõutar", estabelecendo, desde logo, \lO art. 150: "Art.
1SO. Sem prtJuizo de outru guantiu useguradu ao contnõuinte,
é vedado à UniIo, 101 Eatados, 10 Distrito Federal e AOS

Municlpios: m - cobrar tributos: "b" - no mesmo exerclclo
financeiro em que ba,j. sido publicada • lei que os instituiu ou.
aumentou.-

10. Trata-ae, pois, de guantia OIItorgada 10 contn'buinte, em
face do disposto nesse art. ISO, UI, "h", em conjupçlo co. o §
2' do ar!. !" d. Co..titulçlo FederaL

1). Ora, ao cuidar do processo legislativo e, mais
especificamente, da emenda à Constiluiçio, esta. no § 4' do art.
60, deixa cl.ro: "NIo será objeto de deliberaçlo • proposta de
emenda tendente. abolir: IV - os direitos e garantiu indivlduais."
Entre esses direitos e I ....atlu iadlvlduais, estio, pela
exteuio coatid. nO f 2' do .11. !" e pela especificaçlo feita no
art. ISO, m, "h", • garanti. 10 contribuinte de que • UniIo nIo
criará nem cobrará tributos, "no mesmo exerclcio~o em
que haja sido publicada • lei que OI instituiu 011 aumentou.·
(grifUnos) (Serviço de Jurisprudencia, DI. 17112193, ementário o'
1730-10 STF).
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Posicionadas, poi., em caráter abstrato, u questões

retro-abordadas, pusemos i análise concreta do disposições da presente praposta de

emenda i Lei Fundamental, 1Gb o enfoque esclusivo da admissibilidade, de compet~

desta Comisslo, abstraido totalmente u questões ligadu ao mérito, cujo exame, por

disposiçio regimental (art. 202, § 2"), cabe à Comisslo Especial.

Integrados os direitos sociais nos direitos e garantias individuais,

consoante respeitadu correntes doutrinárias, porquanto dizem respeito, em última análise,

i própria conservaçio da vida do trabalhador e seus dependentes, atacar o disposto no art.

7", inciso XlI, da COnstituiçlo, na redaçIo estabelecida pelo poder constituinte originário, é

violar o art. S·, ..put, que estabelece o princípio da isonomia, e, por via de coDlCqüancia,

o art. 60. § 4', IV, enunciador do cláusulas Détreas.

A PEC intenta retirar dos dependentes dos trabalhadorQ o direito

constitucional de receber o salàrio-familia, restringindo ti! direito, tIo-somente, 80S

dependentes do trabalhador de baixa rend•.

Ora, assim o fazendo o constituinte reformador quer distinguir

onde a norma otul! • art. 7", inciso XlI, emanado do poder constituinte originàrio • nIo

distingue: todos os dependent.. dos trabalhadores, sem restrições, fIzem jus 10 beneficio.

Também o enúnente Ministro CARLOS MÁRIo DA Sn.VA

VELLOSO observa, em seu voto, a respeito do tema do n1o-exauriínento dos direitos

individuais nos setenta e sete incisos do art. S' da Constituiçio:

"Direitos e garantiu individuais nlo do apenu OI qne
estio inscritos no art. ~. Nlo. Eu.. direitos e OSIU garantiu
se espalbam pela Constituiçlo. O pr6prio art. S', no seu § 2',
estabelece que OI direitOl e garantiu expresaoa nesta Constituiçlo
010 excluem outros deoorrentes do regime e dOI princlpiOl por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

É sabido, hoje. que a doutrina dOI direitos fundamentais nIo
compreende, apenas, direitos e garantiu individuais, mu, tamb6m,
direitos e garantiu sociais, direitos atinentes i nacionalidade e
direitos políticos. Este quadro todo compõe a teoria dos direitos
fundamentais. Hoje nio falamos, apenas, em direitos individuais,
assim direitos de primeira geraçlo. Já falamos em direitos de
primeira, de segunda, de terceira e até de quarta geraçlo."
(grifamos) (ementário n·1730-10. cit)

No mesmo sentido, se manifesta o eminente Ministro ILMAR

GALVÃO. nos termos seguintes:

"A nova Carta enumera os direitos e garantiu individuais em
seu art. S'. Fô-Io de maneira minuciosa, l1ISS nIo exaustiva, já que,
no § 2", deixou ressalvado que "os direitos e garantiu expressos
nesta Constituição nio excluem outros decorrentes do regime e
dos principias por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do BruiJ seja parte". Rep~se que o
texto 010 refere direitos e garantiu expressos no art. S', mu na
Constituiçio, querendo significar, portanto, que o meneionado
dispositivo nlo é euustivo em relaçlo aOl direitOl esprenos
na Carta," (grifamos) (ementário n'1739-10, cit.)

1.

1.1.

Alterações Intentadu pelo art. I" da PEC n' 33, del99S:

Alteraçlo do art. 7", inciso xn.

Tem-se, pois, que os direitos e garantiu individuais, protegidOl

como cláusulu pétreu pelo art. 60, § 4', IV, da Constituiçlo, nIo se exaurem nos 77

incisos do art. S', consoante a interpretaçlo corrente que é dada 10 § 2' do art. S' da Lei

Maior, como referido no julgamento da citada ADIn 939-7 (concesslo de Medida

Cautelar) pelo Supremo Tribunal Federal.

Se assim nio se entender, tem-se como violado, de qualquer forma,

o art. 60, § 4', IV, eis que os direitos sociais se integram nos direitos individuais, por força

do art. S', § 2', da Lei Maior, que dispõe:

§ 2' Os direitos e garantiu expreasos nesta Constituiçio 010
excluem outros decorrentes do regime e dos principias por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte."

Atacando a cláusula pétres enunciada no m. 60, § 4'. IV, o vicio

de inconstitucionalidade está evidenciado na nomia que intenta alterar o atual art. 7", inciso

XlI, disposiçio estabelecid. pelo poder constituinte originário.

Assim, sob qualquer 6tica, a a1teraçlo do art. 7", inciso XII, da

Constituiçlo, intentada pela PEC, é inconstitucional, seja porque viola o principio da

isonomia, enunciado no art. S', ..put, seja porque afronta o pr6prio art. 7", inciso XII,

direito iadividual também, na forma do art. S', § 2", consoante abalizadu opiniões.

A propósito de ti! tema, o eminente Ministro MARCO AURÉLIO,

no _ voto proferido na referida ADfu n' 939-7, assinala, expreasamente, que os direitos

enunciados no art. 7" da Constituiçlo, sob a nomenclatura "direitos sociais", estlo, além de

outras dispositivos da Lei Maior, entre os direitos e garantiu individuais, como se IS, in

verbis

"Tivemos, Senhor Presidente, o estabelecimento de direitos e
garantias de uma forma geral. Refiro-me àquelea previstos n~ rol,
que nlo • tuustivo, do art. 5" da Carta, OI que estio contidos,
sob • Domeada:tura "direitOl lOCiaiJ", no .rt. ,. e, umbim,
em outros dispositivos da Lei Dási.. Federal, isto sem
considerar a regra do § 2' do art. S', segundo o qual "os direitos e
garantiu expressos nesta Constituiçlo 010 excluem outros
decorrentes do regime e dos principias por ela adotados... Houve o
opsalbo, portanto, de direitos e garantiu espU~itOl e de
direitos e garantiu implícitos." (grifamos) (ementário 1730-3Q
cit.)

AIteraçlo do art. 24, inciso xn.1.2.

Cabe, finalmente, uma palavra a reapeito daquelas usembléiu que,

por inadvertEncia ou deliberadamente, u1trapusam o. limites de reforma fixadOl na Lei

Fundamental pelo constituinte originário.

"Em no... linguagem, diriamo. que ti! usembléia teria
deixado de obedecer à sua misdo reformadora, para usurpar a
funçIo constituinte. Teria agido, portanto, ultra \'ires, dando
margem à decretaçIo de inconstitucionalidade de sua obra, cuo
haja 6rg1o incumbido de velar pela inconstitucionalidade dOI atOl
dOi poderes constituidOl entre os quais - COIDO vimo. - ali o
poder reformador. Na hipóteae de vingar o ftagrante atentado 101

limites da compet&lcia reformadora da lei bàsita, podemos faJar
em "revo\uçlo constitucional", no. termal da definiçIo de
Liet-Veaux: "a revogaçlo expressa ou tácita, totI1 ou parcial de
uma constituiçlo com inftaçIo, de modo imediato ou mediato, do
regras previstas para esse fim". (O Poder da Reforma
Constitucional, cit., p. 44)

A liçlo que invocamos é do insigne NELSON DE SOUZA

SAMPAIO, antigo titular da Cátedra de Teoria do Estado da Universidade da Bahia e

autor da obra de referancja, entre nós, em terna de reforma constitucional:

Pretendemos, destarte, neste nosso voto em separado, que

apresentamos no exerclcio de indecIinivel dir~ito-dever constitucional e regimentaJ,

demonstrar a este colegiado técnico, que tem a relevantlasima compet~ de se

JlfOI\Wlclar sobre a admissibilidade de proposta de emenda i Constimiçlo (arta. 32, m, "b"

e 202 do Regimento Interno), que a PEC n' 33, de 1995, de autoria do Senhor Presidente

da República, apide, vuloera e afronta, numerosaa vezes, a Constituiçlo da Repúblka

Federativa do Brasil.
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A PEC, ao IUprimir da COIIIJlCt&lcia doi EslIdoJ e do Distrito

Federal JeaitIar, conc:omntemente c:om a UniIo, sobre previcIâlci& social, l'eIlrinae a

autonomia das re{eridu entidades feder&du, 11& medida ell&belecida pelo poder

COIlIlituinte oriain'rio.

Vale dizer, a aIteraçIo pntendida atenta, em 6Itim& lIl6liIe, c:ontn

a própria forma federativa de Estado, COIlItituida como cUuJuI& p6tre&.

É de ser invocado, DO puticular, o prestiai&do magist6rio de JOSÉ

AfONSO DA Sn.VA, que observa:

"(00') bula que a propotl& de emenda 10 eocaminbe, linda que
remollmente, "tenda" (emenda lmdmila. diz o texto), para llI&

aboliçlo.

Assim, p. ex., a IUtonomia dos EstadOI f'eder&dol - 11&
capaçidade de IUto-orgsnizlçlo, de &Ulosovemo e de
IUto-&dminillr&Çlo. E_da qllC retire d*I parcela denu
capacidades, por .Iaiaa qn Hj.. Iadie& hIIdIacl& a abolir a
forma federativa de Estado." (op. cit., p. 59) (arüamos)

COIlIWncia proI'erida 110 I Encontro Hílpano-BruiJeIIo de Derecbo P6blico, realiz&do em

Madri, em janeiro de 1992, entendeu nIo haver 111 atual Collllituiçlo IIOrma que prolba

&CUlIlU1ar proventOI com vencimentos, como 10 I!:

"Igua1mente nIo se encontra, 11& Collllituiçlo vigente llOmIa que

prolba o aposentado acumular OI proventOI com vencimentOl de CII'llO, empreso ou

funçIo públicos que venha a exercer depoil da apo-.doria. A Emenda COIIJlituciOlll! D"

1/69, 110 § 4" do art. 99, tinha, a propólilo, CIta 1lOmIa: "A proibiçlo de acwwIar

proventOl nIo 10 aplica &OI lpOICIll&dos, quanto ao exercicio de mandato eletivo, quanto

ao de um CII'll0 em comiJllo ou qullllo a contrllo para preIlaçIo de serviçol técnicos ou

especiaJizadOl." (O Problern& da FunçIo Pública DO BruiJ, In Cadcmol de Direito

CollllitucionaJ e Ci!ncia PoUtica do lllIlituto BruiIciro de Direito Collllitucional, outIdez

92, p. 13).

Dilpondo a Collllituiçlo, DO inciso I do seu art. 37, que os CII'llos,

empresos e funçlles 110 &CCIsiveil lOS bruiIeiros que preencham os requisitol

estabeIecidol em lei, vedar &OI aposentados, por llOrm& adventicia ern&n&da do poder

reformador, a IICCIsibilidade iqueles, apenu pe1a lUa condiçlo de inativos, viola o principio

da ilOllOmil, enunci&do 110 art. 5", caput da Lei Maior, como direito individual.

A referida dilpOJiçlo da PEC, retirando dos EslIdoJ e do Distrito

Fedenl parcela de lUa capacidade de 1Ilto-oQlIIIiza, de &Ulosovemo e de

IUto-adminilll&Çlo, qual ICljI, legislar, atendendo a ICUI pocuIi&reI intereueI, sobre

previdinci& social, é evidentemetlte incollllitueionaJ, por iDftinsir o art. 60, § 4", I, da Lei

Maior.

2.1.

A1tera~ lateatadu~ art. r da PJ:C a" 33, de 1m:

Acresceata .7" ao art. 37.

Violl, depois, o principio da irretroatividade, estabelecido pelo

poder constituinte originário, no art. 5", inciso XXXVI, da Lei Maior.

Com efeito, investidOIDOllCUllIOVOI cargol e empregos públicos,

através de concurso público, 11& forma de norma COIIItituciOlll! e legal, OI inativos ti_

IUU atuail silU&ÇllCl regularmente constituldas, como U lIlIeriores, nIo lendo legitimo que

venha agora a PEC n· 33 intentar dClCOllSlitui·1u, o que atentaria, a um só tempo, contra

OI princípios da irretroatividade, legalidade e moraJidade (este último estabelecido em boa

hors, pelo art. 37, caput, da Constituiçlo de 1988), todol erigidol como principiol pelo

poder constituinte originário.

Afrontado, pois, o art. 60, § 4", IV, da Constituiçlo, com o

acréscimo do § 7" lO art. 37, pretendido pela PEC n" 33.

É importante usinaI&r, a propósito, que a recente deciJlo, por

maioria de votos, do Egrégio Suprerilo Tn'bunal Fedenl, 110 RE 163204-61SP, que

entendeu vedsda a lCUlIIIlIaçIo de vencimentOI e proventos, raee ao art. 37, XVI, da

Constituiçlo de 1988, nIo pode, evidentemente, se constituir como parimelro de projetada

regra constitucional, até porque tal decillo - isolada • é pusivel de reverslo, em futuro

pr6ximo ou remoto, lClj& pela mudança de entendimento dOI atuais membrOI do Tribunal,

lClja pela opinilo conlJiria que possam ter IlOVOI integrantes da Corte ou, &inda, OI

Ministros que nIo participaram do julgamento.

A disposiçlo da PEC que veda a percepçIo simu1t1Dea de

rendimentos de aposentadoria com a remuner&çlo de cargo, emprego ou fiJnçIo pública,

ati eII&beIecendo proibiçlo nIo determinada, explicil& ou implicitamente, pelo poder

COIlIlituinte originirio.

Com efeito, o apolClllldo, i evidencia, nIo ocupa cargo ou

emprego públicos, nem exerce fimçio pública, inaplicando-se ao mesmo, logicamente, a

condicionante da compatibilidade de horirios, CIlIbeIecida pelo art. 37, incito XVI, da Lei

Maior. ,

Este é o entendimento torrencial da doutrina pátria do Direito

Constitucional e do Direito Administrativo, do que é exemplo a \içlo do &baIiz&do

magist6rio de lOSÉ AFONSO DA Sn.VA: :z.:z. Acrescenta. r ao art. 37.

"Igualmente, nIo é mail proibido acwnu1&r proventos com
vencimentOI de cargo, ~rego ou funçIo. Significa que o servidor
aposentado ou lIICIIIlO em dispom'bilidade poderá cxen:er qualquer
CII'llo, emprego ou funçIo pública tem restriçIo alguma, recebendo
cumulativamente ICUI proventos da inatividade com OI
vencimentos da atiVidade wumida." (op. cit., p. 576)

No mesmo sentido 10 manif'esl&m, entre outros, OI eminentes

ADn.sON DE ABREU DALLARI, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO,

CORSlDIO MONTEIRO DA Sn.VA, FRANCISCO MAURO DIAS, HELY LOPES

MEIRELLES e NAGm SALIBI FILHO.

É de meneiOll&T, de iguaJ forms, a opíIliIo do eminente jurista

JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES. com _ 110 Supremo Trlbunal Federal, que, em

A disposiçlo da PEC que veda i UniIo, lOS Estados, ao Distrito

Federal e &OI MuniclpiOl instituir ou manter resime de previdência pelo exercicio de

mandato eletivo, bem como contribuir direta ou indiretamente, a qualquer titulo, para o ICU

custeio padece do vicio de incollllitucionalidade.

Com efeito, lO retirar doi Estados, do Distrito Federal e dos

MunicipiOl compel!ncia para instituir ou manter resime de previdSncia pelo exercicio de

DIIIldato eletivo, restringe a IUtollOmia das referidas entidades federadas, na medida

estabelecida pelo poder collIlituinte originirio.

É de ser invocado, mais uma vez, o &balizado magistério de lOSÉ

AFONSO DA SILVA, que oblClVl:
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"(...) basta que a proposta de emenda se encaminhe, ainda que
rem~tamente,. "Tenda" (emendas~ diz o texto), para sua
abolição. AsSIm, p. ex., a autonomia dos Estados federados assenta
na capacidade de auto-organização, de autogovemo e de
auto-administraçio. Emenda que retire deles parcela dessu
capacidades, por minima que seja, indica tendencia a abolir a
forma federativa de Estado." Copo loc. cit.) (grifamos).

Afronta o dispositivo projetado em comento, pois, o disposto no

art. 60, § 4", I,. da Constituiçio.

Idêntica objeçio constitucional já tínhamos feito à alteraçio

projetada pelo art. I" da PEC, para o art. 24, inciso VII, tanto quanto o fizemos para O

acréscimo do § S" ao art. 37, intentada pelo art. 2" da referida proposiçio.

Viola, ademais, norma projetada o principio da irretroatividade, de

que trata o art. 5", XXXVI, da Lei Maior, enquadrada, pois, a hipótese no seu art. 60, § 4",

IV.

Idêntica objeçio constitucional já levantamos quanto à alteração

projetada para o art. 24, inciso XII, pelo art. I" da PECo
Na redaçio proposta para o § I" do art. 40, se estabelece que o

custeio dos beneficios do regime previdenciário será feito mediante conlnouiçôea dOI

ativos e inativos, bem como dos pensionistas.
2.3. Altera o ar!. 40, j" tol1lm.

2.3.2. Alleração do lI" do ar!. 40

A PEC n' 33 intenta alterar in totum, a redação do atual art. 40,

que passará a ter cinco parágrafos.

É, na verdade, o dispositivo nuclear da proposta, no que diz

respeito ao regime de previdência dos servidores, nos três níveis de governo.

Ao alterar as atuais disposições do art. 40, constantes dos incisos I,

fi e m, aIi~ "alt, JIIb", "c" e "d", de seu caput, e os §§ 1°, 2D
, 3D

, 4°, 5° e 6&, a PEC, na

verdade, extingue direitos, restringe outros ou os torna transitórios, violando, assim, o

principio da nlo-retroatividade, estabelecido no art. 5", XXXVI, da Lei Maior e garantidor

da segurança juridica.

Relembrando a lição de CAIO MÁRIo DA SILVA PEREIRA, já

invocada, "uma reforma da Constituição que tenha por escopo suprimir uma garantia antes

assegurada constitucionalmente ("exempli gratia", a inamovibilidade e a vitaliciedade dos

juizes), tem efeito imediato, mas não atinge aquela prerrogativa ou aquela garantia,

lritegrada no patrimônio de todos que gozavam o beneficio' Copo loc. cit.)

Norteados por tal entendimento, analisemos as regras propostas

pela nova redação do art. 40.

Ora, certo disposlçio contida no atual § 6" do art. 40 da Lei Maior

elege as fi:entea de custeio das aposentadorias e pensões dos servidores públicos federail:

os recursos proveníentes da Unilo e das cont"hulcões dos servidor..

Sendo certo que OI inativos nIo aio servidores, na acepçio técnica

do vocábulo, especialmente porque nJio estio investidos em CIQlo público (cfr., na esfera

federal, o art. 2' da Lei n' 8.112, de 11 de novembro de 1990, que dispõe sobre O regime

juridico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas

federais), nem, muito menos, os pensionistas, tem·se que o intento da PEC de impor

descontos sobre os proventos e pensões, para custeio da Previdência, nIo tem amparo

constitucional.

Pensionistas e aposentados, consoante pacifico entendimento da

doutrina e da jurisprudência, já tiveram suas contas encerradas com a Administraçio, na

situação de credores, eJ.clusivamente.

Impor novas regras, estabelecendo descontos sobre proventOI e

pensões, é atentar contra o principio da irretroatividade, estabelecido no art. S', inciso

XXXVI, da Lei Maior.
I

A PEC estabelece, no caput do art. 40, que ao servidor da Unilio,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundações, é

uàegurado regime próprio de previdência, na forma de lei complementar federal.

Assim o fazendo, retira dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios competência para estabelecer para seus servidores o regime de previdência que

lhes par,:,,"," mais adequado, ou seja, restringe a autonomia das referidas unidades

federadas, na medida estabelecida pelo poder constituinte originário.

2.3,1. Alteraçio do copu' do ar!. 40, É importante observar que O Projeto de Lei n" 2.474, de 1992, que

dispunha sobre as fontes de custeio da Previdência Social, encaminhado 10 Congresso

Nacional, em regime de urgência, através da Mensagem n" 17, de 1992, pelo ex-Presidente

FERNANDO COLLOR DE MELLO, e cqjo art. 4' intentaVl onerar u aposentadoriu e

pensões em 7"10 e 3%, respectivamente, foi rejeitado por esta Comissio, consoante nosso

Parecer de Relator, por vicio de inconstitucionalidade.

Quer o atual Presidente, agora, como IOtea quil o ex-Presidente

referido, onerar os proventol e pensões dos aposentadol e pensionistas para cust~ a

Previdência Social.

Mais uma vez é de ser invocado, a propósito, o abalizaó"

magistério de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que assinala:
A PEC viola, pois, no particular, o art. 60, § 4", IV, da

Constituição, que elege como cláusula pétrea os direitos e garantiu individuais.

2,3.3 Alteração do 12' do ar!. 40

"(...) basta que a proposta de emenda se encaminhe, ainda que
remotamente, "tenda" (emendas~ diz o texto), para sua
aboliçio.
Assim, p. ex., a autonomia dos Estados federados assenta na
capacidade de auto-organizaçio, de autogovemo. e de
auto-administração. Emenda que retire deltS parcela dessu
capacidades, por miuima que seja, indica tend!ncia a abolir a
forma federativa de Estado. (op. loc. cit.) (grifamos)

Afronta a PEC, assim, com tal dispositivo - nova redaçio do caput

do art. 40 - o disposto no art. 60, § 4", I, da Constituição.

A PEC dispõe, no § 2" do art. 40, que a lei estabelecerá regra de

reajustamento dos beneficios para preservar o seu valor real.

. Ora, tal preceito discrepa frontalmente, da regra atual, constante do

§ 4' do art. 40, vigente, que estabelece que os proventos da aposentadoria seria revistos,

na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modilicar a remuneraçlo dos
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servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quais quer beneficios ou

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, incluJive quarido

decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

aposentadoria, na forma da lei.

Como antes assinalamos, o inativo e o pensionista tem sua relação

funcional com a Administração já definida, na situação exclusiva de credores e nas

condições estabelecidas pela Constituição.

A par da inconstitucionalidade da proposta, tem-se, na espécie,

situação moralmente iníqua, na qual o sistema de previdência social locupletar-se-i às

custas dos magros ganhos do servidor ou do trabalhador, que contribuiram duplamente

para auferirem um só beneficio.

Violados, pois, os princípios constitucionsis.da moralidade,

enunciado no art. 37, caput, e da irretroatividade, encontrado no art. 58, inciso XXXVI, e,

conseqüentemente, os art. 5', § 2' e 60, § 41N da Lei Maior.

Mudar as regras estabelecidas pelo poder constituinte originário, no

particular. para inativos e pensionistas (art. 40, §§ 4' e 5'), é constitucionalmente vedado,

atentando contra o disposto no art. S', inciso XXXVI e no art. 60, § 4', N da Lei Maior.
A PEC sob exame intenta, no § 4' do art. 40 do Diploma Maior, na,

redação projetada, que ,a l~i complementar de que trata o art. 201. na forma agora

proposta, estabeleça requisitos relativos a tempo minimo de exerclcio de serviço público e

no cargo ocupado pelo servidor, para fins de apo.sentador;a.
2.3.4. Alteração do § 3' do ar!. 40

2.3.5. Alteração <!o § 4' ~o ar!. 40

A PEC, na redação proposta ao § 3' do art. 40, intenta vedar a

percepção de mais de uma aposentadoria á conta do regime de previdência pertinente aos

servidores da Unilo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como sua

acumulação com a aposentadoria concedida aos demais segurados, ressalvados os casos

mencionados no art. 37, inciso XVI.

Quanto à primeira parte do dispositivo - vedação de mais de uma

aposentadoria à conta do regime pertinente aos servidores da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios - já nos manifestamos, quando da análise ao art. 37, § 7',

pela sua inconstitucionalidade.

Passemos, pois, a examinar a segunda parte do preceito - proibição

de acumulação da aposentadoria de servidores com aquela concedida aos demais

segurados.

Ora, o § 3' do art. 40, projetado, em sua segunda parte, está

estabelecendo vedação nlo determinada, explicita ou implicítamente, pelo poder

constituinte originário.

Destarte, a refenda proposição retira de todos os segurados, tenham

vinculos com a Administração Pública direta, indireta ou fundacional, ou não, sejam

estatutários ou celetistas, o direito a utl'a segunda aposentadoria, para a qual contribuiram
,

financeiramente.

A regra vigente, emanada do poder constituinte originário, fixa

objetivamente o tempo mínimo de serviço público para fins de aposentadoria no art. 40,

inciso UI, lia" e "c ll
, deixando li fixação de lei complementar apenas o tempo minimo de

exercicio de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosos (art. 40 § I').

Como se vê, passa a PEC ao legislador ordinário fixar O tempo

mínimo de serviço público para aposentadoria; sem atentar para o que o poder constituinte

originário estabeleceu em 5 de outubro de 1988.

É de se assinalar, ademais, que a norma proposta se refere a tempo

mínimo também na exercício do r:argo ocupado e nlo. apenas. no serviço público. co!D0

dispôs a regra vigente (art. 40, m, "a" e "c"; § 3'; art. 202, § 2').

~sim, os atuais requisitos de tempo para aposentadoria são

agravados pela norma proposta, seja porque lei complementar poderá alterar ia peja os ,

tempos mínimos de serviço público, seja porque poderá tal lei estabelecer tempo mInimo

também no cargo ocupado.

Sendo proposta tendente a abolir os direitos e garantias individuais,

Dio deverá ser obj~o de deliberação, consoante os arts. 60, § 4', N, e S·, XXXVI da

Constituição, que institui o princípio da irretroatividade.

A proposição estabelece que o disposto no art. 40 se aplica aos

membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da UniIo.

Para melhor visualizar a situação, formulemos apenas um exemplo

concreto: será vedado a servidor público que, visando melhorar sua venda farni1iar (é

assente que servidor público, em sua esmagadora maioria, ganha pouco), também trabalhe,

fora do horário de expediente, em empresa desvinculada da Administração, se aposentar

nessa segunda atividade, a teor do que dispõe o preceito projetado em comento.

2.3.6. Alteração do 14' do ar!. 40

Afrontado, pois, à evidência, o direito adquirido dos segurados, de

terem uma segunda aposentadoria, para a qual já vinham contnbuindo, há muito ou há

pouco tempo, com parcela financeira compulsoriamente retirada de seus vencimentos (no

caso de servidores) ou de seus salários (no caso de celetistas).

As objeçlles feitas antenonnente sobre o caput do ar!. 40 e~

parágrafos são aplicáveis, também, ao § 5·.

A disposição viola os ar!. 60, § 4·, I e N .. 5', XXXVI da Lei

Maior.
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2.3.7. Viola, também, o m. S·, XXXVI, ao estabelecer que OI inativOI e

pensionistas custearlo a previd!nciL

A PEC, na llOVI Rdaçio que intenta dar 10 m. 40, ruprime OI

atuais I§ ... e S", que wim displlem:

"f 4" Os proventOI da lJlOHIIIIdoria leito reviltOI, Da
_ proJlOli:lo e Da _ data, sempre que Ie modificar a
remmeraçIo doi lerVidores em atividade, leIIdo tambán
estendidOl aos inativos quaíJquer beneflcios ou vantIjjeDI
posteriormente ooncedidos aol servidores em atividade, iDchuive
quando decorrentes da traDsfOI1ll&Çlo ou pdm;6c:açlo do carso
ou fimçIo em que Ie deu ..apotelItadoria, Da forma da lei.

Como já usinalado, 10 se apreciar a dispoIíçlo projetada pva o art.

40, f 1", OI inativol e penaiooillU eItIo, Da reIaçIo com a AdminiJtraçIo, Da situaçIo de

credores, exclusivamente, nIo sendo admiuIveI reduzir leUI proventoI e pcIIIlles de

parceIu para cullOll' a previd!nciL

Afrontado, pois, o m. 60, f 4·, IV da Lei Maior.

f S" O beoe6cio da peosIo por morte oorresponderi à
to1alidade dos vencimentos ou proventol do servidor &10cid0, até
o limite estabeIocido em lei, oboervado o disposto 110 JI&Iillraf'o
anterior.- 2.5. AcreKeata 110 ao art. 41

Auirn, OI inativos e pensionistas do .... terlo dinlto a

proventOl e penIlles em rigorosa paridade financeira com OI lelVidores em atividade,

JIORIIIUMO a 1lOI1II& projetada diIp6e, apenas, que "alei estabeIeceri rqp'& de reejuItamento

doi '-eIIcioI pva preaervar leU \'&Iof reli" (m. 40, f 2", da PEC).

A PEC retira do fCIlÍIDC prevideociário próprio das Forças Atmadu

e seus pensionistas OI integrantes du policial militares e do. corpos de bombeiros

militares, _ quaiJ Ie aplicará o dispollo 110 art. 42, f lO, com a redaçIo propoIla.

AUm do mais, Da '1IxaçIo doa proventOl e peIIIlleI, 1«10

"obtervados crithios que preservem o equiJlbrio financeiro e atuariII" (art. 4", f 1", da

PEC).

OI integrantes das polleias militares e corpos de bombeiros militarei

e IIUI penJionistas Ie regem, atualmente, de modo id&tioo aos integrantes das Forças

Atmadu e IeUI penlionillal, pelo dispollo 110 Irt. 42, f lO, que, por lUa vez, remete a

mall!ria _ §§ 4", S· e 6" do m. 40 (o f 6" Coi llCfeIcido pela Emenda ri" 3, de 1993).

A rupreulo pura e limpIés dOI §§ 4" e S" do atualm. 40 da Lei

Maior aIiontao disposto 110 IeUm. 60, f 4", VI.

Destarte, pelo que Ie I!, .OI proveIItOI e pcIIIlles leito fixados ao

..bor de critérlol varlivels, ateodctldo, apenas, à IÍtuaçIo do "caixa", 00IIjuntural, por

~ pm«Vado "o equiIIbrio finaDceiro eatuariII" (.ic).

Tendo o poder 00IIIlituiIlte~ concedido 101 lClIVidoreI e a

IIUI'pemionistaa o direito emnciado IlOl ff 4" e S" aoatual~. 40, perCeitamaJIe definido,

nIo ,licito ao poder reformador extinguír ou cIimiJMlit tal~o, em detrimento do m. S"

XXXVI, da ConJtituiçIo.

A PEC, Da redaçIo projetada pva o f 9" do m. 42, a.uegura aos

intepantos das Forçu Atmadu e IIUI pensioniItu fCIlÍIDC pteVideuciúio próprio,

QIIleIdo mediante contribuiçGes dos ativos e inativos dos peIIIÍOlIiJIU e da UniIo, devendo

alei oomplemeatar de que trata o m. 201, Da redaçIo proposta, definir OI limites da idade

e fC8I'U ele c'IcuIo do valor do beneficio.

O preceito contido 00 Irt. 60, f 4", IV, da CoastituiçIo, _

oomo agredido pelo preceito em comento.

No que diz respeito à IlIpcado, para OI inativos e pensioDiltu das

Forças Annadu, das pollcill militarei e dos oorpos de bombeiros militarei do cIíRito

reCereute a forma de calcular OI proventOI da aposentadoria e u peasões, de que tntam o

f 10 do m. 42 e OI ff 4" e S" do m. 40 (estabelecem como parImetro OI VODcimeotOl dos

servidores em atividade), viola o dispallo 110 m. S·, inciso XXXVI da Lei Maior,

iastituidor do principio de irretroatividad.

A PEC ri" 21 intenta mudar a atual Rdaçio do reCerido f lO,

dando-Ihe outro conteúdo, wim como proplle IlUprimir OI visattes §§ 4", S" e 6" do art.

40, oomo já auinIIado, c!Indo novo objeto 101 dois primeiros parágrafol e rmdaado a

reeüçio do último, que puwi. ler o f I" do referido m. 40, projetado.

Quanto à IIOV& redaçIo que Ie preteode dar ao f 10 do m. 40,

retirIndo OI servidores militarei estaduais e distritais do mesmo fCIlÍIDC aplicável &OI

integrantes das Forças Annadu, ao oontrírio do que~ o poder 00IIIlituiIlte origináio,

tem-Ie violado o principio da iIollOlllia, enunciado 110 m. S", capat, daLei Maior.

Acraceata 19" ao art. 412.4.

Ora, a propotiçIo 10~ retPme provídeDciúio próprio pva

OI int.,-antes das Forças Annadu • IIUI~ diJcRpa, ICIII razIo p!IuIlveI, da lUa

JilIba-mestra ele estabelecer um retPme providencWío WIioo, alJraDseocIo todo o WIÍVlnO

de 1elPJl&dos.

VIOla, pois, o principio da ÍIOlIOIIIia, emnciado 110 m. S", capllt, da

CoutituiçIo.

Suprenlo do art. 93, lacilo VI

A PEC, suprimindo • llUII regra contida DO m. 93, inciso VI,

intenta retirar dos magittrados o direito á aposentadoria fàcuItaliva, oom proventOl

integrais, 101 trinti anos de serviço, após cinco lIIOI de exerck:io de judicatun, direito que

foi ooncedido 101 referidol agentes politicos pelo poder 00IIIIituint0 origiMrio em S de

outubro de )%8,
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Propõe-se que nenhum pagamento decorrente de acordo ou de

execuçlo de sentença será efetuado sem o prévio recolhintento do contribuições sociais

incidentes.

A linha-mestra da PEC, pelo que se lê na Exposiçlo de Motivos

anexa à Mensagem, é descotulirucionalizar matérias, deixando à Iegislaçlo

infraconstitucional sua disciplina.

Viola a proposta, no particular, o principio da irretroatividade.

prevista pelo poder constituínte originário, no art. S', inciso XXXVI, da Lei Maior, .. em

conseqüéncía, o seu art. 60, § 4', inciso IV.

A "Constituiçlo-cidAdi", aIiis, nIo inovou, DO particular.

A matéria, na verdade. tem IlIIeIIto COIIStituclolll1 desde a Lei

Fundamental de 1934, cotulando, inclusive, do Cartas autoritúiu de 1937, 1967 e 1969

(Emenda n', 1), o que evidencia, nestes últimos sessenta anos, a preocuplÇlo do Poder

Constituinte, de retirar a fixaçlo do tempo para a apolCllladoria dos mJgistrados da

competéncía do legislador ordinário, dóceis, por vezes, à vontade do Executivo.

A supresslo do referido direito, concedido pelo poder collltituinte

originário, pelo poder constituinte derivado, afeta, em sua essaucia, as garantiu da

magistratura, igualmente protegidos a tcor do que o art. S', § 2", da Lei Maior, que estatui:

"§ 2' Os direitos e garantiu expressos nesta Constituiçlo
niJo excluem outros decorrentes do resirne e dos principios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativo do Brasil seja parte."

3, AlteraçAo iatcatada peJo ar!. 3' da PEC

Afrontado, igualmente. o principio da irretroatividade. enunciado no

art. S', inciso XXXVI, relembrando-se, na espécie. mais uma vez, a Iiçlo de CAlO MÁRIo

DA SlLVA PEREIRA sobre as situações jurídicas constituído sob o império de IlQrmIS

emanadas do poder constituinte originàrio, oferecendo, como exemplo concreto, o

resguardo, ante a norma nova, de duas do garantias da magistratura, a inamovibilidade e a

vitaliciedade (cli. considerações doutrinàrias, feitas preambularmente, às 1Is. 4/S).

Aqui, ao contrário, intenta-se, constitucionalizar matéria de menor

quilate. da evidente competência do legislador ordinàrio.

NIo bi inconstitucionalidade aapontar, ia CU1J, nw, lOb O aspecto

da t6cnica legislativa, a critica é llQ sentido de que se esti intentaDdo iDserir DO tC'IXlo

constitucional, aorma materialmcate dO-CODslitucioul (aliás, como outras tantas, que

li existem), em flagrante contradiçlo com O alegado intento do autor da PropoIta.

Afrontado, pois, o art. 60, § 4', inciso IV, da Lei Maior, pelo

dispositivo em comento.

2.7. Alteraçlo do 13' do ar!. 73

Alteraçlo iateatada pelo ar!. 4' da PU:

A PEC, com a redaçIo proposta para o art. 149 da CcÍnstituiçIo;
intenta excluir da competéncía exclusiva da UniIo a instituíçio de coll1ribuiçlles destinadai
às categorias profissionais ou econ6micu, bem como IUprimir a refedncia ao ar!. 146, m,
que remete à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de

legislaçlo tributúi..

A PEC intenta retirar dos Ministros do Tribunal de Contas da UniIo

o direito de se aposentar com as vantagens do cargo quando O tiverem exercido

efetivamente por mois de cinco anos. a tcor do que o dispõe atua1 art. 73, § 3' da

Constituiçlo.

Assim o fazendo retira dos referidos agentes poIiticos direito que O

poder constituinte originário lhes concedeu, idêntico ao dos magistrados.

As objeções que anteriormente fizemos, sob a ótica da

cotulitucionalidade, à supressilo do art. 93, inciso VI, pertinente à aposentadoria dos

magistrados, silo idênticas as que formulamos, ";lora, à a1teraçlo do art, 73, § 3',

supressora de direito.

Violados, pois, o art. S', XXXVI, § 2', e o art. 60, § 4', IV, da

Constituíçlo

AlteraçAo do § 4' do ar!. 129

A PEC pretende retirar do Ministério Público a aplicaçlo do

disposto no art. 93, VI da Constituiçlo.

No parigrafo úni~, retira da comp«éncía dos EstadoI, Distrito
Federal e Municlpios instituir contribuiçlles para custeio de sistemas da )lICVidIocia e

usisténcía social, dando-Ihes, em contrapartida, competãlcia para instituir contnõuiçlles
com vistu ao custeio de sistema de assisténcía à saúde.

A a1teraç1o pretendida atenta contra a comp«éncía das referido

entidades federada de instituir contn'buiçlles, para custeio de leUS sistemu de~

e usilténcía social.

Vale diz«, a a1teraçlo pretendida atenta, em última an4Iise, contra a

forma federativa de Estado. constitulda COIIIO cIiusuIa pétrea.

É de ler iDvocado, como já fizemos reiterado vezes, a IiçIo de

JOSÉ AFONSO DA SlLVA lObre o referido iema:

'(...) bula que a proposta de emenda se encaminbe, aiDda
que remotamente. 'tende' (emendas lmIkn1D. diz o texto). para
sua aboIiçlo.

Assim, p. a, a autonomia dos Estados federados aberta na
capacidade de auto-organizaçlo, de autogovemo O de
auto-administraçlo. Emeada que mire deles paraIa deuu
c:apaddada, por mlaiata que seja, IDdlc:a teodhda a abolir a
fonDa federativa de Estado.' (op. loc. clt.). (grifàmos)

Alteraç6es iateDtadu pelo ar!. 5' da PEC a' 33

S.1 A PEC intenta, por primeiro, IUprimir o inciJo n do § 2" do ar!. 153

da Constituiçlo. que dispõe o seguinte:
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"Art. \53. Compete à Unila instituir impolloJlobre:

m•renda e proventos de qualquer natureu;

§ 2' O imposto previsto no inciso m:

O que nos cabe, sim, é lpontar I inconstitucionalidade da proposta,

que viola o principio di irretrostividade, estabeIecido pelo poder constituinte originário e

que instituiu expreuamente a isençlo que o poder refonnador quer agora suprimir.

A proposta, do particular, colide, pois, com os arts. 5', XXXVI e §

2", combmado com o art. 60, § 4', IV, todos di Lei Maior.

AJteraç~ pretendidu pelo .rt. 6" d. PEC n" 33

No § l' da redaçlo proposta suprime os eventos de acidentes do

trabalho e recludo, violondo o principio da irretroltividade, especialmente porque os

segurados J' contribulram para os beneficios hoje previstOI.

n - nIo incidiri, llOI termol e limites, fixadOI em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensIo, pagos pell
previd&lcil social di Unilo, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municlpiol I pessoa com idade superior I sessenta e cinco onos
cujl renda sejl constituida, exclusivamente, do rendimento do
trabalho."

6.1. A PEC intenta alterar. red.çlo do .rt. 20\ di Constitui;lo.

A pretendida supresslo IÚOntl, de inicio, o principio da

iJntroatividade, enunciado 110 art. S', inciso XXXVI, retirondo preceito de Ilio-incid&lcia

tributiria.

Depois, por ser Ialqul e desumlnl (alCIIlÇI ve\bos que vivem

.....u doi parcos beneficios previdenciários) viola o principio constitucional da

moralidade (art. 37, caput), de que decorrem direitos, certamente, consaonte o disposto no

art. S', , 2", da Constituiçlo.

Afrontado, pois, por duu vezes, na espécie, o art. 60, § 4", IV da

ConstituiçIo.

A PEC pretende, depois, alterar o art. 195 da Lei Maior.

Avulta, de pronto, I inconstitucionalidade existente na redaçio

proposta para o § 3" de tal artigo.

Dispõe I atua1 redaçlo do i 4' do art. 195:

"A lei poderi instituir outru fontes destinadas I garontir I

manutençlo ou expanslo di seguridade social, obedecido o
diJposto no art. \54, I."

A redaçlo proposta 10 § 3' do art. 195, com I mat~1 contidlllO

atua1 § 4', suprime I fi'ue final: "obedecido O disposto no art. \ S4, I."

Ora, o art. 154, I, dispõe que I Unilo poderi instituir, mediante lei

~, impostos nIo e1enc:ados no art. 153, desde que sej.m nlo cumul.tivos e

de Inlll. r.to prador ou blle de úJculo pr6priOI dos dilcriminldOl n.
"OIutltalçlo.-- - --..--

Mencionados estio, pois, no referido dispositivo, OI principias da

nIo-cumu1atividade dos impostos e da vedaçlo que se instituam impostos com id&1ticos

rllal pradores ou base de cilculo dos discriminados na Constituiçlo.

A proposta intenta, na SUl ess!ncia, suprimir principias tributários de
lndole constitucional, ferindo o art. S', i 2' di Lei Maior, consaonte'decislo, ji citadl na

parte preambular (tIl. 6/7), do Supremo Tn'buna! Federa\, na ADIn n' 939-7, DF.

Afrontado, usirn, o disposto no art. 60, i 4', IV da Constituíçlo.

5.3. APEC, 10 darnovlredaçlo 10 ar!. \S3,suprímiu,~

O dispositivo contido 110 atua1 § 7" daquele artigo, que displle:

"' 7" SIo isentas da contribuiçIo para aeguridade aociaI u
entidades beneficentes de usiIl&Icia soci.oI que ateudam, às
exigênciu estIbeIecidu em lei."

Se • proposta viII evitsr eventuais situaçlles ahusivu, com I

provivd coniv&Icil da fisca\izaçlo, 010 é, certamente, matéria • ler tratada quando do

exame da admissibilidade.

No § 3" da redaçlo projetlda se veda I adoçlo de requiJilOl e

critérios diferenciadol para I conceulo de lposentadOria e pensIo 101 beneficiários, em

discreplncla com o estabelecido pelo poder constituinte originário 110 art. 4', In, "I", "11",
"c" e "d", vinculado, assim, o principio da irretroatividade.

No § 6" da redaçIo proposta se veda I percepçIo de mais de uma
aposentadOril I conta do regime geral da previdêncil socia1, bem COIllO I lCWIIII1açlo de

lposentadOril do regime geral com proventos de aposentadoria ou remuncraçlo de cargo,

emprego ou funçlo pública, nos tennos do § 7' do art. 37.

Ora, quondo do exame du alterações propostas para o § 7" do art.

37 e do § 3' do art. 40, contidas 110 art. 2' di PEC, assinalamos minuciosamente u

inconstitucionalidldes ali existentes, por ofensa I cláusulu pétreu.

Resta observar que a redaçIo proposta para o art. 201 suprime o

ltuaI , 1', que dispõe:

'i l' Qualquer pessoa poderá participar dos beneficiol da
previdência social, mediante contribuiçlo na forma dOI planos
previdenciários."

Considerondo que os atuais segurados, naquelu condições, j' vIm

contribuindo para beneficios previstos, consaonte preceito emonado 10 poder constituinte

originário. tem-se que I supresslo lÚonta o principio da irrctrostividade, enunciado DO art.

S', XXXVI, da Constituiçlo e, conseqüentemente, o art. 60, § 4', IV.

Assinale-se, ainda, que a redaçlo proposta para o i 1', I, do art. 20\

menciona, lpenu, a cobertura do evento "morte", diferentemente do ltuaI preceito

enuncildo no art. 201, V, que, minuciosamente, estltui:

'V - pendo por morte de segurado, homem ou mulher, 10

cônjuge ou companheiro ~d~penden~s, obedecido 10 disposto no
§ S' no art. 202."

Conclui-se, pois, que I PEC intenta restringir os beneficiários do

segurado falecido, taxativamente elencados na ltuaI reduçio do inciso V do art. 201,

consoante disposiçio emanadl do poder constituinte originário.

Afrontados, pois, o principio da irretroltividade (art. 5', XXXVI) e

I cltusull pétres enunciada 110 art. 60, § 4', IV, di Constituiçlo.

A PEC intenta alterar. redlçlo do atual .r!. 202 da Conltituiçlo.

Este artigo, na verdade, é de importincia capital para o trabalhador

segurado, uma vez que .li estio estabelecidos pelo poder constituinte originário, OI tempos

de serviço e u idades necessíriu pari U lposentadoriu, inclusive I proporcional.

Dispõe o atual preceito contido no ah. 202 da Constituiçlo, em

resumo:

I - quonto la cilculo de contribuiçlo: médil dos últimos trinta e seis

meses, corrigidos monetariamente, mês I mês;
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TI - quanto ao tempo de serviço mínimo e idade mínima plJll

trinta e cinco anos de trabalho ou menos homem,sujeito a condições de trabalho especiais

trinta anos de trabalho ou menos mulher, sujeita a condições de trabalho especiais

aposentaçio:

sessenta e cinco anos de idade
sessenta anos de idade

sessenta anos de idade

cinqüenta e cinco anos de idade

trinlJ anos de trabalho

vinte e cinco anos de trabalho

homem
mulher

homem trabalhador rural e usemelhados

mulher trabalhadora rural e assemelhados

professor

professora

Não é o fato de tais pessoas 010 contribuirem para a previd&lcia

social, face sua miserabilidade, que as impede de serem titulares de direitos constitucionals

conferidos pelo poder constituinte originirio.

Na ordem constituida pátria. Dia há pírias jurídicos.

Assim, a norma proposta tende a violar um dOi objetívol

fundamentais do Estado brasileiro, que é a erradicaçio da pobreza e da rnargiDa\izaçIo (art.

3°, m, da Constituiçio).

Retirar o minimo necessário .. necessidades bálicas do deIicieate e

do idoso, em valor constitucionalmente fixado (art. 203, V, combinado com o art. .,.,1V),
é, pois, afrontar a Lei Maior, infiingindo o disposto nos IIOUJ arta. SO, § 2°, e 60, § 4°, IV.

trinta anos de trabalho

vinte e cinco anos de trabalho
homem, aposentadoria proporcional

mulher, aposentadoria proporciona!
7. Nonau de translçlo de que trltaJIl OI artL .,.... e ,. da PEC

111 - '''n'·nem reoíproon do tempo de contribuiçio na administraçio
pública e na atividade pnvada. rural e urbana.

Pois todo este minucioso elenco de condições temporais para

aposentadoria foi suprimido da redação proposta para o art. 202, como se lê:

"Art. 202. Para a complementaçio das prestações do regime
geral da previdência social. será facultada a adesão do segurado a
regime de previdência complementar, organizados conforme
critérios fixados em lei complementar.

§ 1° A participaçio, a qualquer título, da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municlpios, de suu autarquiu, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista no custcio dos
respectivos planos de previdência complementar 010 poderá
exceder, a partícipaçio dos segurados.

§ 2° É vedado subvençio ou auxilio do Poder Público ..
entidades de previdência privada com fins lucrativos."

As regras para aposentadoria serão estabelecidas na lei

complementar de que trata o art. 201, projetado.

o principio da irretroatividade foi afrontado, sendo certo de que os

atuais segurados vêm contribuindo, há maior ou menor tempo, para um regime plenamente

estabelecido, com beneficios e condições de concessio fixados, em suu linhas maiores,

pelo próprio poder constituinte originirio.

Quanto i norma contida no § la, projetado, endereçada Jos

Estados, Distrito Federal, Municlpios e respectivas entidades da administraçio indireta,

sobre custeio de previd&lcia complementar, viola a capacidade de autogoverno das

refendas entidades federadas, como ji assinalado ad nauseam, constituindo proposta

teade.te a abolir a forma federativa de Estado e violando, destarte, O art. 60, § 4°, I.

A violaçlo .. cIiusuIas pétreas se faz, pois, aos incisos I e IV do §

4° do art. 60 da Lei Fundamental.

As normas de transiçio plJll u disposições propOl\lS pela PEC

padecem do mesmo vicio das normas permanentes, qual sejo, a inconstituciOllalidade.

NIo subsistindo u JIllI1DU permanenteI, alo llIbsistem u

transitóriu: o aceuório segue o destino do principa\, como evidente.

E, acaso subsistissem, aptllU ad lIJ'II1.eatuduas, deveriam estar
posicionadas no Ato das Disposições Constitucionais Tranaitóriu, próprio das DOrIIIU de

tal natueza.

Feito tal reparo, quanto i técnica legislativa. passemos a examiIlar
upectos que merecem comentários ...peciais.

No art. 8° estio e1encados OI diplomas legais que subsistirIo até que
as leis que trata o art. 19S, projetado, produzam efeitos.

Quanto i mençio de normas infraconstitucionais em texto de Lei

Maior, é defeito de técnica legislativo, inobstante o ADCT freqüentemente se ref'erir a tais
nonn&S.

Impr6pria, também, a mençio i Medida ProviJória, diploma de

efícicia temporal rest~ta, nos tennos da Constituiçio.

No art. 9", que dispõe sobre as disposições que vigorarSo até que a

matéria seja disciplinada pela lei complementar prevista no art. 201, com a redaçio

projetada, se determina. no inciso VD, que sIo vedadas a extensio aos iDativoI e

pensisonistu de quaisquer vantagens posteriormente concedidas aos servidoren em

atividade, inclusive quando decorrent... da transformaçio ou relusificaçio do Ciiào 011

funçlo em que se deu a aposentadoria 011 de que resultou a pensio.

E, a'final, se encontra a seguinte locuçio:

"(...) 010 se podendo invocar o dirieto adquirido, DeIte
caso'"

6.3, A1tenaçio proposta plJll o inciso V do art. 203 da Lei Maior.
A inconstitucionalidade, ia eu.. além de evidente, é

A atual redaçio do inciso V do art. 203 dispõe que a asaistência

social tem por objetivo, entre outros, a garantia de um salirio mínimo de benefício mensal i

pessoa portadora de defíci&lcia e ao idoso que comprovem 010 possuir meios de prover i

própria manutençio ou de tê-la provida por sua familia, conforme dispuser alei.

A redaçio proposta retira a mençio ao salário minimo como

benelicio mensal, tudo indicando, pela filosolia orientadora da PEC, que liaveri alteraçio

ia pejus do referido beneficio, orientado aos segmentos da populaçio que vivem em

situaçio de miserabilidade ou próxima dela - 010 conseguem sequer se integrar no sistema

de previdência social.

autoproclamada.

Já vimos, quando do exame da redaçio proposta plJll art. 40, § 2" e

da Sllpresslo do § 10, atual, do art. 42, de que trata O art. 2" da PEC, que alterar a Iqlra

vigente que determina vigorosa adequaçio das aposentadoriu e penJOes 101~

dos servidores em atividade, inciusive quaisquer beneficios 011 vantagens posteriormente

concedidos ique1es, é violar o principio da irretroatividade, afrontando-se, wim, o

disposto nos arts. sa, XXXVI e 60, § 40
, IV, da Lei Maior.

lo O art. 10 da PEC extingue a aposentadoria proporcional por tempo
de serviço, bem como a aposentadoria especial do professor, proposta ~UIcioDaI.
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como já assinalado, violadora do principio da irretroatividade, considerando que servidores

e segurados já contribuiram para o custeio da previdência nos moldes atuais, estabelecidos
pelo poder constituinte orignário.

9. O art. 11 da PEC é outro caso digno de registro, em que se
autoproclama o vicio da inconstitucionalidade de uma norma.

Com efeito, dispõe a proposição que os beneficios mantidos pela

previdência social, a qualquer titulo, ainda que à conta do Tesouro, obedeceria à mesma

regra de reajustamento de que trata o art. 20 I, § 4'.

Vale dizer, o parâmetro dos vencimeotos dos servidores em
atividade é afastado.

A norma proposta tem a seguinte locução, in fine:

"(...) 010 se admitindo, neste caso, a invocação ~eito
adquirido."

Inconstitucionalmente flagrante e autoproclarnada, como se vê.

o art. 12 da proposição também atenta contra a Lei Maior.

Depois de, aparentemente, assegurar direitos, determina, todavia, em
sua oração final:

"(...) aplicando-so-lhes, ainda, o disposto no inciso VII do art. 9"
desta Emenda."

E o que dispõe o indigitado inciso VII do art. 9"?

Estatui o seguinte:

"VII - as aposentadorias e pensões. no âmbito da &dminillraçlo
direta, autárquica e fundacional, dos Podetes da Unilo, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, seria reajustadas
para preservar-lhes o valor real, conforme critérios definidos em
lei, sendo vedada a e"'ell51o aos inativos e pensionistas de
quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidas aós
servidores em atividade, inclusive quando decorreotes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se
deu a aposentadoria ou de que resultou a pell51o, nIo se podendo
invocar o direito adquirido, neste caso."

o vicio de inconstituciooalidade se encontra no apêndice, desta vez

discmamente, sendo necessária prévia verificação da norma a que se remete o inciso VII

do art. 92, para se concluir pela afronta ao princípio da irretroatívidade.

Violados, pois, primeiro o princípio da irretroatividade; depoiJ, o

princípio da moralidade, porquanto se retira de inativos e pensionistas já em IOZO doi

beDeflciOl, direito adquirido, concedido pelo poder constituinte originário.

Em resumo: há afronta lOS arts. 5°, XXVI, e § 2", 37, capaI, e 60, §

4°, IV da Lei Maior.

10. O art. 13 di PEC, em seu parígrafo único, retira parcela da

capacidade de autogoverno das entidades ali mencionadas, exceto aquela da UniIo.

Violado. pois, o art. 60, § 4°, 1, porquanto a norma proposta é

tendente a abolir I forma federativI de Estado.

11. O art. 14 da proposição violl o princípio da irretroatividade e,

dispõe, em SUl parte final, que é

'vedada a revogação de direito adquirido.'

Regra emanada de poder constituinte poderia vedar invocação a

direito adquirido, mu JUICI regra emanada de poder reformador.

Mais um caso de inconstitucionalidade autoproclantada.

12. O art. 15 da PEC determina que as entidades de previdência privada

patrocinadas pela Unilo, Estados, Distrito Federal e Municipios, SUIS autarquias,

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, deverlo, em prazo do cento

e vinte dias, rever seus pllllQS de beneficios e serviços, compatibilizando-os a seus ativos
integralizados, 010 se admitindo, nestes casos, invocação de direito adquirido e coisa

julgada.

Restringindo a capacidade de autogoverno dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, viola a regra o disposto no art. 60, § 4', I.

Afronta, ademais, I norma sob comento, o direito adquirido e o ato

jurldico perfeito, estabelecidos pelo poder constituinte originário, e que pretende nIo sejam
invocados pelos prejudicados.

Inconstitucionalidade flagrante, reconhecida e autoproclantada pelo

eminente Autor da Proposta de Emenda à Constituição.

13. A proposta contida no art. 16 diz respeito 10 projetado art. 17, § 7",
que é inconstitucional, pelos motivos que assinalamos, quando de seu exame.

o citado In 16 apenu concede o "beneficio" de uma carência de

dois anos, o que, evidentemente, nlo elide sua inconstitucionalidade,

Por estas razões, voto peta inadmissibilidade, in totum, da

Proposta de Emenda i Co~ituição n' 33, de 1995, de lUtoria do Senhor Presidente da

Republica.

Sala da Comissio, 05 de a9ril de 1995.

~~. ~~- t~,,;/'

Deputado Nll:SON CllBSON
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CONSTITUIÇAO PEC3J OISERVAÇOES

An. .,. SIo direilot dos lrab.Uadores urbanos e rurais,
aSé:m de out'" que visem ... rntlhoria de SUl condiçlo
soc:W

...... " " .
XII • S&16fio..ramilil par. 01 seus dependenlCl,

An. 24 Compete' Unilo, 101 Estados e ao Di.uilo
Federal wJiw coneorrcnlanenle sobre'

xii"~ previdêncillOciaf, pro~~lo e deresa da saúde,

IAn. )7 A adminiSlrlÇJo pUblica dird" indireta ou
,fundacIOnal. de qualqun- dos Poderes d. Unilo, dos
jEsltdos, do Distrito F«IeraJ e dos MuniciplOS obedecer'
:aos pnnclpios da Jcgalidadc, impessoalidade, mura.lidJdl!,

C~'d'*..': '~~:.~."'~~in'~ ..

Prnlul5

Art." 510 direitOl do. traba1Mdores urbanos •
rurais, alán de oulrfi que visem • methoril de IUI
condiçlo soei":

XII • salirio-ramJU. pqo em ruJo do dfpend....
do trabalhador de baixa renda;

An. 24. .Compele'" Unila, 101 EslIdoI e 10
Distrito Federallelidlr conc:OfTalIemente sobre:

~\~·p;:~I~·~d,;i~·.k~;·

Art. 37. A idministl'lçio púhliea direll, indireta ou
fundacionaJ, de qualquer dos Pod~ d. Uniio,
dos Estldos, do Distrilo Federal e dos Municípios
obtdeeu' aos principiol d. Jts.lidade,
impe:sJOalidade, moralidade, publicidade " lambbn,
ao seguinle;

§.,. E vedada • pcrcepçlo simuJlinea di!
rendimentos de apoxntadoria tom a remuneraçlo
de, cargo, emprrlo ou fiJndaçIo públiea.
ressalvadol o. Clraos mencionados no inciSO XVI
tJ~lell1illll.

§" É vedado' Unilo. aos Estados, &O DiSlrito
Federal e lOS Municlpios instituir ou manter reJiI1tC
de previdincia pelo cxcn:icio de mandato eletivo,
bem como conlribuir diret. ou indiretamenle, a
qualquer litulo, PU' o HU custeiO.

Viola o .... 60, 1 4', lV.da CF <_
lendm. I abolir ctiniloI .......
individuais). Ver 111.9110 de nouo VOlO,

Viola o art_ fIO, i .... l,a CF (cn...... lCMMtIe
• abolir I forma rederilM de I!ttldo. Jt.Iira
porcda de capfIcidodI di ..._ doa
Es!adOIldo Op) Ver lia. 10111 doIlOlOllYOlO.

I

Viol. 0 .... 60, f 4'. IV, da Cf.
Proibiçio nIO dei........ pelo ,..,
eonSlítuWl! originirio.
Viola principio di ipaIdadc .. ac.SIO 101
cara" púlllico. (.... J7. I. da CP).
Ver fls. 1111] de nouo voto,
QuIlMOIO 1r. vioIa.-o .... 60. 14',1
d.CF
R"ir. porClla da~ tio ..._
dOi EstldOl. Df c MunicipioJ.
Vc as 13/101 de nosso '0'010

/Art 40 O SCl\'idor ser' aposentado
I • por ,"v•.hda pennanentl!, sendo os provenlos intcyrais
'quandu decorTtflll' di acidente em serviço, moléslia
;,x-ofissional OU doença nave, contagiosa ou incurivd,
Iespccifíudu em lei, e proporciontis nos demlÍ' taso.;
'U .. compulsoriamente, lOS setenta anos ele ielade, com
poventoS proporcionais 10 tempo de serviço;
I!~J .. voluntariamente:

) .os trinta e cinco ano, de 5CfViço, 51: homem, e lOS
nntl, 5C mulher, com provento. integrai,;
) 10) trinta anos de efetivo exercicio em funções de

giSlerio, se professor, e vinte e cinco, se professora.
mprovenlos integrais; .

) ~ 1rinta anos de terVÍÇO, se homem, ~ ao.' Vinte c
inc:o, se mulher, com provC!110S proporclOnlJs a eUCl
Impa.

An. ~O. Ao MrYÍdor da Unila. doa E>lados, do
Dislrito Fed«aJ • doi Municlpiot. indu&du suu
aUlarquiu • fUndlÇ45et. • l.uqurtdo rqime
próprio de previdincil, na fonna de lei
complemenlar prevista no aIt, 201, que obSCfVari
o~ requisitos t critmos. fixlda.s pua o rqi.me pu
d. prnidência aocial. ddinit' rqru de cilcuIo do
valor do beneficio,
i I- O custeio doi beneftCiol do rejÍme
previdenc:iirio rdtrido natll altiao _, fedo
medianl. c:ontribuiçOeI doa scrvidom pIibIi<oI
ativos e inativos, bem como doi pauioftisIu • do
respectivo aMe ntatal, obNrvadol c:ritériot que
prtltiVlm°equiJibrio Itrwairo 11 atuarial.
f 2' A lei_, de ,eajuJUmInlo doa
bencllcio. par1I prelUVlf o vaJor Jal.
§ J' É vedada • pm:epçIo de mais de ume
aposattadoria .l contl do rqime de previdência
previsto neste anilo, a bem çamo SUl .cuaJlaçI:o
com • apoIIllladoria de que Ifata o 1ft 201.
ressalvados OI euol mencionados no art. 37, incito
XVI.
§ 4' A lei COIIljllallaU< morida no up4ll podui,
ainda, estabelecer rrquisitos rdativOl a lempo
minimo de aercicio no serviço público eno ~JO
cx:upado pelo ..mdor, por. fi.. de .poIIlIUdoria.
f S' O di.poalo ..... 111...plica-IO... membroa
do Poder Judiáirio, do MiniJláio PúblicO • do
Tribunal de COIl1II da UniIo.

VIOlo o priocft>io da inIttoalMdade.
AfronIa 10 60. f 4'. IV da CP.
Quanto maPuadoa. lO u..... da aIIanIIo
doa pro viola o .... 95. 111. da CF •_ia da i_lidade. V. lia. 14122.
nouovoto.

.' '. ~... '

'I

. f
.~~:~

~.~,.,

~) lOS uuen&a e cinco anos de idade. se ~m. ~ 101

;JCSSCIlta. se mulher, çom provento. proporclOnlJ' ao
.•....., d. MrYÍço.
,I l- l.ei complementar poder' eSlo&belecer exc~ 10
'di~pl»lO no inciso 111, _,e e ·c·, no cuo de exerckiO de
: tividadd consida'ldu penow. ou perigosas.
~ r A lei dispori sobre a lposentadoria em tarBOS ou
eU1prr:~of temporário•.
"J- O lempo de saviço pilblico Cederal, estldual. ou
lmuniclpal seri computado integralmente para os erCltol
'de .po...lIdoria. disponibilid.de
"4- Os provenlDl da lposentadoria serlo revillos. na
I 'pcoporçlo • na. mesma data. sempre que te
~car ar~ dos servi~~ em Ili~dade.
r~" l.IIt\bãn alendKJOI lOS InativoS 'l;ulIsquc:r
bcner.cios ou Vanllaens po,teriormente concedidos lOS
lservidores em atividade. inclusive quando decorrentes di

i
anJiUnnIÇIo ou reclauiliçaçio do arH~ ou funçlo em
ue se deu a aposentadoria. na forma da let.

f 5' O beneficio da pensIo por mone COlT..pond~' à
otaJidade 'do. vencimentos ou proventos do SCfVIdor
&kcido ué o limite estabelecido em lei. observado o
'spc»I~ no pariarúo anterior.
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nc» OISUV ES

~ ~2. SJo...wJom lIliliI".. rodttai> o, i IIl'..
.. ~0IÇ11~ • rilíl cloo E ...
,T_IlliIItiIof_ OIint _do_
~._.do""_d.bon'ob<ito'lIlilil.....

.';;;··A;~'.';;ürit~.·~:~;..bii~;:::':..= do I{...wlncia do ltt'Iid« mi/iI"

'10. ApIito-1I_...wIotoo. que .. ror i..
.• alfCUs~ o díJpotco no Irt. CO, Si 4·. S·,

t··································· ..··.. ·.... ·

9).I.oi~.doÍllÔcilliVldoS~T....., F"" ..,.". JOI>rI o E_. do
~r '" "'apriftclpioo:I· ..
IV! ••~ Plo_ i.;q;~;·4
:col'.,ul~por ~aIidtz ou 101 setenI. anos de idtde. ,
,.,....,..... tMl' .... ele oeMço, IpOo 'inco .... do
."lI'Ci<io o(atÍ"O do;.litat.....

í

1In. ')J. I.oi ~. rlo iNàMiVI do
S_ TriIlunaI FadcnI. difllo<' ..... •
=~~""'''''''''''OI__
Vi·~·;;;~·..· · · · · ..

Y.. ,.;,oclpiooda~••
\ooooma.
Onora _ • ,.ao, ... """- •,.......,...
M .... "'"" o 60, f ".IV. "'Cf.
Vrtlll.M4d1 .
lIIIlor lpOMa inconIIitudo Mi6... •
_~J.

EIlabtlooo UI ~...,.iorIlMlo •,....,......-.r... quo nIo .... _ .......
OI dwi<. ,.,. alo _ (MI. 010, I I', ..
Cf)..
COftftrir .... Olt..t).~.

~Q;QOjft...o, t ••.... PEC.

Y""" I"fn<;po do irrccfllOlividMk.
VioIt, ,...-. pr_ da ......,......
~..._do'tC1l.
~.polI,...... s·.f2'.... II1·60.f ...
IV. di Cf.
V.llI.u ..._ .....

Art. 129 ..

f..~:··~ ..; ..~..,.,..;;··~
"""bIr••~"" .... 9"IL

·en::::'::':':;':::l~_ ...IlI ... _ ..~

rrilIutMM,.....- .........
~..-...~.--~.'\

A inIâ<UiçIo.~ .............._prai.do_o lril>rI<Ario.
V......... poli, 0 .... 5·. I 2'••.•• 11160. I".IV.
~1O"n,nto >ioIo • fIõC D".
6O.1 ... ~ratir """~.
)bidpioo .. ~,..."......-.v.lIo.vm.__ "

_.:-_._ • fi

o iItciJo fi, 10 lCfMc« •~ - ...
........,-da~oocW"....1'EC ... OI ÔIlIli pcoIioniIIU ...
dtocooolMoI poro o da prtYídlo<ío.
V" D prirrclpio elo U1IIl"'MoIodo • o
priIIclpóo di~ do YIIor do
boooficio (.... 194. IV. da Cf) VíoIIdoo, ""'"
.111. S'. lCXXVI.1 2'daCf. c.c D'" 60. I
4".IV.
A rodoçIo dado .. I 3', ira •~·_.fIiopoIIo ISoI,I·.""_
t~~V_ .. ~do.
""""";.;dado • alo l:OiotidioclI • _
......._dodlculu porl__

de~~ t. '*'-I tnIInIcnCI. 011"1. S~ t
ZO.60,t4".JV.
s.priono~ de ............
IOCial.V.lIo.2WJD._

Art.I0f9.C_~UI..Joialtill'ir
~-. • de iJlIerwoIIo DO ........
-......__ • diopotoo .. Ilt. ISO. I •
111•• _ PNi<úo do ,..,... no 19'. I ".
roIII~"~ Wdoo
diopooitiYo•

~ISJ. CompIl•• UIliIo inotiluir i_
ii\·:;;:;·;~~~;;;;;:;;; ·
i·Z;:·õ·_·;;;;;;i;;·;;;;·~·iii..·..· ·..·· "
ii~·;;i;;.i;j;;: ·.."·..·· · · ..

Art. 19'. A "I'Jri<lado lOCIal aorj "-iada pot
lodo • aotiododa di ,.,.,. ..............
l...... dllei,ftIOdj...._~do
~ ck UniID. doi EIlldoo, .. Iliotrito
fodnl.dot/dunic:lj>ioo .. _",_"'"

......... """"*'~oociIia:
J- do «Iljlf1pdor...._ oob<a:
I) 1 fo/llll do """'" • _ ~ do
.-_ ... etIdiIIdoI, ........ rílU!<l.'__ quolllo_..mro. __
WlcuIo-.oao.
b) ......DII~;
qo~ .11 - do lrIbol'M6oI • ck

prMIIncíaooc:ial:
m............do_de~"
1·1;··~·~·~·~·;;;.·i

_1I1ÍIO podorIo ",ollquoIu ""'" di<óIalIo
......... .-rla ....... 60..-

,.49. C8ftI9IU -auIiVMnllSlc " UNJa in«iuMr
. ~ ~. de ioIltWIllÇID llD _ ...

. • do ioI_ &lU CIlQ<l<Íll pralllflollai ....
.:.cno ituctutnMlo de Ilaa 'fUflÇlo "..

Wu ...... ClllOIriIdD OdiSjlOllo "". "'ilOl 1016,
.. ISO.I.II~._PlejllizodoprcviolollD.... 195.'
'. rc!llho_ " ....ribuiçõea 1 qlll Iluda O
"";'ivo.

M/53. C..",.... UlIÔlDinllk.ir...,..... oobr<:

f:ii:::~~:~~~:~~~;::: ...::::::::.::.
Ii 2'. ')~D""""" ioCi.. /11:
~, " ,. .." "-, .lI·llioio<idioi.__.Jiolj,.. fi.udoacmloi.oobr<

~ .............. lfKIIOIllIdoria • ponoIo,_ ,.,.,..;dlac;a lOdoI do IJaiID, dOI EIl>d... do
DilUi<oFoWaI .... Muoielpioo,. __ icIIdc
,...""", • _. oioco ..... cujl .- 10111 Kja

_illlidl,~.doAndi_.. dol"_

tt. 1~5. A........ IOdoIMtí6~ por loda a
~... do Jlv.- di<lICI • inIlireu, ... _ 60 lol.

......_JICllWOÍ'lllIIdooorÇlmll1lDldaUnilo.
E,,*,- do Diolrilo Fo4on\ • Iloo loIun\<lpioo, • &lU
• "~IO<ÍIil:

...~-.lOba. (oIIu dt salMW,
tMu,rltMllto' o lucro;
I·"I~
I ......."'*..do_."'~ •.
J' As _ """ EIlIdoI, do DíIUito FocIl<Ii • dot·.. ........,...ndadc -W .......... dot
""'li'"~ nIo int"ll'lI!do.o .._o di...... '

2' A JII'IIlOIII ... --.. do JqIlridade oociaIltI"
Ida do _ ..... pdoa 6rIIoI rtIpOIlI6voiI..... ,...;dIocil_. _1OciaI, ltnlIo

lÓJlI • _ • prioridodIo auboIocidu OI Iti di·~ --..coda......,_
;U'::=jIri/icf..,dibIfA>CDIlrD.w-_
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eONSTlTlIlÇÁO

" .- A la podai butiluir oulru fontes dcttinidlS I
IlfMlir • IMrIUIItJÇIo ou expando d. MSUrldade weial,
~.di"""'. no lIt 154, I.
'f S· enlutl bme&io ou serviço da seguridade soçjaJ

~ 1tI' criado. mljorlClo ou esteadido sem I

'Corrapolldcnle r.... de cusleio lolal.II 6- AI contribuiçaa lOCíai. de que trata este aniMO 50
~_ uipiol lp6I~rridosnoventa dias da data
ela publK:açlo da lei que u houver inslituido ou
~rlCldo, nIo .. Iha aplicando • dispo~. no an ISO,

m,"".
1~_7' SIo iJentu de OOIIIribuiçlo pari I selllJridade oocial
~ l'lIidIdII bIne&entet de assistência social que
jII-.n..exicillciu aubdocidas em lei. .
li .. O produtor, o parceiro, o mcetro e o arrcndalirio
lruraia. • aarimpeiro e • pescador artesanal, ~~ como ••
~Iivos cõnjups. que exerçam SUl ,uvldade em

aimu Ih economia familiar, sem empreg~ol
ncntes contribuiria pari • JeSuridlde SOCial,

• U:/lIe I~ de uma alíquotl sobre o resullado d.
aa1iuçlo da produvIo c r.rlo jUl 10$ beneficiol

'lCrr/lOIdllei.

PIe»

~neficio.ou inc:enbVOI fite.liJ ou crcdidciot
§ 3- Lei eomplementu podut IMutulr oulru
fonte. d~linadll • IlrInlir a nwtUlcnçJo ou
expando di H:gurid.dc socill<
§ ..' enhum beneflcio ou serviço da lt,IUridade
social poderl ser crildo, majorado ao estendido
sem I correspondente fonle de cuslcío lotai
§ S· M contribuiçOa soçiais destinadas i
sejUridade social wlo IXÍSidu OPÔ' dceOfrido.
noventl dia da daI' da publk:lçlo da lei que OI
houvCf inltituido OU modificado. nIo se lbes
Iplicando. di.~.no ano 150,111, "b"
§ 6- A lei federal definir' OI erilirios de
trll1lf'erinc:i1 de recursos par' o sistema unico de
saúde e .çôeS de ."isttncia soc:w daU~ pari 01

Estados, o Distrito Federal 11 05 MuruciplOl, e ~I
Estldos para os MunicipioJ. observadl I rtlptCtlva

con\flpartida de recurso,

OBSERVAÇÕES

· 201. Os pIIDOI de previdência. soe;,.!, mediante
.' atenderia no_lermos dale, a:

• cubertUlI doi~ de: docnça. invalidez, m?rte.
OI retUkMles de Jcidentes de trabalho, veUúce e

•~ • ll\IlllllCllÇIo do. dependem.. d•• selllJ,ad••
baiul8llla;

n."o~'mIIanidade. especialmente i gestanle;
V • pcoClÇio 10 tnbalhIdor em sitUlçJo de duemprego

nfAtio;

Art. 201. A prcvid.ncia JOC:w Krá OfpNu?' .sob
I forma de regime acraJ, de cariler eontn~!IV? '
observadol criltriOI que preservem o equllibtio
6nanc:eiroeltuarial.
I I' Lei complemelllU especi6cad.' ~radoIe
defilÚ" u prestaç&~ pruoI de carin<iI e valo<
mi1imo pIR 01 btncflc:iol do rqime geraI de
previdêncil social. que Itenderá I; .'
I .. c:obert1Jr& dos evento. de doença, invalidez.
morte 11 idade Ivançada;

Ileliradol o. beMlklOl l:uuppundentlP Mn

eventos resukanla de acidente du Ir~ 
,,,,111110 e I ......lmçIo doi depa1dcMa doi
sepradoI de baixa randa.. . .
Suprimicll, em socle conatitucionaI •• baWIicio
de pendO por morte

Retiradl I possibilidade dele ~q~.~~~~
participar dOI beotficioo di ..
O. pMcu habituai. do cmpr
reperc:ulent nJI c:onlttbuiçtla e

li I' Qualquer _ podeli panicipsr d•• benefici•• di
lPrevidcncia socia1. mediante contribuiç.lo na forma dOI
foi"", previdencürio•.
,I r E IJICIUI'1do o reajustamento dos beneftc:ios para
lprtItfVlI.lha. em carilcr permanente, o valor real,
conI'ormc mImo. clefWdos em lei
'I l' Todos os saJírios de contribuiçio considerados {\()
bkuIo de beneficio JefIo corrigidos monetariamente.
'I 4' Os pnho" habituais do empregado, I qualquer
,blulo. urJo incorporados 10 salmo pari efeito de
,contribuiçlo prtMdenciiril e toMtquentt repercusslo em
Ílendlào~ no...... e na rOfllll da lei.

5
5' enhum banellcio que IUbltil... • ..Ilri. de

rihuiçlo ou o rendirntn10 do trabalho do squrado
... volur rnwaI inferior aolallri. milÚmo
I 6- A Iratific;lçlo natalina dos apoSt:ntldol e
paWol\1SlD tm por bale o '1alor dos proventos do mI.

dezeml><o ele cadllIlO.
§ .,. A prcvidincil lOCiaI manterá seguro coletivo, de

• ti' comp\tmcaW e facultativo. custeado por
. 'ç3eIadicioaaíJ.

I I- É vt.dMla subve:nçIo ou o auxilio do Poder Público b
· di preyidI:ncia privada com fins lucralivos.

:An. 202. É a.sseawW aposentadoria. nos tennos da lei.
'çaJculando-. o bene6c:io sobre a média dos trinla e seis
:Ultimos salirioI de contribuiçlo, corrigidos
;rncwtarilmane m& • m& e comprovada a rcgularidadt
;dos rujuJles dOi salirio. de contribuiçlo dt modo •'EM seus vaiam reais e obedec:idll u seguintes

• 'ÕU:

• lOS sessenta • cinco anos de idade. pua o bomem, e
'ao. Sl.'SsmCI • para I Itlllher, reduzido em cinco anol o
We de idIde pua os trabalhadores dt ambos OI sexos e
1par. os que exerçam JUU atividades em regime de
'CICQOOmia familiar. ,netla incIuidos o produtor rural, o
!JPrimpei,. e. pescador anesanal;
11 • apos Irinll e cinco anol de trabalho lO homem, 11 apóI
ritU. i mulher, OU an tempo inferior, se sujeitos 1
r.blJho sob concüçõcI apcciaís. que prejudiquem a saútk

I Ífllelfidldc8~ definidu em lei;
lII-apoJ uinta anol, 10 profcssor, c, ,pós vinle e cinco, 1

oftuOf.. pot' efetivo uuclcio de funçlo de magistério,
t 1-, E (1ICUlIada aposentadoria proporcional, ap6' lrintl

de lrabalho. 10 homem. e. lpóS vinte e cinco, 1,
§ r. Para efeito de lposentadOri.. é ~~guradl a

ntlgt:m rcc;iproc:a do tempo de contnbulçlo na
· 'suw;lo pública • na atividade privada. rural 11

• hip6teJI em que os diVef$Ol sisl~mu de
eYidcnda social li compensaria financeiramente,

critériol au.btkcidol em lei

§ ,.. A !fi de que ltItl Me amlo permitirá I
aposentadoria, com idade inferior 10 limite mínimo
estabc!ecido, do lCgUIIdo que. comprovadamatt..
houver satisfeito o minwo de contribuiçW nell

~~:::~~0ÇI0 de requisitos C crilériOI
direrenciadol para a c:onceuIo de lpoIefiCadoril e
penJIo I.' b<n<ficilri.. do 'e;ime zeraI ele
previdencla social, ressalvados OI c:uot do Irab&Iho
"",,<ido sob c:ondiçôeo especiais que prejudiquem I

saúde ou & inteBridade fisica. nos termos da lei
c:cmplementar'de que tnII. i I' deite anigo.
I 4' É lII<jlIIIdo • reajulllmelllo doi beneIicloI
para _-Iha, em c:adt..~... valo<
,eaI, conforme criléri.. defioídoI em lei.
I 5' enhum bene&io que sub<úl'" • lIÜriO de
conlribuiçJo ou • ,a>dim<nt. do trabalho do
segurado tal valo< l11<fIIII inferior ao do IaIlri.
mlnímo.
I 6' É vedlcll • pereepçlo de lIlIÍJ de uma
aposentadoria 1 conlI do ftpne aeral da
previd!oc:ll social, bem como I lCUIlllI!açIo de
apostnlldoril ou rerruneraç.lo, de carla. tmprtlO
ou lilnçIo píJbliea, 1lO.tmnDI do i 7' do ano 37.

An. 202. P"" complemallaçl. du _1ÇIles do
regime aeraJ de previdineil JOcial, leIi rac:Wllcla a
Ideslo d. _rado I ,e;ime de providàlcia
complementar. orpniudo c:onf'orme crit6riOl
fixadol em lei compl~rntntar.
i I'. A particlpaçlo, I qllllquer dlulo. di UniIo,
do. Estados, do DilUil. Fed"aI, doi Monielpioa,
de lllU IOluquiu, limcIIçllet, empmu pIlblicas e
sociedades de economil mista no CUJlao doi
respecliv.. planos de previd&>eia complantnlU
nio poderl exeeder I particlpaçlo doi JeBUIIdoI.
i r. É vedado IUbvmçlo ou aoxJIjo do Poder
Público .. ll1lidades de pmidiacia privada c:cm
fiftllucrativot.

villCUâda ou nio 10 lCfViço público.
VooIldo prinelpô> do imlroolividadc •
isrodutibiliclado doi _. .... 5'.
XXXVI. f r.c.c 1904. IV. 60, ''-.IV v.
ftt.311J2d..,".........

n·......l" \/' _. r 1

VIOla • prinelpô> di imllOIIividade. Ali....
JeBU...oos v&n~. hi maior ou
menor tempo, pua um rqime ......-.
atabclceido. ""'" _ • coodiç&s de
_ fixados, llIU Hnhu maiara, poIo
próprio podft .........
AhontadoI o art. se. XXXVI, e t r •• o 1.11•
60, I", IV. OI I·viola 60, i".I,poi._ar... na capaeiclade de doi .
Estados, do Df • doi Muaiclpio<. V.. n.
3V34 de nosIO vaca.
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CONsrrrVlçÁo

IM.. 20), A wiIllada lOdal scri prestada I quem dela

f
i siw. indepaxlentemente de conuibuiçlo ,

odade lOCiaI, .Iem por objelivos:

....:.~ tc;;;;~·~·~·~~·~~·~d'~'~&i~~~~'.
~ portadora de deficiência e la idoso que
comprovarem nIo pouuir rmi05 de prover I própria
lll\lll,llençlo ou de t~l. provida por sua famili .. conforme

Cw.~.

PECU

Art. 203 ..

v • I plantil de auxilio mensal • peuol ponadot'l
de de6ciencia • do idOlO, desde que comprovem
nIo pouuir meios de prover' própria subsistencia
ou I!·II provida por IUI flllÚli.. conforme dispu...
• lei.

OBSERVAÇOES

A. retirada da mençIo I um u1irio lIIiMno
indica que havcrt aI1craçJo In 1"1" do
beneficio.
NIo i o filo de !aÍ, paaou nIo conuibuirem
p.... I prMdêncil social. rlCe sua
miserabílicllde. que OI impede de ICftm
litulares de direilos consailuáonais cOAfcrMh)s
pelo poder constituince originirio VioIMb UI
"'s. 5°, § 2°.60, §4°,IV.

\lU! ú ,z fr\ SéPr·li2.A De De
DEPtITADO ALDO ARANTES

Vem a esta ComissAo, para que .. aprecie sua admiSSIbilidade, a Proposta
de Emenda Constitucional n° 33, de 1995, de iniciativa do Presidente da Repúb6ca, parte
da Mensagem 306195, aqui desmembnado, e que modifica o sistema de previdência
social, bem como estabelece u normas de sua transiçlo.

O eminente relator, Deputado Rodrigues Palma, ofereceu parecer
considerando que a PEC em questlo atende aos pressupostos de constitucio~dade,

sendo portanto por sua admissibilidade, ressalvando, apenu, casos pontu~s de
inliig!ncia de normas constitucionais, como a de declarações constantes em dIversos
dispositivos que visam limitar a invocaçlo ao direito adquirido ou ao ato juridico
perfeito' e a existancia de tratamento discriminatório ao direito previdenciário entre os
servid;es militares du Forçu Armadas e du policias militares; para os quais oferece
emendu sanesdoras dos vicio•.

Em que pese os méritos inequivocos do relator, discordamos da condiçlo
de admissibilidade desta Proposta de Emenda.

O próprio uso do instrumento da emenda constitucional para prom?ver,
no momento, reforma na previdancio, já nos parece um grave equivoco. Os assaIanados
foram de forma compulsória levados a aderir ao sistema previdenciário, sem que lhes
foue oferecido a possibilidade de discutir com suas autoridades ou especiolistu u
modolidades de financiamento ou formas de beneficios. Os beneficiários da seguridade
esperavam que seus direitos, adquiridos mediante desconto obrigatório, fossem
protegidos e respeitados. Mu, ao contrário disso, estão ..ndo responsabilizados pela má
situaçlo financeira do governo e do ameaçados com a retirada de direitos constantes da
Constituiçlo.

Na verdade, salta à vista que os graves problemu da previd!ncia sIo
produto de inúmeros vicios que a Constituiçlo oio criou nem permite e cuja correçlo
nIo necessita de emendu constitucionais. Para nIo nos alongarmos, ficamos aqui com ~.
enumeraçlo ICita pelo eminente jurista e professor de Direito Dalmo de Abreu Dallari, ,
que aponta quatro pontos fundamentais de estrangulamento, a saber: faIhu na
orpnizaçlo da direçlo e da burocracia; sonegaç!o e apropriaçlo indébita dos recursos
da previd!ncia; incompetancia e desonestidade na gestlo dos recursos financeiros
disponíveis; favoritismo e fraude na concosdo de beneficios.

É evidente que sem que se ataque estes problemu que entravam o
funcionamento do atual sistemo, qualquer emenda constitucional é, além de inútil,
precipitada. Os vicios do atual sistema con~uarlo a corroer qualquer ~tra es:rutura
proposta, e isto leva-nos ao problema capItal quanto ao uso do rem6dio drútico da
retirada dos direitos previdenciários constantes da Constituiçlo: a quebra da confiança
do cidadIo nu regras que o Estado estabeleceu para usegurar seu futuro. Suprimidu
0llU garantiu constitucionais, o cidadlo nIo poderi ter mais qualquer garantia de que
em futuro próximo u novu regras criadu oio venIwn a ser outra vez mudadas em lOlI

prejulzo, rompendo-se, usim, a reIaçlo fundamental de confiança entre o cidadlo e O

Estado.

Mu trata-se aqui de examinar • questlo constitucional da admissibilidade
da Proposta de Emenda e a ela deVemos nos ater..

A Constituiçlo estabelece, em seu artigo 60, parágrafo 4°, u restrições à
capacidade de emendar do Congresso Nacional, do qual ressaltamos o seu Inciso IV:

"§ 4° NIo será objeto de deliberaçlo a proposta tendente a abolir:

"IV - os direitos e garantiu individuais.°

Examinemos a presente Proposta a luz desta restriçlo. A emenda proVe a
supresdo de beneficios de previdancia e de assistancia social e altera as condições de
concessões de outros, todos eles integrantes de um conceito constitucional mais amplo
de direito à ..guridade social. Vejamos como nos.. Carta Magna caracteriza este direito.

Em seu artigo 6° a Constituiçlo define como direitos sociais, dentre
outros, a saúde, a previdancia e assistência social, que vem a constituir, em conjunto, a
..guridade social. Esta definiçlo literal oio exclui, no entanto, uma outra definiçlo
complementar, também do texto constitucional, do direito à seguridade como um direito
individual do cidadlo.

Ob..rvemos como a Constituiçlo trata da questlo no capitulo próprio da
..guridade social, e como ela define este direito. Esta conceituaçlo se di no artigo 194,
onde .. declara a ..guridade como o conjunto de direilos relativos à saúde, à
previdencia e à assistencia social. Direitos estes que devem ser organizados - segundo o
parágrafo único do mesmo artigo • de acordo com o principio da universalidade da
cobertura e de atendimento. O que significa que a nossa Carta Magna atribui ao cidadio
o direito de usufruir - independente de SUl condiçlo social e econômica, contnbuindo ou
nlo • dos beneficios da seguridade, na forma e nu condições como está nela prescrita.
Ou ..jo, define o direito à seguridade como atributo próprio e inerente da cidadania. Ore,
aquílo que constitui atributo próprio da cidadania é, sem possibilidade de tergiversaçlo,
direito individual do cidadlo e é dele inalienável.

Este direito individual à seguridade materializa·se nos diverso,.
dispositivos constantes do Capitulo da Seguridade Social, que formam um todq;
sistêmico. Slo justamente estes dispositivos que .. constituem o alvo primordial du
mudançu almejadas pela Proposta.

Porém, a conceituaçlo do direito à ..guridade como direito individual,
derivada do próprio texto da Constituiçlo, levo-nos a forçosa concludo do seu
enquadramqJto como cliusula pétrea e a impossibilidade de sua remoçlo do texto por
força de emenda. Decorrendo dai a inadmissibilidade da Proposta em tela.

Nlo caberia ainda qualquer alegaçlo restringindo o conceito de direito
individual àqueles constantes do Capitulo dos Direitos e Deveres Individuais, pois esta
conceituaçlo restritiva é desautorizada pelo próprio texto constitucional no seu § 2° do
artigo so, in verbis:

O§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituiçlo nlo excluem
outros decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos
tratados internacionsis em que a República Federativa do Bruíl seja
parte."

Como este dispositivo faz parte do Capitulo dos Direitos e Garantias
Individuais, os direitos e garantiu nele aludidos obviamente dizem respeito àqueles
individuais. E a Constituiçlo entende, de forma palmar, a existancia de direitos
individuais nIo só no capitulo citado mas em outras part.. da Constituiçlo e até fora
delo, desde que decorrentes de tratado internacional.

Quanto a questões pontuais da presente PEC, ressalla-se - por incorrer
em inconstitucionalidade literal· a pretemlo do seu artigo 6" em suprimir do Inciso V do
art. 203 da Constituiçlo a garantia do piso de um salário mínimo para os valor.. o.ano •

titulo de auxilio mensal à pessoa portadora de defici!ncia e 10 idoso. Ob..rv.... que a
Constituiçlo garante, nu Disposições Gerais que abrem o capitulo da Seguridade, no
Inciso IV, parágrafo único do art. 194, a irredutibilidade do valor dos beneficios. Retirar
o piso do salário mínimo deste tipo de beneficio é pretender violar a garantia dada no
inciso citado.

Embora esta última inconstitucionalidade apontada possa ser sanada pela
supressio do texto da PEC, a inconstitucionaIidade decorrente de desrespeito a
inviolabilidade de direito individual, violando cláusula pétrea de nossa Carta Magna, é
absolutamente incontomáve~ ficando evidente a existência de óbice constitucional •
tramitaçlo da presente proposta de emenda.

Votamos, portanto, pelo 010 prosseguimento da tramitaçlo da emende,
eivada que em de vicio insantvel.
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Sala da Comisslo.

VOTO EM SEPARADO ~ 6·.e,
mI-U?Cé-'!.-O g,çD"t

I - RELATÓRIO

A Proposta de Emenda Constitucional nD 033195, desmembrada da PEC
no 21195, propõe-se a modificar o sistema de previdência social, estabelecendo
normas de transição e dá outras providências, Enviada a esta Casa pelo Poder
Executivo em 17 de março de 1995, ela estabelece profundas e radicais
transformaçOes nas regras aplicáveis ao sistema de beneficios e custeio da
seguridade social.

A Proposta de Emenda Constitucional trata da instituição de um regime
pnvidenclárlo geral. que admitirá, no entanto, por meio de uma lei complementar
única a ser apreciada pelo Congresso regulamentando-o, SltuaçOeS diferenciadas:

a) o regime previdenciário dos trabalhadores em geral regidos pela legislação
trabalhista;

b) o regime próprio dos servidores públicos das 3 esferas de governo, tamb6m
aplicável aos policiais mimares e corpos de bombeiros militares, respeitadas as
peculiaridades de suas atividades militares;

c) o regime próprio dos servidores militares das Forças Armadas.

Para tanto, são propostas as seguintes aneraçOes no texto
constitucional em vigor.

a) é alterado o Inciso XII do art. 7D
, de modo que o salário-familia seja devido

......-JIPIIIlasa~dÓrdebaixa rentra; --

=bJ é alterado o InCISO XII do art. 24, sendo retirada dos Estados e Municipios a
competéncia para legislar sobre previdência de seus servidores:

c) é vedada a percepção simultânea de aposentadoria e remuneração por cargo,
emprego ou função pública, ressalvada a decorrente da cargos, empregos ou
funçOes constitucionalmente acumuláveis (art. 37, § 7D

);

dI. é vedada co.!ltagem de tempo de serviço que n/lo seja a contagem simples, de
modo a Impedir contagens de tempo especiais, lais como Iicenças-prémio nãorgozadas cujO tempo é computado em dobro, como atualmente a legislaçãO
fllCUlta; .

e) é vedada a instituição pela União, Estl!dos e Municípios de regimes de
previdéncta por exercicio de mandato, bem como a contribuiçãO pera o seu
custeio (art. 37, § 8");

I) os nrvidores civis e das policias militares e corpós de bombeiros militares (art.
42. § 10) teria regime próprio de previd6ncia, subordinado aos requisitos. e
cril6rios do regime geral. A lei complementar definirli regras de cíleulo do valor
do benefício, de modo a suprimir a regre atual que previ aposantlldoria integral .
(art 40, "caput"), podendo prever requisitos adicionaiS ralativos a tampo minimo
de SlllViço e no cargo para fins de aposentadoria (art. 40, § 4D

). Por lei seria
tamb6m flXlldas regras para o reajustamento do valor dos benefícios,
desvinQllandO-se ativos de inativos (art. 37, § 2"). O custeio pIISSIIa ser feito
por ativos, Inativos e pensionistas (ar!. 40, "caput").

g) Ê vedada a percepção de mais da uma aposentadoria paio regime dos
servidores, ou sua acumulação com aposentadoria do regime geral (art. 37, §
3"). O regime abrangerá também a megistrature, o Min. Público e o TCU (art. 37,
55")·

h) os militares federais teria regime próprio, que nio .. subordinará
obrigatoriamente aos requisitos e critérios dó r~ime geral e .. regras do
regime dos civis, podendo ser fIXados limitas de idade inferiores e mesmo valor

, de beneficio diferenciados(art. 42, § 9").
i) suprimem-se as regras que permitem aos megistrados, Ministros do TCU e

membros do Min. Público a aposentadona Integral aos 30 anos de serviço após
5 anos de judicatura (arl. 73, § 3D

, art. 129, § 4D)

j) veda o pagamento decorrente da acordo ou execução de sentença trabalhista
sem o recolhimento prévio das contribuiçOes sociais incidentes (art. 114, § 3").

I) permite 80S Estados e Municípios apenas instituir contribuições _ seus
SIIlVídores para o custeio do sistema de ..sis1éncla ...lide. e nio mais de
suas aposentadorias (ar!. 149, 5único); .

m) amplia a bese de íncidéncia das contribuiçOes dos empregadores para a
seguridade, definindo contribuição também sobre a totalidade dos rendimentos
do trabelho pagos ou creditados aos seus trabalhadores e prestadores de
serviços e tamb6m sobre a rKBita. Permita também cobrança de contribuição
de todos os segurados da previdência e que lei complementar possa instituir
outras fonte de custeio, mesmo que tenham a mesma base de cílculo ou fato
gerador que impostos já existentes (art. 195);

ri) suprime ísençio Iributária _ idósos de mais da 65 anos cuja renda tolal seja
constituída, exclusivamente, de rendimenlos dó trabalho (art. 153, 52", 11);

o) suprime isençio de contribUiçio para entidades beneficentes de auisténcia
social (ar!. 195, § 7D);

p) suprime previsão da forma de contribuição dó produtor rural, garimpeiro e
pescador artesanal, até entio baseada na sua produçio comercializada (art.
195, §8");

::qy remete para lei complementar as regras do regime geral. de carater<:qJ:l\ributivo.
subordinando-o a Critérios que preservem o equllibrio atuanal e financeiro (ar!.
201). SIo remetidas para a lei complementar as regr.. sobre Ilmrte de idade e
valor da aposentadoria, subordinando aposentadorias com idade inferior ao
Iimrte mínimo fixado à satisfação de número de contrlbuiçOes a _ por ele
definido (art. 201, § 2"). Ou sela: aposentadoria passa a ser por idade ou Idade
+ contrlbuiçiO. A adoção de cntérios diferenciados somente OCOlT8I'lÍ se as
condiçOes da trabalho prejudiquem a saúde ou integndade física (art, 201, § 3');

r) supnme-se a regra que obriga a atualização dos salàrios de contribuiçio para
afeito do cálculo do beneficiO, bem como a que determina que a totalidade do8
ganhos habltuais seja considerada para este efeito (art. 102. §§ 3" e 4').

s) é fllCUnada a adesio dó segurado a regime complementar, organizado conforme
cril6rio fixado em lei complementar (art. 202). NIo haverá obrigatoriamente uma
prwIdtncla complementar pública, como antes permitia o § 7' do art. 201, o
que indica a intençlo de privatizar a previd6ncia compIement.. AD mesmo
tempo, a participação do poder público e suas antidades no custeiO de planos
complementares nlo poder. exercer a participaçio dos segurados (art. 202, 5
1D);

t) sio excluídes do texto constrtucionaltodas as regras relativas a aposanladorias
por idade, tempo de serviço e especiais para o magistério (art. 202).

No tocante à alSisténcia social, a proposta do Governo vila desvincular
o piso de beneficios assistenciais do salário minimo (art. 203, V), a fim de~ a
carga de despesa com tais benefícios, notadamente os devidos _ idoeos e
deficientes que nlo tem outra fonte de renda.

Finalmente, a proposta do Governo prevê regras de trensiçlo (art. 7" da
PEC) a serem fixadas em lei complementar, submetidas lis seguintes diretrizes:

a, o tempo de contribuição a ser exigido pelo novo regime, para fl/1S de
aposentadoria, será red~do segundo a proporção direta entre o tempo de
SBNiço ou de contrlbuiçio já cumprido e o raqueridO pelas regras vigentes, para
fins de aposentadoria com valor equivalente ao do salário de benefício (regime
geral atual) ou proventos integrais (sBNidores públicos).

b) elevação gradativa dos prazo de caréncia e do número de contribuições a _em
exigidos no novo sistema. Ou seja: as regras atuais de caréncia e número de
contribuiçOes serão elevadas, alterando-se inclusive, em decorréncill disto, o
valor dos beneficios.

Até que as leis complementares relativas a contribuiçio pari! o sisteme
passem a surtir efeitos (90 dias após sua aprovação), ficam em vigor as regras atuais
sobre contribuições (art. 8D da PEC).

Quanto aos beneficios, valem as seguintes disposiçOes (arl. 9"):
a) prevalecem as regras atuais relativas a limites de idade e· valores das

aposentadorias; no caso dos trabalhadores rurais, a reduçlo do limite de idade
passa de 5 para 3 anos (ou seja, a aposentadoria por tempo de l81Viço 1*8 o
homem será de 62 anos, e para a mulher será de 57 anos (arl. 9", I)...

b) no tocante aos servidores públicos. tem eficácia mesmo durante a transiçio a
desYincuJaçio entre servidores ativos e inativos: eventuais v8fllegens e

reciasslficações devidas aos servidores em atividade nlio s.er60 repaiUdai aos
inativos e pensionistas:

c) fica vedada a contagem dobrada ou que nAo seja a Simples para qualqueÍ' efeito
(art. 9", X);

d) permanece a regra da contribUIção para o produtor rural, garimpeiro e pescador
artesanal (contribuição sobre a comerclalizaçAo da produção) (ar!. 9", XI);

e) slo também da imediato extintas as aposentadorias especiais da professor e as
aposentadórias proporcionais por tempo de SBNiço (art. 10);

f) o reejuste dos beneficios, mesmo os pagos pelo Tesouro, fica sujeito • regra
geral de reajustamento dos benefícios, confirmando a dasvinculaçio entre ativos
e inativos mesmo para quem íá se aposentou (art. 11);

. Além disso, a PEC determina que as entidades de previdin<:ia 'fechada
patrocinadas pelo Poder Público e suas entidades revejam, em 120 dias, seus planos
de ~C10S e serviçoS (art, 15) de modo a ajustá-Ios financeiramente _ seus
ativos e as novas regras que !Imitam o seu custeio. A IICUIIIlJlaçio de aposentadorias
com. cargos e empregos e suspensa por 3 anos a vig6ncia da PIOitliçIo,
refatlvament-: ~ oeupe!'tes ~ cargos em comissão (art. 16). Fica assegurado,
também, ? direito adquJndó as regras em vigor a quem já se aposentou ou cunpriu
os requlsltos.~ra tanto. (art, 12). Um outro ponto á destacar é o fato de que a PEC
preserva o direito ~u.lndo às aposentadorias dos parlamentares que j4i cumpriram
reqUiSitOS para aqUISiçãO dó direito. inclusive no tocante a~
PfO.PO"llonaJ (m 13, "caput"). Prevé, também, que a lei cornpIernem. diIcipIinwá
a Slluaçio dos que, nas novas regras. mesmo tendo contribuldo nlo façam jus a
nenhum beneficio, situação que pode decorrer dos prazos da ~réncia a sarem
definidos pela lei (art. 13, § único). .

É o relatório.

n-VOTO.
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A Consllluição brasileira é do tipo rigido, ou sBja, requer, para o se,:!
emendamento, procedimento singular e especialmente dificultoso, No dizer de JOSE
AFONSO DA SILVA,

.", a rigidez constituCiOnal decorre da maior dificuldade para a
sua modificação do que para a alteração das demais normas
jurídicas da ordenação estatal, Da rigidez emana, como
primordial conseqOéncia, o principio da supremacia da
ConstituiçiJo que, no dizer de Pinto Ferreira, 'é reputado como
uma pedra angular, em que se assenta o ediflcio do moderno
direito poIltico'. Significa que a ConstituiçiIo 59 coloca no vértice
do sistema Jurídico do pais, a que confere validade, e que todos
os poderes estatais siJo Iegitimos na medida em que ela os
reconhllça 9 na proporçlJo por ela distribuídos. IÉ, enfim, a lei
suprema do Estado, pois é nela que se encontra a própria
estruturaçiIo deste e a orpanização de seus órplIos; é nela que
se acham as normas fundamentais do Estado, e só nisso se
notará a sua superiondade em relação às demais normas
luridicas.· (in DIREITO CONSTITUCIONAL BRAS/L:1=IR@, 'k'r.
7·ed.. p. 44)

Assim, o ordenam9nto constitucional está protegido e resguardado por
uma léria de formalidades especificas estabelecidas nas própnas constituiç6es para

.o exercício do poder reformador. Não é verdadeiro, dessa forma, afirmar que a ordem
constitucional deve, a cada momento, ser alterada para satISfazer todas as novas
iendtncias SOCIais ou económicas da Nação, ou para alimentar a fogueira em que se
incinerem direitos SOCiais e indivíduais sob o argumento da falência do Estado. A
Constituição, por ser o Estatuto supremo do Estado. deve forçosamente se manter
num patamar eSpeclll, onda lhe seja garantida estabilidada e supremacia frente às
normas inferiores.

é fato inquestionável que o ordenamento constitucionll deve
contemplar os ansaios da sociedade, mas ainda é mais verdadeiro que a tunçllo
~ante da Constituiçio é balizar e orientar a vida da sociadade o
funcionamento do Estado. Dessa aliibulção decorr9 sua posição de supremacia
jurídica /I a SUl modificaçlo dificultada, a salvo de injunções momentineas e de
convení6nclas politlcas.

O problema da admissibilidade de propostas de emendas
constitucionais li complexo e requer um exam9 mais acurado de seu mérito e forma,
em especial face ao teor do art. 60, § 4° da CF:

-Art. 60. ".
§ 4·, NiJo será objeto de deliberaçiJo a proposta de emenda
tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direito, secreto, unlV9f1;al 9 periódico;
//I - a separaçiJo de poderes;
IV - os direitos e garantias individuais. -

No tocante ao inciso IV, acima. remete-se a discussão ainda para o
dispolto no art. 5·, § 2°. que prevê que "os direitos e garantias expressos nesta
Constituição nio excluem outros decorrentes do regime e dos principios por ela
adoIados, ou dos tralados internacionais em que a República Fedaraliva do Brasil
seja parte". Trata-se de dispoSitivo incluído no Capitulo I (Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos) do Titulo 11 (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), cujo
conteúdo sa ·irradia sobre toda a Constituição, em diversos dispositivos que,
inseridos em outros Capitulos e Titulos, dizem respeito àqueles direitos e garantias
expressos no art. 5·, ou silo decorrentes destes e dos princípios adotados nos
artigos l' a 4' da Lei Maior.

Assim, silo de pronto inadmissiveis como emendas constitucionais
.propostas tendentes a, por exemplo. abolir a forma federativa de Estado ou a abolir
direitos e garantias individuais. ou direitos deles decorrentes e intrinsecamente
ligados em razão dos princípios adotados pela Constituição, organicamente
considerada.

Quanto ao primeiro ponto. mostra-se Inadmissível a proposta ao tentar
suprimir, dos Estedos, Distrito Federal e MUnlcipiOS, competênCia para dispor sobre
tiS pianos de custeio e de aposentadOria dos seus servidores. como rezam as
alterações propostas ao ertlgo 24. XII e 61, § 2".11 (inclUindo nova alinea 'T'), Sobre a
in/ldnllssibilidade de emenda com finalidades desta natureza. aponta JOSÉ AFONSO
DA SILVA. referindo-se a dISpoSitivo de mesmo teor vigente no regime constitucional
IIllterlor, que

•...0 texto n'o prolbe apenl5 emendl5 que expressamente
deClarem; ,~ .boIida a Fedaraçlo ou 'fica proclamad. ou
rell.ureda • mon.rqul' ou o império', A ved.ç'o .tlnge 11
prtItn.1o de modIlfcar quaI.quer do. altmento. conceltu'i' d.
FftderIçIo • d. fI'Ipllbnc. no Itnt/do do 'IU .nfTaqUlCimento,
/110 i, que It '/lC.minht, 'tend" (tmtndl 'IIndtnll') ptrl I 'UI
11IoIiçI0,
AIIIm, .. I lutonomlll doi E.tldoll-membroa I ••nt. n.
OIf*/dIdt de 'UIooO/illnlzl9lo, de 11I/OgO'II/1/O • clt lUto
1dnIInIIIt'I9Io, tmfIldI con.tltuclonal que' rtl/te ,.' ptret/.
dtU•• OIptCidIdI., por m/nlma qUi ,1/1, IfldIf:it1tnrJInci. i
'1lo/IçIo de FtdtraçIo, IlHlIdIndo na ved.plo, poI. It' fltlM
lboIIndo /lIlJ/ltlnamenll' FIdtrIçIo, Au/m, atribuir I qualqutr
doi F'odtrH ou óralo. til lJ1liIo11'/tlo aut cla 101 E.tf!kl'

Importará infringênCla daquela reg;a da ConstituiçiIo... - (ín
Umltações ao Poder de Reforma Constitucional, Revista
Forense, jul-set de 1977, p. 75).

Os direitos e garantias individuaiS constitucionalmente assegurados e
protegidos pelo inciso IV do art. 60 são também feridos pela PEC ora em comento.
Em relação aos dispositivos relativos ao regime previdenCIário e aos direitos por ele
assegurados, infringe a PEC o limite material ao processo de emenda: a mera
supressão do texto constitUCIonal, pela via da "desconstitucionalização", de direitos e
garantias sociais asseguradas. caminha no rumo da abolição destes direitos. Assim,
por exemplo, se a desconstltucionallzação dos Inúmeros dISpOSitivos alcançados
pela PEC se processa. rementendo-se para legislação complementar as condições e
reqUisitos para o exercício do direito. ter-se-Ia a pOSSibilidade de, mantendo-se um
principio genérico, passar-se a exigir a satisfação de condições Insuperáveis pela via
da mudança do ordenamento de maneira a tornar o direito inalcançllvel e
inviabilizado o seu exerciclo.

Exemplo desta incompatibilidade é a alteração proposta ao art. 40,
suprimindo o texto atual do § 4°, que assegura a vinculação entre a remuneração
devida aos servidores ativos e a devida aos servidores Inativos, e a que suprime, do
mesmo artigo, os incisos disciplinadores das regras de aposentadoria com proventos
integrais e proporcionais. A pura e símples desconslitucionalizaçlo aponta
inequivocamente para a abolição destas garantias e direitos que são as~"radores

da eficiência e eficácia do serviço público. á medida que asseguram as condições
para a reposição e renovação da força de trabalho. aSSOCiada á previsão de
mecanismos de aposentação compulsória do servidor, em vista do interesse público.
A desvinculação, além disso, objetivando a reduçlo da despesa com OI atuais
inalivQs, implica em tendência à supressão do princípiO da inredulibllidade salarial
previsto no art. 7·, VI, no tocante aos servidores inatiVOS.

À vista disso. demonstram-se Incoerentes as propostas de aUirllção
constitucional com o sistema vigente. à medida em que impóem alterações qua
desrespeitam os direitos e garantias assegurados, os principiol por ele
adotados e os direitos deles decorrentes, igualmente diSCiplinados no texto
constitUCional, e portanto insuscetíveis de alteração tendente à sua supressão pela
via de emenda constitucional.

AdemaIS. em homenagem ao próprio relator deSignado, em socorro da
tese ora esposada, transcreve-se aqui parte do seu voto:

Toda\.'la, sob o ângulo estrito da cons1l/uclolJai"iade da matéria, a
inIciativa govt!mamenlaJ não se mostra Imune a objeçiies substancIais; quanlo a
aspectos especificas que adiame se apontam.

Em verdat:k, certos dispositivos inseridos lJQ Proposta revelam-se
conflitantes com osjundammtospor elo mesmo apregoados. 00 discrepar di principias
udos ale por supraconstllucionals, concernentes as garantias da IsonomIa e do respeito
aos direitos adquIridos. coJoc~se em dIvergêncIa com o inCISO IVdo § 4"do ano 60
da Lei Maior.

Com efeito, dita lIarma exclui tk apreciaçàa a propona di elMnda
·tendente a abolir: (...) IV - as dimtos e garantias I1Idividuais", sinelll<lTizado< no
capitulo I do Titulo II da Constituição, na qual se inserem ambas as garantias,
respectivamente no "Capul" e no inciso XXXVI do art. 5~

Primeiramente, a presente cOlllTariedaik está dirigidaao.r §§ 9· e lO
cagitados para a artigo 42, arravés dos quais se estabelece as diferenciaçiJo dos
regimes aplicáveis aos servidores mtlilaresfetkrais, integrantes das Forços Armadas, e
aos servidores mIlitares das Unidaiks da Federação, ou seja, os membros dos polícias
militares t dos corpos de bombeiros mlJilans, categorias que no tnJanlo são
uniformemente disctplinadas na art. 42 da LtI Maior. encimado pela Seçdo III - Das
Servtdores Militares.

Desde que ambas as categoTlas de servtdores militares são tratadas tk
forma idêntíca no texlO da leI Maior, especificamente no "Capul" e partigrafos do art.
42, não se compadece com o regramento constitucional a pretendida adoção di
regimes prevuienclários distintos e intkpendtntes, mormente quando .os #gJIndos
ficanam SllJtitOS às normas geraIs do art. 40, perlinentes aos servIdores pJ1b/icos civis
emgeraJ.

........................................
Em seguado lugar. tmpende questionar a sirie tk preceitos nas quais :11

contempla a ressalva do tipo: .... não se padendo invocar direito adquirido, neste
coso" (art. 9~ VII). (JII não se odmirinda, /leste coso. i1fWJCação di direito
adquirtdo" (art. JJ), ou ,vedada a tnvocaçào di direito adquirido· (art. 14) 0/1,

ainda, .... , não se admitindo, lIestes casos, i1fWJCação di direito adquirido otI di ato
jllfldlco pe,/tlto" (art. 15).

Em todas ri'J hlpOIISe$, abstra/da" as ,a:~$ de IIlÍrito 'fIIt ar
ucalt!Itlhtm, rJII ,U a'gtll1ftntos qui Si /htJ pode,iam ~OIltrapo/', i/lJf!lrtJd<u 1/0
pell.lilllllnto ju,ldlcO ortodoxo dt nlllda C/lIUtrUçt'Ja ulunlantl, ; ImClUávtI qlIt a .fel

t!l/I/uNdo IIt "dl,tI//l., alI/fUtrldtls" tlU de ""Ia jll,idIL'11 fle~fl/lo'" ,es""là' .'m
IlICIIIlfIllUL'ltllIaIIJadt. por lHaniftMa tlfl!nsa li ga,a/llla elltralll:ada 110 LI!I Maior
(11lCtllll XW' do arl. 5·), allntlllldd CO/l/I'Q /I patrlm/Jlllo jll,idlCO de quanlos .fl! ,.,,,am
OIllIgldo,f f'IIlDJ ,egra.f .ftlptYVfllltllll!.f,

('tII1'lllmudo /I aIO ,ltgrllldo 11 Jqj \'I/(tllll! UII .'tllltmptl, /lU COllfigt/l'llÚl/,f

IrxJai aN CtlllÚiçOliN 011 "/fUINII'" IlgalJ ulab.I,cldoN para prlldu:l' ctrla $/I~'ào, ;
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"JOdm,ssn'e/ dentro do estado demcxnillco de diTe/lO tomá·/os irrltos por norma
poste,.,or. amda que de hierarqUia C01lSlllUClOnal. tanlo mais que emanada da poder
cons/llam/i! der/Irado.

A nova /essilUra só fXJtkrá alcançar. destarte, O.f caos \'indouros.
sirJaçães ainda não consliluidas e consolidadas. sob pena de se tnslitucionali:ar.~ o
arbítrio f! Vlo/ar alguns dos pilares maIs firmes do estado de direito e do regime
democrátlco vIgentes no Pais.

() poder de emenda não lera o condão de /Ornar Insubsistente, mercê de
/ecmcismo redaclonaJ, casos ou slluaçàes amparados por regra substannva que a
Assembléia Nacional COnStllu/nfi! erlglu como l11tUtavel, a chamada dóusula s, que
estende sua proteçào à esfera dos dIreitos e garantIas ,ndil'iduais, uns e outros
disponivei. ao poder constitumte deTlvado. () Poder Legtslativo, por sua intimidade e
compromIsso com a fonte jurígena pnmelra f! soherana, de que e npr~ssão e
mstrumento. não pode, em sã consclencla. perfilhar OUlTO en/elldJmelllo.

Fina/men/e. merece reparos de ordem tecmco-/egis/allva a enumeração
de diplomas legais, e are de medula provlsóna. para mlef{Tar desnecessanamenre o
conteudo de norma de hierarqUIa consmuciona/, lal como se l'i!rifica nos ar/s. 8° e 9~

inciSO J: da Proposta em te/a, ao llllUItO mesmo de exauTlr a legislação especial
alcançada pelos preL'ellos rrallSlIÓnOS ele que se lrata.

A boa tecmca repele a menção. 110 texto legzjeralldo. de norma de
hierarqUIa injeTlor. cUJa edição ou al/eração segue pTl)(:esso legisla/Ivo diverso, como

oc~"eTla, p. ex., com a rejerêncla a decreto em artigo de lei. jl/scllando contrOl,€rSla
m/erpre/atlWl se. na "Igê/lela da lei. o decreto "lesse a ser mochficado. "

Isto posto, nosso voto é pela INADMISSIBILIDADE da Proposta de
Emenda ConstitucIonal nO 33195, por inconstitucional e de má técnica legislatIva.

Sala da Comlssllo, em 1Bde abril de 1995.

Deputado MARCELO DÉDA
PT-SE

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO

A Proposta de Emenda à COrllltituiçlio n" 33, de 1995, que

modinca o sistema de preVidência social, estabelece normas de lrallSlçlio e dA outras

pro....ências, de autoria do Senhor PteSldente da República, Viola, entre outras. a

clAIlIUla pétrea enunciada no art. 60, § 4°. IV, de Lei Fundamental, porquanto a maiona

de seus dIsposrtivos tende a abolir o principio de nlio-lelroatiVidade das leis, irlllerido

entre os direnos e garantias indMduais.

Com efeno, a referida PECo como se verinca da nAlise dos

seus disposrtivos. pretende mstituif um novo reglme de preVidência socia ,agredindo

situações consliluldas. estabeleCidas pela COrlllb\uiçao vigente e a ri~reS, de

servidores CMS e m~itares e de trabalhadores. apenas em prol "de li o modelo

preVidenciário. nnancelro e atuanalmente viável e Justo dO ponto de vis oClal "(sle)
(conforme Item 8. "c". da EXllOS1ÇaO de Motivos cue acompanha a propostl de emenda

COrlllb\uClonal)

Apontemos exemplo de tal afronta ao pnaciplo cOrlllb\uclonal

da nao-letroatiVidade das leiS.

No própno disposrtivo da PEC em que se enuncia. com

aparentes ares de reverênCia às situações constituldas, que

"Fica assegurado o dlreno à aposentadona e penslio nas

condições previstas na legISlação Vigente á data da promulgaçl'lO

desta Emenda, somente para aqueles que estejam em gozo do

beneficio ou qua n""ta data lenham cumprido os requilitos para

obt~~o, (..,)"(art, 12).

nAo se Pllja o autor da propoSlçlio em incluir esdrúxulo apêndice que. ás escAncaras.

maltere o citado pnnclplo constitucional da nlio-retroatlVldade das leiS e, portanto. o

contido no InCISO IV do § 4° do art. 60 da Lei Maior, como se lê:

"(...) aplicando-!lll-lhes, ainda, o disposto no Inci!ro VII do art. 9"

desta Emenda. "(art.12, In fine)

E o que o referido lnCiIO VII do art. 9° disp6e, &MIm. de tio

Importante, a ponto de condicionar a aplicaçlo da norma conlida no Ilt. 12. que
pretensamente Indica o re!lpeno da propolliçllo às situações constituldas?

Dispõe. apenas, seguinte:

"VII " as aposentadorias e pensões, no Ambno da admlníllraçlo

direta, autlrquJca e fundacional, dos Poderes da Unllo, dos

Estados, do DIstrtto Federal e dos Munlclplos. serlo reajustadas

para preservar~hes o valor real. conforme critérios definidos em

lei, HIldo veclado a UWMão _ Inativos e penelonlallla de
quaisquer benefícIos concedidos _ servidora em

ativldllde. Inclusive quando decorrentu da tranatonnaçio
ou reclassificação do cargo ou função em que .. deu a

apoaencadOrla ou de que rauttou a penaio. não .. podendo

Invocar dlrel1D adqulrldo neste caltO;".

em absoluta antinomIa áquela regra enunciada hoje no art. 40, § 4° da Constitulçllo, com
a redaçlio segUinte:

"§ ,. "Os proventos da aposentadoria serlo re .

mesma proporçAo e na mesma data. sempre que ae

a remuneração dos servidores em attvld

quando decorrentes da transfonnação ou rec.~1 ~iIl/Io;ão

cargo ou função em que se deu a aposentad

da lei."

no nagrante a InCOrlllliluCIOnalldade elllStente no citiªo inCISO

VII do art 9° que o emmente Relator apresenta a Emenda nO 2 • alllitrando expungtr do

refendo disposItIVo a ressalva "nlio se podendo Invocar direito adquirido neste caso",

"por mamfesta ofensa A garantla entromzada na l.ei Maior (inCISO

XXXVI do art. 5°), atentanao contra o patr1mOnlO jurldico a

quantos se venam atingido pelas regras supelVenientes."(ns. 9

do Parecer).

50 que. In caIU, a inconsb\uclonalidade nlo esti apenas na

expresdo "nlo se podendo invocar direito adquiridO neste caso", mas em todo o inciso
VII do art. 9" e. em conseqOência. rió art. 12. que, In fine. manda aplicar aos maala

inativas e penstonlSlas e àqueles sel'llidores que Já tenham cumprtclo os requisitos pari

obter as beneficios. o disposto no mencionado Inci!ro VII do art. 9" da PEC.

O eminente Relator, aUás. só percebeu, além das quatro

r_tvu do tipo "MIo se podendo invocaro difeno adqulrldo"( art. 9", VII; art. 11; art, 14

e art. 15), uma inconstituCionalidade: a quebra dO pnnclpio da isonomia, /lOS §§ 9" elO·

do art, 42, que dlio tratamento deSlguaJ aos Integrantes das Forças Annadu e membro

das pollctas e corpos de bombeiras militares.

Para afastar a "desigualdade apontada"( 1Is. S do Parecer). o

~elator ofereceu Emenda n" 1.

Sanou a desigualdade. efetivamente, mas ertou outra com

sua referida Emenda n" 1.
Dando nova redaçlio ao § 9° do art. 42 (e suprimindo o § 10).

dispõe Sua Excelência que

"§ 9° Aos intagrnntes das Forças Armadas e das policias

militares e dOS corpos de bombeiros militares, e aos re!lpecttvos

perlSlOnistas. é assegurado regime prellldenciirlo própno.

custeado mediante contribuiçlio dos lItIvos e da UnlAo (,..l".
estabelecendo, aSSIm. nova desigualdade com os sel'llidores civis, cuias Inattvoa •

panalonlataa devem custear o regime prellldenciArio, como se lê no art. 40, § 1°. da

PEC:

"Art. 40 ..

§ 10. O custeio dos beneficios do regime preVlden~IA referido
neste artlgo será feno mediante contnbulç~es dos eMdores

ativos e Inativos. bem corno dos pensionistas e '.!Ipectrvo

ente estatal (...j / I

Os lna!lllos e pensionIStas militares não dJ/em custaar
regime preVidenclàrio. como. também. não devem os inallVos e p'~onlStls de
serllldores civis e de trabalhadores. acorde com o pnnclplo COrlllliluclohal de
llTelToatividade das leIS e da isonomia

Aliás. cabe a propósilo de tal Emenda nO 1, do Relator, bteve
comentário, de ordem regimental.
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Apresentamos ao Presidente desta Com~o. o emll1ente
Oeputado ROBERTO MAGALHAES. na reunlAo de 5 do corrente mês. Questlo de

ordem. para que Sua Excelência decidisse se o ~ustre Relalor da PEC no 33 podena
oferecer emendas substilutivas. a~erando. substancialmente. normas constantes de

reftl1da proposlçAo. porquanto subvelUam a ratlo e o alcance de. pelo menos. dois de
seus dilpositivos.

Invocamos. na referida QueslAo de Ordem. o § 3" do art. 2D2
do Regimento. determinante que somente perante a ComiSSao EspeCial poderiam ser
apreHntadas Emendas. bem como os arts. 118. § 4"0 119. § 3".

O Senhor Presidente.lastreando-se nos arts. 57,IV, 1111, § 3"
e 14e do Regimento Interno. decidiu. na reunlAo do dia 6, que o Relator designado para

oferecer parecer. nesta Comissllo de Consmuiçáo e Justiça e de RedaçAo sobre
aclmlsslbllldade ée Proposta de Emenda Consmucíonal pode:

·a) propor subsli1ullvo ou emenda para aperfeiçoar a têcnica

legislativa da proposiçAo. com fundamento no art. 119, § 3" do
Regimento Interno;

"b) propor emenda visando sanar vicio de ínconsmucíonalldade.
nos termos do art. 57, inciso IV. do Regimento Interno."

Oa referida declsAo foi apresentado recurso. na forma
relllmental. ao Senhor PreSIdente da CAmara dos Oepulados. com o apollmento de
ma. de um terço dos membros da ComiSSao.

Tendo, pois. ainda como Vigorante a citada decido do
Senhor Presidente desta ComissAo. da qual discordei. com lodas as vênias. interpondo o
mencionado recurso.

Sala da ComrssAo. ~ + de abril de 1995.

~/?
Deputado~ CARDOSO

~'oTDS €'1Yl ~PA"I'lJ)O ',Dos. se ~

IJ?l1'TllétlS :>C'f//J'l.Idí; Il?~Q /1/ o
,eP,Cé/.AA!? e. WA?<'~-9,;Vo S""l<'6!:

VOTO EM SEPARADO PELA INADMISSIBILIDADE DA PEC No. 33/95:

A proposta cI<o emenda constitucional em epígrafe objdiva promover· profimdu
alterações 110 sistema cI<o previd&cia social adotando como eixo fundamental de ...
jUJtificaçlo, expressa na Exposiçlo de Motivos n° 306195, a insuficiâIcia de caixa da
JeBUridade social para fàzer frente aos beneficios previdenciários assegurados pela
CllIISlituiçIo de 1988.

Esta abordagem reducionista Ibar<:a apenai uma das div...... veruntes desta intricada
politia pública que é a previd!ncia aocial. E, como nio poderia deixar cI<o se supor, visto
que partindo cI<o um governo com o perfi1 do governo do Presidente Fernando HeaIque
Cardoso. a ÚIIica dimensio que .. leva em conta é a dimensio financeira.

Trata-IC de um amesquinhamento inominivel de uma questio que afeta
aproximadamente, 15 milhões de bruiJeiros, entre aposentados e pensionistu, dos quais
76%, aproximadamente II milb/les, recebem um salário minimo de benelkio. ou lOja, R$
70,00(_reais).

Configura-se evidente, pois, tratar-se de explosiva questio social na medida que a
proposta de emenda constitucional em tela suprime direitos adquiridos e viola preceitos
constitucionais fundamentais de um segmento já excessivamente penalizado e que lUla,
ainda hoje. 7 anos após a promulgaçlo da Constituiçio Federal de 1988, pela
regu\amelllaçio e preoervaçlo de seus direitos.

Passaremos, em seguida, a analisar as violações aos preceitos constitucionais e as
supressões de direitos adquiridos anteriorIllente mencionadas.

1- VIOLACÃO DE PRiNCíPIOS

11 PRINCiPIo DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A CollJlituiçlo Federal estabelece em seu Titulo I - Dos Principios Fundamentais - ano
t·. inciso lIl, vemis:

M. 10 A República Federativa do Brasil, fonnada pela unilo indissolúvel dos Estados e
MulÚCÍpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem
como fundamentos:

I .
11 - ;
JII - a dignidade da pe,soa humana;·

Ora, como afinnar que um dos f\Jndam.,tol da República Federativa do Brasil é •
dignidade da pes,oa humana .;, o Govenio federal, ao encaminhar SUl propotla de
emenda constitucional que modifica o sistema de previdência aocial pública prevê 11II
seu an. 20. a1teraçio do an 40 da CF para exigír contribuiçio previdõncia do servidor
püblico inativo e pensionista?

Já tivemos. oponunidade de constatar que 76% dos aposentados e pensionistas recebe
um salário minimo, tendo contribuido ao longo de toda sua vida profissional. A exipx:ia
de se continuar contribuindo apôs a aposentadoria é um acinte, uma vioIaçIo
insofismável da dignidade humana.

No mesmo sentido, o ano 50. da referida PEC que ao alterar o inciso 11 do § 20 do ano
153. suprime isençio de contribuiçlo de imposto de renda para aposentados e
pensionistas com mais de 65 anos. Nada mais vil com aqueles que deram, ao Jonao de
toda sua vida profissional, contribuições inestimiveis ao desenvolvimento nacional.

A nova redaçio prevista 110 ano 50 da PEC 110 33195 para o ano 195 da CF suprimindo o
atual § 70 que assegura a isençio de contribuiçio para a seguridade social das entidades
beneficentes de assistência social. trilha a mesma linha de violações da diginidade da
pessoa humana que os dispositivos já analisados.

Ao invés de aprimorar os critérios e tomar mais ef~iva a fiscalizaçlo e o ~trole para
identificar-se se sio realmente beneficentes as entidade contempladas pela lsençio, o
governo propõe o fim da isençio para todas as entidades beneficentes, impactando de
forma deletéria, aquelas pessoas que têm, nestas entidades, • última esperança de uma
vida digna.

2 - PRINCÍPIO FEDEMTIVO

O ano 10 da PEC no 33/95. ao aherar o inciso XII do ano 24 da CF, pretende suprinúr a
competência concorrente dos Estados e Distrito Federal de legislar sobre previdência
social.

Mais uma vez, de forma arbitrária, sem qualquer tipo de negociaçio, o Governo Federal
adota providência uniJateral e inconstitucional, tendo em vista a violaçio ao principio da
autonomia dos entes federativo,. insculpido 110 caput do ano 18 da CF.

3 PRlNCÍPlo DA IRREPUTIBUJDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS

O an.2" da PEC n° 33195. ao alterar o ano 40 da CF, suprime o § 4° que prevê o
seguinte mecani,mo de revido das aposentadorias, verbis:

·Art. 40 .

§ 4° Os proventos da aposentadoria seria revistos, na mesma proporçio e na mesma
data, sempre que se modificar. remuneraçlo dos servidores em atividade, sendo também
estendido aos inativos quaisquer beneficios ou vantagem posterionnente concedidos aos
servidores em atividade, inCIUsiV~fuandO decorrentes da tranJfOl1lllçio OU
reclassificaçio do cargo ou funçio em u se deu a aposentadoria, na forma da lei.'

Ao suprimir este mecanismo(de atual' dos proventos da apo,"?t~ria, o ~verno

Federal impõe aos aposentpdo~ evid tI: achatamento remuneratono, que avilta seu
poder de compra, afeta a dignidade e viola o principio constitu~~nal da irredutibilidade'
do valor dos beneficios. insculpido 110 inciso IV do Parágrafo ~rnco d~ ano 194, como
um dos objetivos do poder público ao organizar a seguridade SOCIal, verols:

"Art. 194 .
Parágrafo Único. Compete ao poder público, nos temos da lei, organizar. seguridade
social, com base nos seguintes objetivos:.

IV - irredutibilidade do valor dos beneficios·.

U DIREITOS ADOUlRIDOS

A doutrina ainda nio foi capaz de fixar. de forma consensual, o conceito de. direito
adquirido. Valer-lIOs-emos mais~~ez dos e.nsi~amentos .d.e José Afonso da Silva que
em sua já clàssica obra, Curso de DlJ'etto ConSlltuc,onal POSlUVO, afuma,

•...Para compreendermos um pouco melhor O que o direilo
adquirido ~pre relembrar o que se disse acima sobre.direito
subjetivo: é um direito exercitável segundo a vontade do titular e
exigível na via jurisdicional quando seu exercicio é~.pelo
sujeito obrigado á prestaçlo correspondente. s.e tal d~!o. é
exercido, fui devidamente prestado, tomou-se 1IlU~ J~

consumada (...) Se o direito subjetivo Dio foi exercido, VIndO alei
1IOva, transforma-" em dirieto adquirido, porque era direito
exercitáve! e exigível á vontade de seu titular. Incorporou·se 110

seu patrimônio para ser exercido quando lhe convi......."

Panindo desta linha de argumentaçio é evidente a constatlÇio que a proposta de
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emenda constitucional do Govemo Federal viola de forma insolismável Wlll série de
diretio adquiridas, um das principais sustentáculos do Estada Democrático de Direito.
Pois senão vejamos.

o art 2° da PEC ao a1tel1lT uma série de dispositivos relativas aos servidores público.
<extingue a aposentadoria por tempo de serviço, veda a acumulaçlo de aposentadoria
com remuneraçio de cargo da ativa e extingue mecanismos de atualizaçio de
aposentadoria) vilipendia uma série de direitos adquiridos.

A aposentadoria por tempo de serviço constitue direito adquirido de todo o associado da
Previdência., Dio podendo ser atingido por emenda consritucional. A adeslo •
Previdência gera um fato juridico que constitui "ato juridico perfeito" do qual promanam
direitos que devem ser respeitados. A propósito ensina Pontes de Mira:xla:

"No caso de direitos condicionais, de regra <o art. 118 do Código Civil brasileiro é
dispàsitivo, e Dio, como se pretende, cogente), Dio haverá direito adqurido. Diz o
Código Civil brasileiro, art. 118: "Sub,erdinando-se a elieteia do ato • condiçlo
suspensiva, enquanto esta se Dio verificar'Dio se terá adquirido o direito a que da visa".
No entanto, pretende a doutrina clissica~ue a lei nova Dio pode produzir efeitos. Dai
alargar-se a noçlo; direitos adquirido. si ~direitosadquiridos (art. 118) e mais os que
tenham termo prefixo ou condiçlo pree lecida, inalterável a arllitrio de outrem, isto
é, quando irrevogáveis pelo de\:lar~te ou te eiro.

A propósito da condiçlo, adquiriu-se o direito expectativo e a lei que atingisse o direito
expectado, direito que ainda nio foi adquirido <no sentido escrito), ofenderia o direito
expectativo Todo o direito expectativo é direito que expecta, que está a n ..peetare,
que vê de fora, que contempla. A técnica e a terminologia juridicas tiveram de distinguir
a expectativa, que é simples atitude no mundo fãctico, e o direito expectativo, que é
como o direito ao direito que vai vir. De jeito que a tutela do direito expectativo implica
que se tutela, em conseqüência, o direito expectado, que é o direito a que tem direito o
titular do direito expectativa".

o art 3° da PEC em epigrafe condiciona o pagamento decorrente da execuçlo de
sentença trabalhista ao prévio recolhimento de contribuições previdenciárias. Nio há
como se afastar a ofensa ao direito adquirido, instituido na ordem juridica atual, de obter
o pagamento decorrente de acordo ou execuçio de sentença na área trabalhista.

o art 4° que cobra contribuiçio de servidores para o custeio do sistema de assistência •
saúde.

o art. 5° da PEC que suprime a isençio de imposto de renda para aposentados e
pensionistas com mais de 65 anos.

Nem se alegue que inexiste direito adquirido em face da lei de ordem pública ou norma
de Direito Público. Nio há que se generalizar nestes termos. O que a melhor doutrina
afirma é que nio corre direito adquirido contra o interesse coletivo, pois o interesse
panicular Dio pode prevalecer sobre o interesse coletivo.

No caso em análise, a reforma do .istema da previdência social, Dio resta dúvida que se
trata de interesse coletivo, Dio só porque envolve 15 milhões de brasileiros, RIU sim,
porque interessa a toda a populaçlo bmileira que hoje trabalha e vai se aposentar,
preservar a tranquilidade, a segurança e a certeza das regras que noneiarn a transiçio da
atividade para 11 inatividade, sem que o. principios constitucionais básicos, OS direitos
individuais e os direitos adquirido. sejam violados.

CONSIDERACOES FINAIS

As constituições se caracterizam por sua organicidade e lógica intera, onde o. diversos
dispositivos estio submetidos a principios gerais, que perpassem toda a constituiçlo, e
principios especificos relativos a um determinado campo temático.

O. principios, conforme consolidade ao longo do. anos no consritucionalismo mundial,
sio as normas matrizes de todo o arcabuuço jurídico. O. demais dispositivos nio
possuem vida autônoma, desprendidos desta lógica supra-mencionada. Pdo contrário, a
ela estio jungidos e adequados.

A proposta de a1teraçlo constitucional aqui tratada, a despeito de porecer uma a1teraçlo
pontual em alguns capltu10s sem=ff~er ~~ de~o na ~st&tcia ~ C~
Magna, atinge monaJmente o. direit • adquiridos IIlCOCIOnados, a ainda, os priDcipios
fundamentai. da dignidade ,da ;tumana, da Federaçio e da irredutibilidade do
valor dos beueficios. ( \ I ~
Por todo o exposto, é imperioso que a Comissio de Constituiçio e Justiça e de RedaÇio
da Cimara dos Deputado. considere inadmitida a presente proposta de emenda
consritucional par violar as cláusulas pétreu da Constituiçio Federal acima referidas.

VOTO EM SEPARADO: Depulacla HÊLIO mClJDO

I-RELATÓRIO

O Presidc:Dle da República, submete a aprociaçio do Ccaareuo

Naciooa1 Proposta de Emenda á Coostituiçlo que modifica o siltema de~ia oociaI.

C_te os termos do artigo 202,~ do RegimI:oto 1Dlemo,

cabe a este 0rgI0 Técnico o exame de admissibi1idade da proposta, o que foi feito pelo

puecer do nobre Deputado RODRIGUES PALMA.

Ê o relatório.

11- VOTO EM SEPARADO

Pn:IimiJwmenle, cUllljll'C ressaltar que o exame da

COllItituciooa1idade de uma emenda prcssupOe a aniliJe dos fimdamenloIlógico-jurldicoc de

aua admislibi1idade. Compele a es1a CClIDisIlo averiguar: 1') o poder de iniciativa; 2') li

iDexist!lICia de wdaç&o COIIItituciooail e; 3') vigfDCia ou 010 de inmveoçlo federal, de

estado de defesa ou de estado de sitio.

Assim, ao cootrírio do que proplle o relator em .... porocer, llIo se

lnlta de corrigir O que Y8lIlOlIlldo, mu de u,pvar-se a emenda, por llIo c:omspooder lOI

requisitOl legais requeridos, no cuc, a oxi~ia de vedaçlles COIIItituciooaia

magiotra1mente analisadas pelo próprio relator.

Nesta Comissio Dio .. emenda, apenas le admite ou 010.

A primeira ~o que se pOe ao examinarmos li Proposta de

Emeoda á Coostituiçlo n" 33/95 se constitui na indagaçIo: temos uma Coostituiçio?

De\'CIDOS manh!-Ia OU devemo. operar nela mudanças de Icxte a configurá-Ia segundo o

modelo neo-Iiberal, já desacreditado nos pelse. iodustrialir.ados, de alta tecnologia e que

levou o México á maior crile "",nôtuica e social de sua história, que estA impelindo •

A'l!entína a uma tn.. de iguaÍll dimen.~. e que, se Dia operarmos a1teraçlles DO percurso

da estabilizaçlo monel4ria, poderá DOI levar ao mesmo beco sem salda., de um ENdo

deteriomdo e cada vez mais subordinado aos pelses do hemisfério norte.

Para entendermos o que hoje acontece, quando OI meÍOl de

comunicaçio, fazendo a cabeça do povo, impOem a conyicçlo de que a cOOItituiçio

outorgada em 1988 deva ser revista, conVém lemlnr como le deu o procelSO de elaboraçio

dessa Coostituiçlo e porque, promulgada, le\'aIltaIllm-se, de imediato, vozes clamando por

alteraçOes que nada dizem do interesse popular, DIII, sobmudo, do intercs.. dot wandeo

WUJlOI econômicos nacionais ou intemaciot:Llis.

Pois bem, lemo5, ainda, em nolsa memória que nos últimol

momentos da diladura militar, muitas bondeiras se desfraldavam no sentido de que

dcveriamol convocar Wlll A...mbleia Nacional Constituinte autônoma e soberana. Nio

tivemos esta Assembléia livre e soberana, como antes dela 010 tivemos u eleiçlles diretu

pera presidente da República.
Frustraram-se, entlo,legtlimos interesses populires.

Mas, porque um Congresso Constituinte e 010 uma AsHmbléia'l.

Na minha visIo e talvez na de muitos outros, isto acontoceu em

decorrfncia de um poeto, provavelmente 010 explJcito, enIrc a btquesia bruileUa e OI

tui1itares, pera a manutençlo do "Ilatu quo". Pensava-se, _, que seria mais fácil cootroIar

um COllgI'CIso do que uma Auembléia Nacional coovocada., apenas, pera a tarefa de

elaboraçio COIIItituciooa1.
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Este Co~ssoConstituinte, na expectativa das elites, teria sua açto

bitolada pelo IIllbalbo da famosa ·comisslo de notAveis·, que elAborou, sob a presidencia de

AtOnso Arinos um projeto de Constituiçlo que, na verdade, seria a refmncia maior pua a

implAotaçlO da DOva ordem constitucional. Mas o clwnado projeto Afonso Arinos DIo

agradou as fo~as comervadora.t, que ",solvem, ent!o, apostar - pam acalentar suas

pretensões - na fragilidade do Coogresso COIl5titUÍDIe. Partiu·se, entao, da e.taca zero po.ra

armar-se aquilo que depois se cotporiIicou no atual 1<:1<I0 COIl5titucional. Entretanto, po.ra

SUIpresa de muitos, as forças mais progressisla5, minoritariamente representadu no

Coogresso, conseguiram avanços importantes na elAboraçlo do teido maior, allllves de um

movímenlo que .urgiu, um pouco à revelia, seja da esquerda, seja da direita, e que brotou

eepootaneamente das forças populares mais legltimu e que .. CODSIIbstanciou DA

apreoentaçlo demail del50emendaspopulAmsàConstituiçlo.muitas delas figunodn boje

no Imo constitucional.

Elle movitnento pennítiu, enfio, que o novo texto fosse, realmente,

uma awpresa.

Como resultado delse IIllbo!ho, que aft certo pooto bwcou pautar

muitas deliniçlles de lUas comislllel temàticas, pelA vontade popular e que .. CODIIituiu,

Ralmenle, numa awpresa pua as forças polltícu, elAborou-.. um lel<Io que, 10m dUvida, ~ o

Imo da Constituiçlo mais detnocriltica que o Bmil jàleve.

Mas esse lel<Io 010 agradou, """"tudo, • dUeita, de sorte que a

partir de lUA promulgaçlo, mobilizanun-ae as fo<ças CODJetVadonu no oentido de o1teror

aquilo que fora intposiçlo popular.

Num primeiro momento, tentou-.., mediante a anlecipaçlo do

pIebilcito sobR forma e listema de gOvtlllO, encootlllr-se prelel<lo para uma extenIa ",fonna

CODIIituciooal.

Mantidos, entletanto, a fonna republicana e o aistema

presidencialilta, buscou-se, DIo obatanle, a chamada mviaIo constitucional, com iundamento
em inlefP"'taçlo equivocada do artigo 3·, do Alo das Disposiçlles ComIituciooaia

TlOIllIitórias, ainda quando esgotado com o resultado da consulta plebiscitaria.

Sem ",spoldo popular, a revislo pretendida fracassou. Mas 010

perderam as esperanças tantos quantos, vencedores das Ultimas eleiçlles, imistem DA

intplAntaçlo do neolibemlismo no Brasil. li urge que isto se faça, mesmo que se atropele a

vontade do povo, porque os ",suItados catastróficos que jA começam a aparecer DAquelas

economias que se atrelanuD ao modelo imposlo pelo FMI podedo detem:zi.aar um movimento

das fOlÇOS populAms "'Banizadas, que, maia uma vez ir-se-Io incluir no sentido de fiJzer

abortar a entrega da economia bnlsileira aos interesses dos palses desenvolvidos do Norte. :e
p<ecil<> coner, na maré da estabilizaçlo IDIl<letAria, que jà começa a Ie desestabi1iur, para

~ o prestigio de um Governo eleilo na euforia da vitória das forças conservadom, jA no

primeiro turno das eJeiçlles presidenciais, possa impor as reformas que OS tambores e

Irotnl>etas da mldia anWICÍAm como imprescindíveis pua a chamada modemízsçIo do

Estado Bmileiro.

~ ~i f
Existem, entletahto; a '""1peilo da reforma constituciooal que Ie

petende impor, a1gllD.! problemas que, seglllldo peD.Q, precisamos pootuar e que 010 110

apeou os problemas poIltico imtituciOMis, mas que, por igual, .10 de lUfna impozt.lncia.

Vejamoa.

Como enlender que todos DÓI, que nos empenbomoo na elab/nçio

de uma ComIituiçlo, POSAlllOfl COllCluir que ela valeu IIOIDetlte alt. agora, pouco maiJ de

einco aDOI de aua promulgaçIo?

Para mim, Iica muito di1IciJ llSl1eDdtr que todo o rol doi din:ilol

individuais e IOCÍAÍJ que foram, DA venlade, O multado de uma luta e~ nIo I\>i Den111tll&

luta cootemporInea à elaboraçio constituciOO8l, mas uma luta que lem atràl de li todo um

acUmulo de IOliúnenlo intposlo A lociedade bmileira, que vamos agora~ e

desconstituir? Como e posslvol penssr que a quesllo maior da sobetania do Pais, no IIllIo

dos problemas econlimiC05 possa, como num passe de màgica, ceder o passo à poUtica neo

hO>eral de atrelamenlo da economia bnlsileira à economia dos paJses desenvolvidos do

bemisferio norte, depois de pouco maia de cinco anos?

Hoje estamoa diante da malidade de emendas à Constituiçlo que jà

começam a ser enviadas po.ra exame e decislo do Congresso Nacional.

A Proposta de Emenda à Constituiçlo n' 33/95 objetiva, em slnlese,

\llOdilicar Olistema de providencia 1OCia!, estAbelecendo nornJa! de lI1lDSiçlo. Ao fazE-lo,

em DOIS() entenditntnto, fere os dUeitos e garantiu individuais.

SenIo vejamos.

O artigo 60, § ••, da Constituiçlo federal, determina que ·010 oerá

objelo de deliberaçlo a propostA de emonda tendente a abolir OS direitos e garantias

individuais·. Dentle o elenco dos direitos e garantias fundamentais - fonte e sulÍr1r.al.o lb

direitos e garantias individuais - enumerados no Tltulo 11 da Constituiçlo Fedeml, destaca-..

o Capltulo lI, "Dos Direitos Sociais·, que, no· leU artigo 6', define como um dos direitos

sociais constituciOllll1mente consagtados, a providencia social

Por outro lAdo, o ·caput· do artigo 7', ao defuúr quais 110 os direitos

dos IIllbalhadores urllenos e rurais, enumeta, em seu inciso XXIV, a aposentadoria c<>mo um

deles, alem de incluir dentIe eles, todos os outros que visem a melhoria de aua coodiçlo

social.

Ora, a emenda em anàli.., ao modilicar o sistema prevídenciàrlo,

o1lera e "'voga dispositivos constituciOMis que, ao disciplinarem a providencia lOCial e a

apoaentadoria dos servidoreI pUblicoa. consagram direitos adquiridos, notadamente a~1eo

que lem por objetivo a melhoria da condiçlo aocial dessas categorias. Em allim fazendo, a

proposiçlo viola os direitos sociais e, por cooseguinte, oa direitos e garantias fundammtaiJ,

fonte e fundanlento dos direitos e garantias individuais.

Para melhor aquilatannos as cooseqllÕDCiu do que esta sendo

propoIIo, definiremos mais precis=te o conceito de dUeitos e garantias fundamentais.

De acordo com o professor Jose Afonso da Silva, "no qualificativo

fundamentais acha-.. a indicaçlo de que se trela de situaçlles jurídicas .em as quais a

pe5SOA humana aJo e ~t alo cotlvive c, áS vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentAis

do homem, no sentido de que a todos, por igual, devem ser, 010 apenas folIllll1menle

reconhecidas, mas concreta e I1l8teriahnente efetivados. t. .. ) Direitos fundamenllús do

bomem signi/ica direitos fundamentais da pessoa h1.lIDllDll ou direitos hUtllll1los

fundamentais. :e com esse conlelldo que a expresslo direitos fundamentais encabeça o Titulo

11 da Constituiçlo que se completa, como direitos fundamentais da pessoa hU!lWlll,

OÃl'fOssamenle, no art. 17· (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 6' 00., São Paulo,

Ed. Revista dos Tribunais, pag. 159).

Por sua vez, como uma das modalidades do. direitos fundamentais

do homem, ·os direi10s sociais .10 preslaçlles constitucionais positivas estatais, enWlciados

em normas constitueiooais positivas, que possibilitara melhores condiçlle. de vida aos mais

fracoa, direitos que 1mdetn a n>alizar a igua1izaçlo de situaçlles sociais desiguais· (Jose

Afoow da Silva, in ob. cit.). Em malidade, os dUeitos sociais conligtUllIIl-se como

.pressupoatos paIll a n>o1izaç1o coocreta dos direito. individuais notBdamente hiposnliciente.,

na medida em que estAbelecem condiçlles materiais para a conquista de igualdade n>o1.

COUlO se isso Dlo b&swse, a proposiçlo, em seu artigo 1°, ao

luprimir a competEncia conco<rente dos E.lAdos e do Di.trito federn1, eliminando a
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possibilidade das entidades fedenldas legislarem .obre previ~ncia .ocial, viola frontalmente

o pKlo federativo e, por CODJeg1IÍnte, tende a abolir a forma federativa do Estado Brasil.iro,

colidindo, por COllJegIIinte, com o inciso I do § 4" do artigo 60 da Constituiçlo Federal.

É certo que 010 a~ como tal, DO rol das causolas,

eocpmaament. COl1Iidu DO artigo 60, § 4", da Coostituiçlo Federal.

Mas, bostaria .... interpretaçlo .implista, para concluir-se pela sua

admis.ibilidade coostitucional?

A pergunta que me faço e o fazendo, permito-me abrir discusslo que

me pam:e limdamental, no exame da admi••ibilidade constitucional de uma emenda ao

Texto Maio<, ... atrela à interpretaçlo do di.posto em ..u artigo 60, § 4', tendo em vista

n&o apeoas o que ali está escrito, mas todo o conjunto do texto cot1!titueionalt numa visllo

por as.ÜIl diur g1oboI, quando n.... dispo.itivo .e fal. em que 010 sm objeto de

deliberaçlo a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais.

Aprimeira ,ista poderia parecer que a emroda proposta nada tem a

ver com direitoo e garantias individuais.

Mas ~ """'00 convir, ant.. de mais, que e.... direitoo nIo elCCluem

outroI, além daqueles COIIStante. dos artigos S" e seguintes da Constituiçlo Federal,

decOOl!Dtes do regime e dos principias adotados pela própria Constituiçlo. Leia:se, a

propósito, o disposto DO § 2', do artigo S', que reza: "os direitos e garantias expr&I~

Constituiçlo 010 excluem outros decorrente. do regime e dos princlpiOl por ela adolados...".

Nlo ~ por outro motivo, que nIo .. pode desvinculai as propostas da

PresidEoci. da Republica dos relevantes intere.... populares que as situam em lClde do

citado § 2', do artigo S', da Constituiçlo Federal, que repito: "os direitoo e ganmtia.

eocpmsos nesta Constituiçlo 010 excluem outro. decocrent.. do regime e dos principios por

ela adotados...", assumindo, dentre eles, especial relevo, .. soberania nacional.

Os direitos limdamentais, concebidos como sistema ou ordem,

constiluetn um prolo de referiiocia .is~mico para a teoria da constituiçlo do Estado.

O amplo rol de direitoo fundamentais, o qual.e ÍDJcreve nos artigOl

S', 6', 7', 8" e 9", da Constituiçlo Federal, nIo esgota, pois, o campo constitucional dos

direito. fundamentais - lembramo-nos todoo, pedra angular da Carla Magna. EstIo tambml

dispersos ao 1oog0 de todo o texto constituci~. SIo vulgannente cbamadoo de di,.,lilos

fundammllJls consl/tuclolltlis mosIara do calJilogo. Alguns des... direitoo sJo direitoo de

natureza amJoga aos direitos, hõerdades e garantias e dentre estes ...itua o direito que

todos temos de ser cidadlos de um Pais Soberano, dono de suas decis1les DOS campot

econômico, polltico e .ocial.

Nes.. sentido, quero acentuar que ..sa interpretaçlo dos

dispositivo. constitucionsis e regimentais, que estA sendo aceita por esta Comi.sJo, a

propósito do juizo de admissibilidade, fecha a todo. nó. dentro de uma camisa de força,

impedindo-no. de aprofundar o estudo da questIo constitucionalstrlctu StTlSll

Ora, Senhor Presidente. As emendas oferecidas e dentre elas a que

oca examinamos, ofende claros principios constitucionais. Esses principias e incIusiYll

aqueles enunciados DO Preimbulo (a !içlo ~ do profes.o< Clemerson Merlin cieve, I!! "A

Fiscalizaçlo Abstrata da Coostitucionslidade DO Direito Brasileiro"), displlem de uma

funcionslidade. Ou ..ja, prestam... para alguma coi... 8.10, pois, funcionais. Eles cimentam

a tmidade da Constituiçlo, indicam o conteUdo do direito de dado tempo e lugar e, por is.o,
fiXIDJ Ilandarts, prestando-.. como mecartismOl auxili.... DO proce.so de interpretaÇJõ·<bo'

ConstituiçAll.

E h4 mai., Senhor Presidente:

O principal mecartismo <k defe.. ou de gmntia da ConstituicJo

consÍJte DA tiscalizaclo da constiiuciooa!idlde.

Es.. líIcalizaçIo somente pode ocorror .. a própria ConstituiçlO

atribuir, e~-pres" OU implicitamente, a um ou msis ólBlos, compe~ocia pollI exen:ili·la.

E••e órglo tanto pode exen:er funçIo jurildiciooll, como polltica; tanto pode, DO primeiro

caso, integrara esln1luta do Judiciirio, ou residir fora dela.

Na es~ie, o primeiro controle cabe a esta ComíssJo, <P'

lamentavelmente, dele esta .brindo mio, sob o pretexto de que se trata de merito, como lO

010 tivesse primazÍA no merito, a que.1I0 constitucional.

Senhor Presidente, a Constituiçlo deve ser encarada como gsrantia

do sllJtu fl!Io econômico e social, como ÍDJ_io de governo, como processo polltico e,

.obretudo, como conjunto de nocmas constitucionsis para a identidade de uma ordem

polltico social e do seu processo de realizaçlo, como elemento ~gul.tivo do sistema polltico

da .ociodade, como estatuto jurldico de detiniçlo e de limitaçlo do poder polltico, ou como

legitimaçlo do poder .obemno (cf. cromes Canotilho, !!! Direito Constitucional e George<

Burdeau, !l! Manuel de Droit Constitueionnelet institutiOD5 politiques).

Em remole, a Con.tituiçlo \anto e lei l\mdamenlal dos direitoo,

liberdades e garantias, como dos direitos econômicos, .ociais e culturais; tanto ~ imperativo

jurtdico DO <pJe respeita aOl estltutos dos órglos de .oberania, como quando trata da

organizaçIo econômica ou das relaçlles sociais em geral.

E de .. ponderar, ...im, que .e implle reconhecer uma

fundamentaçlo objetiva da norma que consagra um direito fundamental, sobretudo, como lia

es~cie, quando .. tem em vista o IOU .ignificado para a coletividade, para o interes..

pUblico que vai a1<!m da vida dos governos.

Concluo, portanto, pedindo que se faça profunda reDexlo .obre o

que se acabou de di7~, pois, ao ....gurar • continuidade da Constituiçlo DO processo

histórico em permanente Duxo, 010 se pode tolerar alteraçlles constitucionais aniquiladoras

da identidade da ordem coostituciooal hi.t6rico-<:oncreta.

Se isso acontecer, e provtvel que .. esteja - e de modo falHado 

perante uma nova afinnoçlO do poder constituinte, mas 010 perante uma manifeslaçlo do

poder de ~fonna.

Quanto ao exame da preliminar de admis.ibilidade, entendo, que a

presente Proposta colide com o porigrafo 4' do artigo 60 da Constituiçlo.

Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade desta Proposta de

Emenda à COIlSlituiçlO o' 3319S, de inicÍAtiva do Presidente da República.

Sala da Comi.sIo em, de abril de 1995

VOTO EM SEPARADO
~ SR· _JF-]JaLVtS ,bin rr

Seria~ logo .diticil ao i'arlamentar, nesta hora inaJmbido do
poder constituinte derivado, estabelecer um juízo de valor sobre u
propo~ de ~enda constitucional apresentadas pelo Poclcr
Exccuuvo, na mcclida em que seu encaminhamento te faz sem qualquer
análise da ~dade atual do IÍltcma previdenciário brasileiro. Díz-IC

que é. prcctlO refonnã·lo, mas n!o IC embasa eua a1innaçIo.
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Proclama-BC.a imprctcindibilidade de a1teTafÕCa profundas do delCllho
da seguridade so~al, mas nãQ BC forneçc sequer um dado que a
corrobore. A parttr dessa desatenção elementar, seria já inadmissível
apreciar a matéria, tal o diftanciamento entre a importincill c o alcance
das medidas c o tratamento desleixado e ClUÚ1cftrO dado à sua
proposiçlo.

EIIIl circunstância, contudo, nlo esgota o denco de
perplexidades que o projeto faz IUrgir no espírito daqueles a quem BC

confere a solene tarefa de reformar essa que constitui a área de maior
contato da ação estatal com a vida dos cidadãos. O~·.que mais afeta o
parlamentar é constatar que o cerne do proj de a1tcraç!o
constitucional é intrinJccamente inconstitucional. \

Pode uma emenda constitucional ser inconstitucional? Como

pode uma alteração à Constituição atentar contra cua mesma

Conftituiçlo?

A resposta comcya pela simples constatação de que, sim, a

modificação con~titucional realizada em desrespeito ao rito especial

previsto pela Constituição para sua própria reforma incide em
inconstitucionalidade formal, ljÍSÍI'lI como a emenda rcaIiZada contra

mandamento insuscetivel de alteração redunda em
inconstitucionalidade material. É de 10sé Afonso da Silval a assertiva

de que, nCSBCI casos, a modificação "padecerá de vicio de

inconstitucionalidade formal ou mat~a1, conforme o cuo, c aasim
ficará sujeita ao controle de constitucionalidade (...)".

A inconstitucionalidade de uma emenda não se vincula apCIIU ao

atentado contra aspectos formais de sua apresentação, votaçlo e

promulg89ào, e nem somente quando vulnera as chamadas cláJlSuJa.,

JHtnas, cujo numero e extensão assumem âmbito cada vez maior nas

modernas constituições. Na verdade, a tentativa de altcraçlo

constitucional precisa estar atenta também a limites implícitos

adotados pelo sistema constitucional, ou seja, os parâmetros em torno

dos quais BC funda o direito constitucional legislado de cada país. É

nesse sontido a collMataçlo de Celso Ribeiro Baatoa2 quando especula:

"Parece viável a construção de uma teoria das cláusula pétrcas

implícitas, desde que os estudiosos tentassem formulá-Ia a partir de

direito positivo de determinado Eftado, e que tivesse em vista a
extraç!o do .istema dos principi08 que, dlsnspeitaàm, implicariam a

1'Ilptllra da oràIm constitucional" (grifo aduzido).

Eua COnftataçào secunda Maurice Hauriou, quando o clássico

doutrinador francês fala da 8Ilperkgalidad, constituciona{3, que

compreenderia os princípios superiores à Constituiçlo escrita,

exemplificados com a ordem individualista contida nu declarllÇÕCs de

direitos, o princípio da igualdade, o da publicidade do imposto, o da

lCparaçlo dos poderes, etc.

Como se verá·a scauir, as propostas de reforma da prcvid6ncia

social ferem explicitamente a Constituiçlo de 1988 e, implicitamente, a

ordem constitucional do Estado brasileiro, na SUl! mais elevada

conetp9lo de soma de principias historicamente corroborados pelo

direito legislado.

11
O primeiro aspecto de fundo a ser considerado diz com o

atentado ao princípio federativo que esta ínsito ao projeto ora

examinado.

Quando o poder constituinte originário elaborou a vigente

Constituiçlo. em 1988, impôs limites à ulterior atividade do poder

constituinte derivado, ora liberado para agir no caso 50b exame. Nesse

SCI1tido, a Lei Maior estabeleceu as já referidas clállSllias pétrlas, de

caráter inviolável, sobre as quais qualquer propom de a1tcraçlo sequer

é passível de deliberação. Todas as Constituições republicanas, cxceto

a de 1931, inseriram iauaJ vedação, como se vê nos arts. 90, § 4°, da

de 1891; 178,1.5°, da de 1934; 217. § 6°, da de 1946; 50, § l°, da de

. 1967, e 47, § 1°, da Emenda Constitucional n° I, de 1969.

Note-sc que, em todos es.es di.positivos, o refornwfor

constitucional não foi impedido apenas de "abolir" a federação. Mais

do que isso, ficou proibido de deliberar sobre qualquer proposta que

"tendesse" a aboli-Ia. Na cxprcalio de Geraldo Atalíba', "(...) qualquer

proposta que indiretamente, remotamente, ou por conseqüência, tenda

a abolir quer a Federaçio, quer a República, é igualmente proibida,

inviável e insusectivel de sequer ser posta como objeto de delibcraçlo."
Da essência da forma federativa faz parte a autonomia poUtica

dos Estados-l1l:emlirol, isto é, "a capacidade de auto-orsanizaçlo da

entidade componente, dentro dos limites da competência que é

asscgurad& pela Constituíçlo federal", confonne Afonso ArinoS'. É do

mesmo doutrinador a a1irmação de que a fcdcra9ão se instituí através

de um siftcma de competências federais e estaduais que, uma vez

defuúdas na Lei Maior, Unia podem ser transpostas, nem pelos

Estados-membros, nem pclll União"'.

Ora, o documento que marca os limites do pacto federativo é a

Constituição. Se fosse admitido que emendas subseqüentes alterassem

a inteireza da realidade federativa inserta na Constituição, restringindo

qualquer competência dos Estados-membros e dos Municipiol, e

ampliando, por conseqüência, a da União, o resultado seria um passo

no rumo da aboliçlo da forma federativa. Empreendido que fosse CSBC

singelo passo, por mais curto e inexpressivo que parecesse, já estaria

desfigurada a FcdcraçIo como originariamente havia sido instituida.

Esse é o motivo pelo qual o art. 60, § 4°, inciso I, veda examinar

proposta simplesmente "tendente" a aboli-la.

A liçlo de 10sé Afonso da Silva' é terminante a propósito do

tema: "É claro que o texto nlo proibe apenas emendas que

expressamente declarem 'fica abolida a Fedcraç!o ou a forma

federativa de Estado', 'fica abolido o voto direto', 'passa vigorar a

concentração de poderes', ou ainda 'fica extinta a liberdade religiosa,

2-.Cdoo aibIin>, "Cudo do Oin!ilo e-tlIucicIIIOl', Ec!. -... .. PlIIIo, 1919, li'~ lo 36

J~~ "PrIDeiPco .......poibIioo7~•• U ..... w..a.2'Ill,JIPo,3lU

• AIoIibI,-. "IIludoo.-..de llftiIo Trildirio' lt voI3' p 12 ~
:Mdo'-o,Ai>aooAriooo,OO-.DRilo~büào~,ir_voI.I.196"P.1

G!p.m.lo1oU \ ,
'CIp.aL,..1 '
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ou de comunicação'. ou 'o habCU-COrpU5. o mandado dese~ça'.·A

vedação atinge a pretensão de modificar qualquer elemento conceitual

da Fccicrayio. ou do :voto direto, ou indiretamente restringe a liberdade
reliaiosa, ou· de comunicação ou outro direito e garantia individual;

basta que a proposta de emenda se encaminhe ainda que remotamente,

tenda (emendu U1ItÚnús, diz o texto), para a sua aboIi9ão."

E conclui: liAnim, por cxClllJl10, a autonomia doi Estadol

fcclcrado. WCllta na capacidade de auto-organiZ49lo, de auto-govemo

e ele auto-administração. Emenda que retire deles' pal'Cela dessas

capacúlat:ks. por mínima que -ja, indica tendência a abolir a fonna

federativa do Estado" (grifo aduzido).

Por tudo ioo, é inadmissivel que o pacto federal de 1988, por via

de emenda, vcnha a transfol'll1li-e em novo pacto federal. Não é lícito

ao poder constituinte derivado sobrepor-se ao originário.

O exame do projeto de reforma da previdência indica que há uma

pretensão de furtar dos Estados-membros uma parte de sua esfera de

autonomia. E, por dccorrênoia, de centralizar podcrcs na União.

1110 ocorre quando se retir& dos Estados a competência.

concorrente de legislar sobre "previdêilcia social" (art. 24, XII), com o

que fiçaria mais abrIngente a compctênoia cxclusiva da União em

legialar sobre "seguridade social" (art. 22, XXDl).

Taaíbêm ocorre, e de maneira avaslaladora, quando a proposta

ele emenda pretende subtrair doi Estados uma parecIa de. sua
autonomia no tangente à organização de seul Poderes e de ~

.serviços públicos, autonomia casa garantida pelos arts. 2S, 37, 42, l~
e 128, § SO, CF, entre outros. Eua pretensão se manifesta quando

deseja fazer submeter o regime de previdência doi servidores estaduais

&oi regu\amcintos impostos por lei complementar federal (novo tcor do

art. 40). ESle critério de submissão passa a abranger não só os

servidorel do Poder Executivo dos Estados. mas também os membros

do Ministério Público e do Poder Judiciário (rcda9ão sugerida para o §

SO do citado artigo) e até dos integrantes das Assembléias Legislativas

(texto sugerido para o § 8° do art. 37).

Mais adiante, a nova rcda9io proposta para o art. 149 e seu

parágrafo único retira dos Estados a possibilidade de instituir

contribuiç3cs para o custeio da preVidência dOI seus servidores. Trata

e de uma tentativa de golpe violento, principalmente contra aqueles

EstadOI, cujo sistema previdenciário tem sido melhor estruturado do

que o d& previdência social federal.

E~se! são alguns dos aspectos que, no projeto de reforma da

previdê!\cia remetido pelo Poder Executivo, atuam· fortemente ·no

sentido ~a ruptura do sistema federativo brasileiro·, vale dizer, de uma

das .pilastras essenciais do Estado nacional desde a implantação da

República. ESla caracteristica seria, por si só, inibidora eficaz da

tramitaç~ da proposta. Mas, infelizmente,.não permanece ape'1&!J aí.

m
A ~da 1inha de confronto ccim preceitos constitucionais.

cmanado~ deprincipiol amplos e historicamente consagradol em nosso .

direito constitucional legislado referc-se à proposta de wlncra.çio dQ

chamado "sigilo bancário", pela alteração do § 1° do art. 14~. I~.
sentido dessa "reforma" atenta contra o disposto no art. So, inciso XlI,

e não se esgota apenas no sentido da verificação de fatos buscados pela

área previdenciária. mas quer se estender aos eventos submetidol à

ampla fiscalização tributária exercida pelo Estado.

A intenção repugna a consciência democrática mais elementar,

sujeitando o contribuinte aos humores e aos desígnios. que podem nem

sempre estar subordinados a valores civicos ou a competências

funcionais, dos agentes da fiscalização estatal.

IV

Outra tentativa de transformar nosso sistema constitucional em

tábula rasa acompanha uma expressa tentativa de elidir o chamado

"direito adquirido", quando, no art. 9° da parte "D", retira de já

aposentados ou pensionistas a possibilidade de lutar pela manutenção

de atos juridicos perfeitos quanto a seus proventos ou pensões. Essa

vedação - à guiza de fazer valer o disposto no art. 37, XI. da CF 

atinge não apenas os atualmente aposentados e pensionistas, mas todos

quantos possam se aposentar ou receber pensões até a promulgação

de uma hipotética lei complementar prevista pelo art. 201.

Nelte caso, se tenta atingir de maneira temel'ária o art. SO,

XXXVI, de nossa Constituição, que garante o direito adquirido, o ato

jurídico perfeito e a coisa julgada E, também. o inciso XXXV desse

artigo, que garante o livre aceno ao Poder Judiciário de todol quantos

percebam lesão ou ameaça a direito.

V

Sobrepairando à questão de que uma revisão mais atnpla do

texto constitucional pudesse superar os choques e confrontos antes

apontados está um perigo bem mais grave. Na verdade, o recorte já

proposto dirige-se de maneira frontalmente ameaçadora contra as

chamadas normas pétreas definidas no § 4° do art. 60, não só no que

tange ao inciso I, como já visto, mas também ao IV. Com efeito, no

momento em que se busca wlnerar o princípio federativo e aspectOI

essenciais dos dirCitos e garantias individuais, está se externando uma

inten9io de perigosas conseqüências que podem conduzir a uma

subvcrs!o sem par em periodo de pleno cxercício democrático. Ora,

ampliar o fosso pretendido pelas mC$lidas já propostas, mediante uma

extensão do recorte, em nada contnõuiria para superar a barreira do

conteúdo indisp0lÚvel de nossa Carta.

VI

Last, but not least, cxsurge a questão da propalada

"dcsconstituciona1ização", cuja f01'9a motora perpassa todo o projeto
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de moditicaçlo collltitucionaI.

lletiradu da Constituiçio, U normas sobre ClICI ailuntol

pauarIo ao nivel hierárquico da lei, complementar ou ordiníriL Ora,

peniltindo o disposto no art. 62 • a capacidade do Poder Executivo
em editar medidu proviaóriu comforça • l_i· nada prantirá que os

temu tilndamcntail relacionados com o fUturo de llliIh&I de

bruilciroI, mormente os dÕ menor ROda c poder político, DIo CItItIo

à incrca dos dcaignios de um arupo de burocratas c:uju id6iu~

pautado a COIl&f:uçio das medidas aovemameotail. Quanto maior,~
"cIeIcoDItitucioDl1iza9lo". mais a pcriJo catará a tomada de~

democritica nesto pais. A ameaça é de tal cnvcrpdw'a que, nlo~

OUIIdo a1i.-mar, nenhuma retirada de UlUDto do âmbito coDltitucional

deveria ler admitida pelo Conarcuo pelo menos antes que se

rcfonnauc profundamente, se nio simplysmentc sélUprimiuc,. o

prcçcito eatabclccido pelo art. 62.

Mais al6m, o projeto nio IIC contenta. em 11doaconltitucicmalizar".

Ele retira do COIJiI'CSIO prcrroaativas cl~tarc .. quando acresce aos

assuntos de iniciativa. privativa do Ptciidentc da República para ~i:i~

do ptOCCIIO icaislativo (\ "âíítd<Yda seguridade soàal"·(partc "A".

acréIcimo de item! ao inciso n do § 1° do art. 61). NIo coatentc em

reduzir .. hierarquia. das regras fUndamentail que con~" ~

financCira da previd&tcia, o Executivo reclama apenas para aí mcamo

qualquer iniciativa no acntido de ditar cssaa regras.

Bucs alo OI gr&VCI motivos pelol quaill cabe à Comiaalo de
Collltituiçio c Justiça. c de Rcdaçio desta Cua dccIarar. nos termos do
art. 202, combinado com o art.' 32, m. b, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputado., a inadmilIIibilidade das propoatai dC Cmerida à
Constitui~ aprcacntadas pelo Presidente da República.

AD auim agir, a Cimara nio está demonllrando qualquer
posicionamento miIoneísta, daqueIea que travam a história e~
oapcrfei~amcnto das instituiyãcs. Eata. Casa. devo reconhDCCl' a
necessidade de um profunda rmsão das atuais regru que pmidcm a
previdência. social federal. No entanto, reformular a previd!ncia lOCÍI1
brasileira começa exigindo respeito pela grandioaidade da tarefa. Por
iuo deve curvar·se, desde o primeiro momento, aos principios mais

caros de DOno conltitucionaliamo, à hilItória PJ'. e 10 povo
bruilciro.

Saia. das SeSlÕCs, em l _
'y'

./--1 '
~crállarbulima

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Proposta de Emenda i Constituiçlo'n" 33, de 1995

Modifica o sistema de p..;v;dâIcia sociaJ,.
estabelece nonnu de transiçlo e di outru/
provid!nciu, 'j' f;v I. /
Autor: PRESIDENTE DA REPúBUtÀ i

Relator: Deput,&do RODRIGUES PALMA,,-

UCWlACÃO DE yoro DO DR1!TADO PRISCO VIA!'''\

PnIiminInnente, deIf!io lIlIiJ uma vez auinIJar que u dec:iIGeI deIla

Comilllo 110 de lII!UreZa t6cnica. Cabo-Ihe o _ dos upectOl da COIISIitucionaI
juridicidade e técnica JeaiIIatiYa du pI'llIlOIiçlla que Ibe 110 1IIbmetidu. NIo cabe, lqIIi,

pois qualquer !IlIIaIiva de poIitizaçIo, aUto IIICIIOI de putidarizaçIo de IUU decillles. A

ComiIIIo de ll111iça nIo decide nem afàvor nem eontra o Governo. É .-sírio praervar

_ poIiçIo liIt6rica deste 6raIo téc:nico, até para aHIlUfUIÇa du danais deIiberaç6a da

amara dos DIputadoI.

Com • PEC 33195, o Poder Executivo c:oIocou o CoftaresIo dianle de

UIUDlo que demanda exame aprolluldado, nIo perfiInctório, • fim de .. aferir da ....

admiuiNlidade da Proposta em fàce de normas outras da COJIIIituiçIo e du

reaponsebilidades que temoI, como Poder ConstituiJIle derivado, relativamenle i deIepçIo

JIOIllIIar que permitiu ao COllllituinte de 1911. eIaboraçIo da Carta em viaor.

NIo obstante o lúcido..-do eminente Deputado Rodriaues Pa1IIla,

exiIlem iMlperiwiJ obIticuIoI juricIico-const i tramitaçIo da mat,", eis que; •
110IIO _. S. Eu. nIo ...,coU a mat*ia lInpIa da admiuibilidade do projeto, quer 1Gb o

aspecto de ...COlIIlitucionüd quer i luz da:juridicidade du medidu que--.

PreIInde, ao slnt-. o Executivo, com visIu i ....iaçIo do

.~ da nadIaça _ reps da PrevicWncia Soc:iaJ, que Mjam

MdeIcoaItit»cio'ipdUM IIOIIIIII aJbItantivu • ela am-.. e isao aIraYés da nmeua, DO

art. 201, doi dinitoI previdenci6rioI. uma lei~ que orpnizaria ali DOYOI

moIdaso--'

A 110IIO _. tal pntensIo, 110 direito COIIIlilIIcIoaa bruiIeiro, ,

impoIIIYeI porque o direito do trabeIbador ao lÍIlema pnvicIencürio ali 'Jiaor, que , o
dedarado pela ConstItuiçIo. COlIIIituiu-Ie imediatamente i ... pI'OIIKIlpçlo, e .. proIbe, DO

art. 60. I 4", inciJo IV, • aprovaçIo da emenda i ConstituiçIo que suprima dinitoI e

praatiu iadiYiduais. DinitoIe prutiu iodividuaiJ nIo 110 apenas OI .-ados 110 11I.

5" ma qualquer dos~ ao \oIlJO do Ielrto, como expraumente estatuí o 11'I. 5",

12":

'Os dlrtlltM • pattIIa.r npffDM MS1Q CoMtI/lt1çlJo lIlIo
nct- _ ~I do ngi_ • _ prilfClpioI ptJI' ••

tItloIotIM, 011 tIo. traItldos irIIImtJciotIaI .. qw a l1IJNblk:a

F~doBrasl/.japane ••

Os dinitoI cIecIaradoI ou impIIcitOl Da Carta de li. 110 direitOl

-.tiIuldoI com ela e deconem de lIlII priDcIpiOI ftmdImcntIis, urjuma .-.o c:ocnaIc

.. portWo, lOIicIW, de afinnaçlles que só o Constituinte oritIinirio podn I'u.er.

DesconstitucionaJizar direitos sisnifica, para o atual COlljpUJO, IIIIUJIII'

prerroptivu cliercldu pelo COIlIIituinte de S8 por deIepçIo do povo. NIo temos este

direito .. ftlito menos, esta deIepçIo, ji que nIo 101IIOI Assembléia Constituinte. Por illO,

usim exprcuamenIe dec:Iara o 11'I. 60, § 4", inciso IV:

"Art. 60 .

§ 4" NIo l4ri objeto de de\iberaçIo a proposta de emenda

tendente albolir:

IV - os direitos e prIIIIiu individuais".
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Observe-se que nIo é preciso que • Emenda viol. os direitos e

garaotias individuais: é bastante que tenda ••boIi-loI. ou seja potencillmeote conduza ;,

extinção dessas franquias constitucionais.

A desconstitucionaliuçio da Previdênci. seri concretizada, de acordo

com • proposta do Governo••m lei compl.m.ntar. que nlo existe no texto .tual. Por nIo

existir. neste ji estio declar.dos os direitos previdenciários do tr.balhador (arts. 201 e 202).

Com o advento d. lei compl.mentar. es... direito. hoje constitucionalm.nte declarado.

passaria • assumir • forma do que é .presentado na nova red.ção proposta para ....s

artigos. É sob este aspecto que • Emenda 33 Dia tem condições de admi.sibitid.de.

o NúCLEO DA PROPOSTA GOVERNAMENTAL

Diant. do que .cabamo. d••xpor. o núcleo do projeto do Governo

esti, por conseguinte. no. art•. 201 e 202 e nos que fazem remi.slo ;, lei complementar

prevista no 201.

Vejamos. com mais detalhe•• o que pret.nde o Poder Executivo~

·'Art. 6~ SlJo madificados os arts. 20/ e 202 e o inciso V do

art. 203. /xlssando os dispositivos a vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 20/. Á previdência social SlIrá

organizada. sob a forma de regime geral. de caráter

cOlltributivo. observados critérios que preservem o equilibrio

ji1lQflCeiro e atuarial..

§ /~ Lei complemt1llaÍ' eSJHcificará os

segurados etc."

A primei... infringência dos direitos constitucionalmente tutel.dos esti

na determinaçio. sob • nova red.çio do art. 201. § I·. no scotido de que segurados d.

Previdênci. Social slo só os que. lei complementar especificar. Ao contrário do texto em

vigor. Dio é todo e qualquer trabalhador. O texto atual. art. 201, § I·. defere os beneficio.

d. Previdência Social. qualqu.r p.ssoa que participe dos plano. previd.nciários admitido.

pel. Constituiçlo. A mudança proposta pelo Governo é radical e envolve • não

consideração .bsolut. d. dir.ito garantido constitucionalm.nte. Isso nlo pode.

n.turalment., prevalecer sob pena de .. tomar letra morta a proibição de em.nd. que

suprima os dir.itos • garantias individuais.

Para tomar m.nos preocupante .ssa intenção de .specificar o.

..gurados d. Previdência em lei compl.m.ntar. a proposta do Governo alinha, • seguir.

obj.tivos do .t.ndimento pr.videnCiário. São obj.tivos óbvios, porque configuram

conquistas históricas há muito alcançadas pelos tr.balh.dores. e sua enum.r.ção .penas

distrai o principal d. Proposta, qual ..j•• especific.ção dos ..gur.dos em lei complementar.

diversam.nt. do que ora .. pr.vê.

R.I.tivam.nte á Ipo..ntadoria proporcional, o t.xto proposto (art.

201, §§ 2· e 10) exclui, parI SUl conc.sslo, o tempo d...rviço e. remetendo-I á I.i

compl.m.ntar. prend.·. Ia número de contribuições ..m indicar que o Iimit. minimo possa

..r ..m.lhante ao Itual .porque o condiciona la estlbel.cim.nto d. determinado núm.ro de

contribuições I ..r fixado na m.ncionada I.i. No regime Itual. I ref.rêncil slo o. ano. de

trabalho. 30 par. o homem e 2S parI I mulher. As contribuições previst.s na lei

compl.m.ntar pod.riam ..r superior.s às corr.spond.ntes I 30/25 ano. de trabalho. o que

modificari o perfil. em termos de direito constitucional. da lpo..ntldoria proporcional e

aboliri um direito ji garantido. A propo.tl do Gov.rno. em conseqüência, Dia pode

prosp.rar. pelo m.nos .m rel.ção I todos quantos já .. Icham vinculldo. 10 sist.ma, vale

dizer. só pod.ndo ditar mudança aplicar·se aos futuro...gur.dos.

As lposcot.dorias especiais tambêm slo objeto da .t.oçio do Poder

Executivo no § 3· dessa nova red.ção do art. 20 I :

"§ 3~ É vedada a adoção de requisitos e critérios

diferenciados para a concessão ih aposemadoria e pellSlJo aos

bt1lejiciárzos do regime geral ih previdência social. ressalvados (....)

1IOS termos da lei complememar de que traIa o § r deste artigo. ..

N. red.ção proposta, busc.·.. claram.nte eliminar as ItUaiS

aposent.dorias especiais por lei ordinária, r.metendo sua disciplina á I.i complementar. mas

.Ias exist.m por razõ.s de especificidade d. tr.balho. e assim .. encontram reconhecidas

por div.rso. diplomas I.gais precedentes, constituindo direito adquirido pelo tr.balhador

com a Carta d. 1988.

De fato. I Constituição em vigor consagra a aposent.doril especial. na

forma do art. 202. inciso fi

"É assegurada aposemadoria (. ..) após trinta e cinco anos

de trabalho. ao homem. e. após trinta. à mulher. 0fI em tempa inferior.

SlI sujeitos a trabalho sob c~ções eSJHciais. que prejudiquem a

saúih ou a integridade flSico. definidas em lei...

Trata.... pois. de direito individual constitucionalmente deferido. imune

á legisllção complementar. como quer a Proposta, • ao Ibrigo dos arts. S·. §§ 1· e '1!. e 60.

§ 4•• inciso IV. Aqu.les dispositivos declaram. obrigatoriedade da .plicaçio imedi.ta dos

direitos e garantias pr.scotes .0 longo do texto da Constituição, e este proibe .0 Legi5lador.

erigido em Constituinte derivado por ocasilo dI votação de em.ndas constitucionais. neles

mexer.

Também é proibição inconstitucional • que esti presente na nova

redação proposta para o art. 201. § 6·, pelo menos em rellção àqueles ..gurados ji

ingressados no sistema:

"§ 6" É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à

canta do regime geral ih previdência social, bem coma a aeumuiaçlJo

de aposentadoria do regime geral com proventos de aposentadoria ou

remuneraçiJo de cargo. emprego oujUnção público. nos termos do

§ 7·do"art. 37.•

No regime ltual... o trabalhador .cumula .poscoladorla do regime

g.ral com remunerlção de cargo ou função pública de que venha igualm.nte ••poscotar·...

esti no exercicio de um direito nucl~ da Constituição. que é o do art. S·. inciso XIV:

"XlV - é livre o eurclcio de qualquer trabalho. of«:ia 0fI

prajisslJo. atendidas as qualificações projissionais que a lei

estabelecer•..

Estl norml .. correlacionl com I do art. 19. inciso m. Eis o que diz •

Constituição neste passo:

Árt. /9. É vedada à União. aos Estados. ao Distrito Federal

e aos Municípios:

IH • criar distinções entre brasileiros ou preferincias entre

si. "

Esta norma, por sua vez, prende.~ inexorayelmente • um dos

principias fundamentais por que é formada, em unilo indissolúv.l•• República Federativa

do Brasil:
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"Art. 3~ Constitwm objetivos fundam.ntais da República

F.derativa do Brasil:

1- COIISIrIIir lima soci.dade livr., jllSIJJ • solidária."

Ora, só poderá haver 110 Brasil uma sociedade justa se Dlo houver

discriminações de nenhum tipo.

A discriminaçlo proposta rere, igualmente, o princípio da isollOnúa

inscrito no CDpIIt do art. 5":

"Todos slío iguais ptrant. a l.i, sem distinçiJo de qualqu.r

natureZll ...•

Se o trabalhador está legalmente qualificado Dlo se pode negar-Ih. um

trabalho lOb a a1egaçio de ser um aposentado. A aposentadoria que IObrevier da nova
atividade será conseqüência de seu exercicio legal e .stará lOb a proteçlo do r.gime de

previlUncia social previsto, sem exclusões, pela Constituiç1o para todos os brasil.iros.

Por outro lado, a redaçlo proposta para o art. 202 exclui

deliberadamente as atuais regru de aposentadoria, remetendo-as' lei complementar que

pusa a indicar no art. 201. No lugar dessas regru, coloca apenu o óbvio de se facultar a

adeslo do segurado a regime de previdência complementar, mu, ao se rer.rir ao tipo de

participaç10 do poder público 110 custeio dessa previd&cia, houve reduç10 dos parlmetros

de participaç10 atualmente em vigor (geraImente 213 para entidade estatal e 113 para o

segurado). o que poderá comprometer o equilíbrio financeiro de numerosos planos de

previdência já instituidos, afetando direitos de núlhares ou núlhões de beneficiários.

A vedaç10 de acumular-se a aposentadoria própria do servidor público

com a aposentadoria concedida pelo regime geral da previdência, ressalvados apenu os

cargos mencionados no art. 37, inciso XVI (proressor. cargo técnico ou cientifico e

médico). Dlo poderia ser estabelecida sem que, a sua vez, se exclua o lCIurado que exerça

dupla atividade (no setor público e no setor privado) da contribuiç1o para um dos

reaimes•

Tal como se encontra em ambos os preceitos, implicaria ofensa ao

principio isonônúco e o confisco de contribuições, porquanto, obrilado a contribuir para

ambos OI reaimes, som.nt. pod.ria o servidor ou o trabaIhador aposentar-se por um deles,

contrariando várias das disposições constantes dos arts. 194. 195 e 201. especificamente seu

§ I", lodos da CF, além de configurar-se nitida apropriaçlo de suas contn"buições, mesmo
considerando a redaç10 cogitada pela PEC n" 33195 para aqu.les artigos.

A proibiç1o de acumular cargos, empregos ou funções diz respeito ,

adnúnistraçlo pública, inexistindo óbice a que o servidor, comprovada a compatibilidade

horária e nIo estando ele sujeito , dedicaçlo exclusiva, exerça atividade liberaI ou
empregaticia na ordem privada, mesmo além daqu.les cargos listados no inciso XVI do art.

37; assim como in.><iste proibiç1o de, na esfera privada, o m.smo empr.gado exercer dois

ou mais empregos em dif.r.nt.s .mpr..... Qualqu.r vedaç10 que se vi.sse introduzir n....

sentido só poderia aplicar-se aos que adentrar.m ao sistema após a referida lIteraç10

constitucional.

A PEC 33195 alinha, ainda, no seu artigo 2". as seguint.s a1t.rações ao

§ I" do art. 40 e § 9" do art. 42 da Constituiç1o:

"ArtAO ..

§ I" O custeio dos beneficios do regime previdenciário

referido neste artigo será feito mediante contribuições dos servidores

públicos ativos e inativos, bem como dos pensionistas • do r.spectivo

ente estatal, observados critérios que pr.serv.m o equilíbrio financeiro

e atuarial"

..Art. 42 ..

§ 9" Aos integrant.s das Forças Annadas e seus pensionistas é

assegurado r.gime previd.nciário próprio, custeado mediante

contribuições dos ativos e inativos, dos pensionistas e da Unilo,

obedecidos critérios que pr.servem o equilibrio financ.iro • atuarial. na

forma da lei complementar prevista no art. 201, que deverá r.fletir as

peculiaridad.s da atividade núlitar. inclusiv. nas situações de gu.rra e

definirà, ainda, linútes de idade e r.gras d. cílculo do valor do

beneficio.

§ lO. Aos integrantes das policias núlitar.s e dos corpos de

bombeiros núlitar.s aplica-se, quanto à previdência, o disposto no art.

40. devendo alei compl.m.ntar prevista no art. 20I r.fletir, também, as

peculiaridades da profisslo policial núlitar • de bomb.iro núlitar". /, t

Quanto ao § I" do art. 40, o prec.ito proposto .stá .ivado d.

inconstÕlUcionalidad. na medida em que restabelece a cobrança de contribuiç1o

previdenciária dos inativos e pensionistas, mormente em r.laçlo àquel.s que já .st.jam .m

gozo dos beneficios corr.spond.nt.s.

Dita norma implicará, por via obliqua, violar a garantia da

irredutibilidade dos vencimentos (inciso XV do art. 37). que se .st.nde aos proventol, por

força da aplicaçlo combinada do § 4" do art. 40, 110 caso dos servidores públicos, como

também aos trabalhadores privados. , vista da irredutibilidad. d. salários (inciso VI do art.

7">, combinadament. com a regra contida no § 2" do art. 201. que assegura a manutenç10

permanente do valor real dos beneficios.

Observe-se que mencionadas garantias continuam previstas na redaç10

da PEC 33195, conforme se vê 110 § 4" do art. 201 e no § 2" do art. 40.

Ora, após atender às condições do respectivo plano d. aposentadoria

ou penslo. Dlo é licito compelir o lCIurado a voltar a paliar para fazer jus 'quilo que jA

se iDcorporou ao seu patrim6Dio jurldico, em matéria de previdência.

Nlo se confunda com a contribuiçlo que possa ser l.gaImente instituida

para atender' contraprestaçlo ou à manutenç10 dos serviços de saúde, d. que o aposentado

ou o pensionista continua podendo utiIizar-se, mu esta possibilidade está contemplada no

inciso TI do art. 195, na redaç10 adotada pela PEC 33195.

DEFEITOS DA PROPOSTA GOVERNAMENTAL

O núcleo da proposta governamental de mudança da Previdência Social

está, portanto, no art. 6". O qual. sem embargo, inquina d. inconstitucionalidade

praticamente todo o texto. porque quase todo o resto d.le d.pend., excetuado apenas se a

aua observlncia compulsória linútar-se aos futuros segurados que ingr.ssarem 110 sistema já

lOb a égide du novas regras. Há, porém. outros defeitos graves, resultantes de atingimento

de outras normas constitucionais d.fesas , reforma, ou a direitos adquiridos constitucionais,

como se identificam também falhas graves de técnica legislativa ou por redaç10 confusa.

ATINGIMENTO DE OUTRAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Em seu projeto, no art. I', relativamente' redaç10 proposta para O art.

1". inciso XII, o Governo faz a excluslo da expresslo "para os sellS tMptndentes", após

salírio-fanúlia, tornando o beneficio "em razlo do depend.nt.... e faz restriç10 ao titular do

beneficio, que só pode ser o trabalhador de baixa renda.
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Com a nova redaçio llvitrada para o art. 24, XII, quer~ o

Governo outra exchJsio, ji agora relativamente • competEncia legislativa COIICOITeIIte da

Unilo, Estados e Distrito Federal, em matéria de providEncia social, o que rompe o pacto

federativo, IS5Unto, entretanto, a ser mais amplamente discutido na oportunidade da

apr.eciaçlo da PEC nO 31/95, resultante do desmembramento da propolla inicial, mediante

decislo anterior desta Comimo.

Cabe ser dito, agora, que, consideradas estu duu propostas, é licito

imaginar que seja objetivo final do Governo excluir do direito público a previdEncia social.

A iniciativa é ousada e subverte todos o. principiOl contitucionai. que vigoram deade o

primeiro período Vargu. Parece estar dentro do compromisao que usumiu de encerrar

definitivamente com a "era VarSU".

Ora, 510 princlpios que fundamentam a exillb1cia da República

Federativa do Brasil os cinco declarados 110 art. 1° daConstituiçlo. Apresentam-se corno

principios do Estado e principiol da Sociedade.

o primeiro é o da perman<!ncia e se realiza 110 enunciado da lObetania,

que constitui o art. 4°.

Os quatro subseqüentea, que conaagram o. lUndamentoa da cidadania,

dignidade da pessoa humana, valores sociai. do trabalho e da livre iniciativa e, fina1menIe,

pluralismo político, se realizam ao longo de todo o Titulo TI, com ..... direito. eprantiu

fundamentais.

Deste modo, o Titulo TI entretaça... com o I, fonnando um conjunto

de cliusulu pétreu, que 010 se podem derrogar sob pena de se destruirem oamnc!amentoa

do Estado Democritico de Direito chamado Brasi1.

Estu cJiusulu do. Titulos I e n sIo inderrogivei. e nIo pualvei. de

emenda constitucional.

O saJirio-farmlia pago aoa trabalhadores em razIo de ..... dependentes

integra os fundamentos da sociedade e do Estado brasi1eiro e, por isso, nIo pode ser

restringido.

Bula ser trabalhador para se ter direito a ele. Estender o Ja1irio-&miJia

apeou ao trabalhador de baixa renda, sobre ser categoria de diflciJ definiçio, é,

adicionalmente, iniciativa inconstitucional.

Os direitos sociais decJarado.lIOs artI. 6° e 7" incluem taxativamente OI

beneficios da previdência soci~. Como fazem parte doa "direitos e prantiu fundamentai."

do Título I, aplicam-se obrigatoriamente a todOl OI que habitam O tcrrit6rio brasileiro. A

previdência social é um direito do brasileiro e do estrangeiro aqui residente. Como tal nIo

pode ser excluída do direito público, sob pena de esvaziamento da garantia de prllteçio do

Estado, que a legislaçlo concorrente da Unilo, Estado e Distrito Federal useaura. Trata-..

de compromisso usumido pelo Estado brasileiro. Com a Jegislaçlo, impIementa-.. O direito

garantido no Título I, o que é a única alternativa, ji que .. encontra ao abrigo do art. 60,

§ 4°, inciso IV, como direito individual protegido pelo Estado.

DEFEITOS DE Tí:CNICA. LEGISLATIVA.

Propõe o Poder Executivo, 110 art. 7", que a lei complemernr provim

110 art. 201, § 1°., "disporá ainda sobre as ngras de trrIIIsiçllo para o ngt"" guaI de

previdincio social, aplicáveis QOJ ..gurados de qw /TatQ a úi nO 8.213, de 24 deJIIlho de

1991, incluJivt! quando _parados por úgis1DçlJo ~lJ1Icfjica, o1wdIcidaJ. li" up«IaI, as

• seguintes dintrizes: ( •••) "

A rernissio • lei ordiniria em texto COIIJlituciona1 riaido é erro de

técnica Jegislativa. Ocorre em virioa outroI ponIOI da PropoICa, COIIIO ji UIinIIou o

emineote relator, Deputado Rodrigues Palma. A rulo é simples; texto constitucional é

IIOrma sobretudo permanente; texto legaJ, sobretudo transit6ria. É regra aeraJ da sociedade

em que se deva enquadnlf'a legislaçio. Quando a supaveniência de IIOva norma

constitucional entra em conflito ou em descompuso com a Jegislaçio infi"a COllJlitucionaJ
busca-se contornar o fato através de anúncio de lei complementar ou .. a IIOJIO _,

indevidamente .. de remissio a dispositivo pr6prio na parte do Ato das Diapoaíç6eJ

Transitóriu. A proposta do Governo niO faz mençIo nem a urna nem a outro, o que

constitui defeito grave de técnica Jegislativa.

Sernelhante erro de técnica JegisIstiva está 110 "capot" do &11. ao: O

lugar adequado para este tipo de norma seria uma lei complementar ou o Ato das

Disposições Tramit6riu, mas este, em nossa opinilo, ji foi prerrogativa eJIIOlada do

Constituinte originirio. O Constituinte derivado, simples congressista, nIo a tem.

Reconhecemos que o Congresso ji emendou o Ato, 110 art. 2", lObrc o

plebiscito; e 110. arts. 71, 72 e 73, sobre o Fundo Sncial de Emergb1cia, hoje tio mal usado.

A aoluçio, nestea casos deveria ser, a indicaçlo genérica, 110 texto permanente, do &lo ou

situaçlo IIOva e a indicaçlo, 110 11leIIIIO, de lei complementar, que seria imediatamaIle
votada, com o conteúdo especl1ico da mudança aprovada. Na e1aberaçlo da ConstituiçIo

pelo Constituinte originirio, U IIOrntU de transiçlo ficam no Ato das Di~

Transit6rias. Na e1aberaçlo de emenda constitucional pelo Constituinte derivado, __

normas de transiçlo deviam ficar sempre em lei complementar, votada no~ da

aprovaçlo da emenda.

No geral, como acabamos de usinaJar, trecho. doa arts. ao e 9" e

outrOl da proposta 010 podem ser sequer discutidoa por eJlarem ditecionados • parte

permanente da Constituiçio e remeterem • legislaçlo especlfica, incluaive medida provia6ria,

que 010 é lei, mas providancia administrativa com força de lei e de cariter transit6rio. Trata

se de erro de técnica Jegislativa que niO pode, pois, ser aceito pelo legislador ordinirio em

seu trabalho de emendamento da Constituiçlo, situaçlo de certa forma contornada pelo

nobre Relator Deputado Rodrigues Palma.

Caracterizando, igualmente, defeito de técnica legislativa está o art. 14.

Segundo a proposta, os valores das aposentadoriu e pens6eJ ji

concedidas e das que venham a ser concedidu pela Unilo, Estado.. DiJlrito Federal e

Municipios antes da promulgaçlo da lei complementar prevista 110 art. 20\, com a redaçIo

dada por esta emenda, submetem-se ao eatabelecido 110 art. 37, XI, da Constituiçlo, vedada

a lDvocaçlo de direito adquirido.

Em IIOrma é inútil porque óbvia, nem precisa ser analisada do ponto de

vim da negaçio da possibilidade de invocaçlo do direito adquirido. Se O art. 37, inciao XI,

nIo esti sendo proposto à reforma, todu u situllÇÕeJ de valores miximoa de rerooneraçIo
IUbmetem-.. a ele. De acordo com a tknica legislativa, toda propoIla que diZ o que ji ...

dito na Constituiçlo ou na Jegislaçlo, niO pode proaperar. Ri, porém, impIlcito no texto o

reconhecimento da pouibilidade de exillbicia atual de urna situaçIo de rato: OI vaIoreI

miximos atuai. estarem, em alguna cuos, acima doa fixados neue inciso COIIJlitucionaI. DI!

a previsio redundante de que nIo se admitiri a aIegaçio de direito adquirido. Mas lO estio,

ji contrariam a IIOrma do art. 37. NIo se pode, pai.. invocar este dispoaitivo por lIl' iJao

óbvio. O Relator enfrentou corretamente eua aituaçlo ao suprimir do texto todas •

refednciu ao direito adquirido.
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A QUESTÃO DO DIREITO ADQUIRIDO

O texto da proposta do Governo, no art. 8' declara que "(...) !IJo

mantidos asformas de ClIst.io da seguridade social. dos diversos regi",.s previdenciáriO!,

sendo exiglveis as contribuições .stabel.cidos .m l.i, .m .:special, pelO! seguint.s

diplomas l.gais, pr.servado.< O! .f.itO!produzidos!Ob.ua vigencia: (. ..)"

Ora o texto reconhece o direito adquirido legal, no plano do custeio, o

que contrasta com o caráter geral da proposta, que parece nIo reconbecê-Io no plano dos

beneficios, eeo venha a tomar·se ela, a proposta, novo texto constitucional.

Também reconhece o Poder Executivo a existência de direito adquirido

no inciso V, embora com o erro de remissio i legislaçio ordinária, e VI do art. 9".

relativamente aos beneficios previdenciários dos integrantes das Forças Armadas, das

policias militares dos Estados, Territórios e do Distrit3 Federal e de seus corpos de

bombeiros militares.

Ora, trata-se, no caso, de postura que nio se compadece com a

uniformidade doutrinária que deve permear todo texto constitucional e com tratamento
isonômico aos demais segurados e servidores públicos. Postura incoerente, ponanto.A
Carta de 1988, sob este aspecto, é inatacável pois consagra, em todo o seu corpo, a

prevalência do. direitos sociais em arnj]garna com os direitos iodividuais. Por isso foi

chamada pelo inolvidável Ulysses Guimaries, em adrr~rável sintese, de "Constituiçio

Cidadi". Um preceito constitucional, mesmo esdrúxulo, como é o da proposta do Governo,

Dia pode admitir direito adquirido em cenas situações e negi-Io em outras. O direito

adquirido, por ser cláusula pélrea da Constituiçio, é universal e irrestrito.

Em direçio contrária, portanto, ao reconhecimento do direito adquirido

está a norma do art. 9", em vários de seus incisos (I, 11, VII, VIII etc.)

Nele se propõe, no inciso I, a mudança das regras de aposentadoria do

servidor público em grau lia ou mais radical do que o proposto para o trabalhador em geral.

Está eivada de grave inconstitucionalidade ao mudar radicalmente as regras atuais de

aposentadoria do servidor público, que estio fora do alcance do poder de reforma

constitucional do legislador ordinário.

Sio direitos e garantias individuais e, como tal, sob a proteçio do art.

60, § 4', inciso IV. Todos os direitos e garantias sancionados pela Carta Magna são direitos

e garantias individualmente aplicáveis e de forma imediata, "ex vi" do art. S', § 1', da CF.

Este é o sentido único da proibiçio do art. 60 e de SUa fonte geradora, os §§ l' e 2' do art.

S'. Relativamente a servidor público só pode ser mudado o que é acessório, nio substJDtivo.

Cláusulas de direitos e de garantias sio cláusulas substantivas, que apenas nova Assembléia

Nacional Constituinte poderia abolir por delegaçio popular, ressalvando-se, quando muito,

torna-se a repeti-h), a aplicaçio aos casos futuros, isto é, aos que ingressarem no serviço

público após a promulgaçio da Emenda.

Ao permitir a Emenda 33, por exemplo, no art. 9", inciso X, a

conllgem pora e simples de tempo de serviço para qualquer efeito legal, excluindo,

portanto, a contagem em dobro de licenças Dia gozadas e outras vantagens, e ao extinguir,

no art. 10, a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, bem como a aposentadoria

especial de professor, está anulando direitos que o Constituinte originário quis que fossem

permanentes.

Por outro lado, todas elsas mudanças resultariam da existência

concretizada da lei complementar que é prevista no m. 201; seriam, ponanto, mudanças

leps. Ocorre que, em cláusula pélrea a Constituiçio assegura que "a lei Dia prejudicará o

direito adquirido, o alo juridico perfeito e a coisa julgada" (Art. S', inciso XXXVI).

A aposentadoria proporcional e toda e qualquer aposentadoria especial

resultam da aplicaçio de direitos declarados na Constituiçio, o que exclui suas regras do

poder de modificaçio do Constituinte derivado, lIinda mais através de norma legal ensejada

por regras inconstitucionais.

Prevendo os redatores da proposta do Poder Executivo que fatalmente

seria alegado pela sociedade - e o Congresso é espelho dela - o direito adquirido com a

Constituiçil> de 88, resolve, em diferentes dispositivos, declarar expressamente que Dia

seriam aceitas alegações de direito adquirido, como se a existência ou nílo dos mesmos

dependesse só da presença, na Emenda, de cláusulas formais de sua aceitaçio ou Dia

aceitaçil>. Em Direito Constitucional, Dia é a forma que gera conteúdo, mas o contrário.

Assim, por exemplo, no ano 12, quer o Governo que a aposenlldoria e

a pensão OIS condições atuais sejam direitos apenas de quem já está aposentado ou tenha os

requísitos para as mesmas. Quem está no sistema mas Dia tem ainda esses requisitos perde o

direito i aposentadoria ou i pensio garantidas pelo atual sistema. Trata-se de outro caso ae

violaçio de direito adquirido com base nas regras constitucionais vigentes.

No m. 11, diz a proposta do Executivo que "os beneficiO! mantidos

pela previdência social, a qualqutr titulo, ainda que à conta do T.souro Nacional,

obedec.rí1o à m.sma regra de reajustam.nto de que trata o art. 20 § 4~, com a redaçlJo

dadapor.sta Em.ndo, nlJo se admitindo, neste caso, invocaçiJo de direito adquirido".

Nestes dois últimos migos, 1I e 12, busca, mais uma vez, a Proposta

impedir ao trabalhador a invocaçio do direito adquirido constitucional. A garantia do direito

adquirido é tio importante quanto a enunciaçio de direitos por nossa Carta Magna. A

proposta do Governo fere o Estado democrático de direito em que se constitui a República

Federativa do Brasil. Isso nIo é possível.

A desconstituiçio do direito implicito neste artigo e em outros da

proposta do Executivo, como o da contagem de tempo para aposenlldoria, o valor dos

proventos da inatividade, a vincu\açio previdenciária, a aposentadoria especial e a

estabilidade funcional, é simples químera que se desfaz diante da realidade de nIo ser o atual

Congresso também Assembléia Nacional Constituinte por decisio popular.

Tendo os atuais congressistas apenas restrito poder de emenda,já que o

poder constituinte original tinha a qualidade essencial da indelegabiJidade, nio podem

cercear direitos, garantidos por cláusula pétrea da Constituiçio ou por qualquer outra

cláusulL

Quando, volllmos a enfatizar, no art. 60, § 4', a Constituiçio declara

solenemente que nIo será objeto de deb"beraçio, com fins de emendamento da Constituiçio,

nenhuma proposta teodente a abolir os direitos e garantias individuais Dia está se referindo

apenas aos direitos e garantias do art. S' mas a gua19uer direito ou garantia jndividual

expresso lO longo do texto.

Neste sentido e de forma ainda ·mais ampla, manifestou·se nesta

Comissão, em 1m, o emérito constitucionalista Fibio Konder Comparato:

"De modo qu., quando fala .m supressilo de direitO! •

garantias individuais, a Conslituiçl1o eslá-s. reftrindo claram.nt. á

.upressiJo de qualqutr direito ou garantia individual."

Cada trabalhador passou a contar, com a Carta de 88, com os direitos

resultantes da aplicaçio de suas normas, inclusive as que dizem respeito i previdência social.

Esta, de forma como se estrutura no texto constitucional, gerou uma ordem juridica própria,

decorrente do texto, de seus principias e dos direitos e garantias nele expressos. Constituiu

se essa ordemjuridica, de imediato, em patrimônio do trabalhador.
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Este patrimônio só se desconstituiria ,110 cuo de surgir outra Carta

PoUtica, produto de um IIOVO poder constituinte originário. Uma simples emenda à

Constituiçlo, operada pelo atual poder constituldo, nIo tem o condIo de lIIIlIar pIlrimOnio

alicerÇldo na previdência social consagrada pela Lei Maior.

NIo é só o sistema consIitucional de previd&Icia social,~e~

vigor, que esti garantido pela CII1a, mas também a ordem jurldica formada com base nele.

NIo pode, em conseqüêncil, a emenda em tela pretender a n&o invoeaçlo de direito

adquirido por parte do trabalIwIor inJcrito 110 atualliIlema. O máximo que o constituinte

derivado poderia fiz« seria a co!ouçIo 110 tmo de novo sisteml, de cariter alternativo, a

que, eventualmente e por oPÇao, poderia aderir o cidadlo que ingressasse pela primeira vez

no mercado de trabalho.

DISCRIMINAÇÃO

Além da aboliçlo do direito adquirido, encerra a Proposta o:&IOS de

liscriminaçlo.

Uma deIu é o tratamento dado lOS parlamentares, em atitude de

IUposta moralidade que n&o condiz com o comportamento do Governo em reIaçlo a seus

funcionirios de livre norneaçIo: o UI. 37, § .. (redaçIo da PEC), veda à UniIo, aos

Estados, ao Distrito Federal e lIOI Munidpios ilIStítuir ou manter regime de previdência pelo

exerclcio de mandato eletivo, bem como wnttibuir direta ou indiretamente, a qualquer

t/lulo, para o seu custeio.

Propõe também o Govllrno, nesta JinIIa, que a extinçJo dos regimes de

previ~ncia relativos ao exerclcio de mandato eletivo n&o prejudique os álfeitos à

aposentadoria e pensIo, nu condições previstu na /egislaçlo vigente.à data da promuIgaçlo

da Emenda, daqueles que estejam em gozo do beneficio ou que nessa data tenham

implementado oS requisitos para obtê-Io, e que lei compJementar discipline a

responsabilidade da Unilo, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e dos

respectivos institutos no que se refere à marotençlo dos beneficios mencionados no artigo

proposto, devendo, igualmente, dispor sobre a situaçlo dos que, tendo contribuído, n&o

fizeram jus a qualquer beneficio.

Por sua vez, Oartigo 13 da proposta governamental é 'do mesmo tipo

do 12 e aplicivel, agOl'l, a parlamentares. Antes, 110 UI. 7", aplicava-se a qualquer segurado'

da previdência social. Envolve, pois, yjolaçio de direito adquirido com base nU' regras

constitucionais vigentes. NIo se uata de simples expectativa de direito. M regras da

aposentadoria e pensIo de parlamentares também Ie constitulram plenamente com a entrada

em vigor da Carta de 88. Consciente da diIicu1dade da derrogaçlo automàtica dessas regras,

remete a Proposta à lei complementar a soIuçIo para a situaçlo dos que tiverem contribuldo,

mas n&o puderem ulUfiuir do beneficio por força da transformaçlo da emenda em

dispositivo constitucional.

No UI, IS, diz a proposta que as entidades de previdência privada,

pauocinadas pela Unilo, Estados, Distrito Federal e Municípios, lUas autarquias, fundações,

empresas públicas e sociedades de economia mista deverlo rever, no prazo de 120 (cento e

vinte) dias, a contar da promulgaçlo desta Emenda, seus planos de beneficios e serviço.. de

modo a ajustt-Ioslinanceiramente a seus ativos integralizados até a data da entrada em vigor

desta Emenda, n&o se admitindo, nestes cuos, invouçlo de direito adquirido ou de ato

juridico perfeito.

Cometem-se, aqui, dois erros, O primeiro é o de n&o situar a proposta

110 campo do Ato du Disposições Constitucionais Transitórias, embora, como já dissemo..

; illO 010 PO'" realmente ser feito dessa maneira mu através de lei complementar. A

,'redaçIo do texto omite que se deva colocar o usunto no ADCT.

o segundo é o roe5lll0 cometido em outros UI.gos, o de querer tnlpt:U1l

a a1egaçlo de direito adquirido e, agOtl, também, de ato jurídico perfeito. Como quem

estari aprovando o tmo seri o Constituinte derivado, 010 poderá ele unpedir que alguém

alegue direito adquirido ou ato jurídico perfeito, se direito e ato se rwizaram dentto do

contmo de direitos e garantias ..segurados, quanto ao patrocinio, pela Constituiçlo.

A previdência, leja pública ou privada, existe, dentro da estrutura

constitucional, como direito que se assegura ao Uabalhador. Lembremo.. mais 'uma vez, que

o UI. 60, § "", inciso IV, proíbe a proposta de emenda que suprima direitos e garanti..

individuais. Os direitos referidos neste artigo da proposta e o ato jurídico perfeito 510

direitos e atos relativos a pesso.. beneficiárias de planos de previdência privada

pauocinados pelo poder públíco. Logo, nIo se podem cercear seus direitos.

O art. 16 envolve .ituaçlo esdrúxula. Diz ele:

·0 disposto no art. 37, § 7~, :em relaçlJo aos cargos em

comissiJo declarados em lei de livre nomJaçlJo e eroneraçlJo, somente

entrard em vigor dois anos após apromulgaçt1a desta Emenda. •

Este artigo 010 se entrosa com o tmo prrposto para o § 7" do UI. 37.

Aplica-se ao Ministro da Previdência mas é inaplícivel ao Prrsidente da República que, no

caso de jà ser um aposentado, exerce o cargo de Pre1dente sem livre nomeaçlo e

exoneraçlo, eleito que foi pelo povo. Ou abre mio dorproventos da aposentadoria já

concedidl, o que 010 é possivel juridicamente, ou reverti à atividade profissional, o que é

duvidoso, ou abre mlO,da remuneraçlo do cargo de Pf9Üdente da Repúblíca, o que também

010 é possivel juridicamente, A proposta é, por conseguinte, injurídica.

Para encerrar a série, nlo exaustiva , de exemplos de tratamento

discriminatório, importa mencionar a nova redaçlo dada no inciso VII do art. 9" da PEC à

garantia outorgada pela CF de 1988 aos inativos, no § 4° do art. 40: simplesmente p.... a

ser proibida a menslo aos aposentados dos beneficios concedidos aos servidores em

atividade, criando-se dúplice a situaçlo entre inativos (os que se aposentaram após a

concesaIo do beneficio, incorporando-o, e aqueles que se inativaram antes, 1101 lMmlO

cargos ou condições).

CONCLUSóES

O que vimos dizendo em 005501 discunos e,~e, 101

nonoa colegas, queremos agora formal e realisticamente dizer nesta Comil5lo: n&o é com

emendas corno esta, que ora exaustivamente examinamos, que se vai dar maior efici&lcia à

Previd&Icia Social. O problema da Previdência Social nIo é de Constituiçlo, é lObretudo de

admiDillraçlo. llecente auditoria do Tribunal de Contas da Unilo revelou que a~

Social tem créditos de USS 3" bilblles, que 010 recebe por inefici!ncia ou pr . insuficiência

de seus óraJos de arrecadaçIo e fiscalizaçlo.

Se o Governo esti convencido de que as novu regras constitucionais

alo Indispensáveis 10 leU projeto po1itíco e ao programa em torno do qual IC acha

comprometido, eenamente deverà demonstrar a excelência de lClUJ argumentos perante a

CorniJJIo Especial que examinari matéria quanto ao seu mérito e o Plenário.

Mas, para viabilizar o trimite da proposiçlo e o alcance dos

procIamadol objetívoa preaidenc:iais de rever o sistema previdenciário, implle-ae, 10 nlveI

deste colegiado técnico expungir a iniciativa dos vários vicios e defeitos apontadoa que

obItal:uIizam llI& admiuibilidade juridico-constituclonal.

A esse intuito, entendo que se deva:
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de 1995.

~eu amigo, Covlrna~or Amazonino "an~•• , me

convidou para .lmoçar com o Presidente, em ManauI. Inrllizm~nt.,' eia e define que

I) reIiror da PEC 33195 OI dispositivo. ou expreIIÕeI eiVldoo de

inconsIicuc:ion .na conformidade doi virio. pedido. de destaque supressivo, que

ofereço em requerimentOl próprios;

2) introduzir Illigo abrIngente no qual fique expreuo que o conjunto

dai altençiles pnconizadu na PEC 33195 só terá efeito em relaçlo 101 seMdores públicos,

_ trabI1hadoreI e _ legUl'adOl da previd!ncia que adentrarem &OI quadroo da

lldrninillnlÇio pública, ao mercado de trIbolbo ou ao sistema da previd!ncia social,

respectivamente, após a promuIgaçIo da referida Emenda Constitucional.

Com vistas a concretizar a providencia insena no item 2, ofereço

laIIIbém a1.estio de emenda • PEC 33195 • consideraçlo do ilustre Relltor, uma vez que

na dilCiplina reaimentaI. u emendas de Deputados IOmente podem ser apretentada •

Comilllo Especial, o que ROI parece contra·senlO, porque o _o da

inconl1itucionaJidade dew proceder·se na própria CCJR, sob pena de ensejar o recurso para

a apreciaçIo preliminar em PIerWio, por apIicaçlo do dispo.to no art. 144 combinadamente

com o art. 202, t •• , do RICO.

Em concIuslo, acompanho o VOIo do íluItre ReIstor, com reaaIva,

porém, doi destaques e da emenda ora propostoa

Sala dai ComissGes, em.z j de~ .

•...-<*... / .• /.~
Depu~RISCOVIANA

EMENDA Á PEC NO 33, DI: 1"5

A PEC 33195 é acrescida de IlliIlO 17, com a redaçIo ablixo,

renumerado-se o atual:

"Art. 17. As alteraçllel introduzidu DO texto COIlItitucionaI
nos art•. ,., inciso XII, 37, §§ ,. e.', 201, 202, 203, pe!oo.arts. I', 5' e

6', respectivamente, bem como Odispol101l101 arta. 9", lO, li, 12. 13.

14 e lS deI1a Emenda, IOmente alcançam OI servidores púbIiCOI, OI

trabl1hadores em geral e OI segurados da previd&lcia lOciaI, conforme o

CUO, que forem admitidO! 110 serviço público, ingressarem DO mercado de

trIbolbo ou ... filiarem ao regime da previdencia social. respectivamente,

após a promulgaçlo del1aEmenda"

JUSTIFICAÇÃO

Reportamo-noo aOI fundamentOl da dec1araçIo de voto que oferecemos a

consideraçio da douta ComilSlo de Constituiçlo e Justiça e de RedaçIo, na oportunidade da

apreciaçlo da PEC 33/95.

Sala d.. Reuniões, em,l) de ,.u.... < de 1995.

A!"·!'".~~.:,~ l,,-
Deputado ~"SCO VIANA·

PREVIDtNCIA, PRESIDENTE
GERSON PERES

,
motivol alhllo•• ~lnh. vontade me privaram di alguns momentos de

.gr.div.il comp.nhi.a.
Perco uma apartunidldl plra esclarlclr. pl,!

aOllmente, ao ~rl.ldentl .s razel. qUI ma levaram, na Comissia de

Conatituiçlo .' Ju.tiç., imp.dir, d.mocratic.ment., a .dmis.ibilid~

di da proposta~ de .eu governo da Reforma da Pravidlncil Social.

A a~p.rllncia ma ansina qUI os interlocut~

ra. di gov.rn~ nam .ampra traduzam, com fidelidadl, a verdade dos

ratol, .ohr.t~do quando OI dotados de ~.plrito público obstacul!

zlm propo.ta.feivlda. da erro., injustiças I inconstitucionalid~

da•• E.con~a~;o Mirito produtivo do. qUI, sinc.~ament., desejam

.p.rr.içoi-l.~ • nlo r.j.iti-l.a. O. "ouvidor••" governamentais
aproveitam e~sl. grande. momento. nlo .ó para mostrar s.rviços c~

mo g.r.ntir pr•• itIgio pr6prio •••ua int.r••••• polltico. pe••o.is.
Arrolam, nas; inrorma;Ols ao Presidante, só os ratos que lhes co~

vim a, par .les, pOlsa", reclbar a. "benesles" governamentais.

Foi assim. E assim. E, raramente, deix8rá

o Prelidente ma conhece. Temos alguns po~

toa em comum am nOI.OI principiai, por examplo: o parlamentarismo,

a ••riedade no trato da coisl públicl, • soeial democracia - PSOS-

a I democracia social - POS, I a sinceridade sem arrogAncia.
Sim nenhuma outra prlocupaçlo,senio, • de

.arvir o povo qUI ••mpra me elegeu. i que mergulhei estudando 8 pr~

pOlta da Rerorma da Prlvidlncia. Conclui, como, reaumidamente, d~

monstro qua OI qUI. Il.boraram, p.'lerp" imprudentemente, BO P~

blico, n•• tl caiO, uma imagem da rernando Henrique Cardoso, de um

Pr.sid.nt. i~pr.vid.nt••
~rt. 10 .squ.ce que todos slo iguais p~

r.nt•• I.i • r.stringl o a.lirio r.mIli •• dep.ndente de tr.balh.
dor d. bai)(a renda. COllpra uma briga inútil com o Congress:) quando o

cntra p.ra tornar prtvettv. do Pruid.nt. d. Repúblic .....inic..latl
v. d. l.gill.r aohr. cuat.!o d. s.Qurid.a. soci.l.

O art. 20 .a~ ralsalvar • magistratura.

o ~inistirio Público, "prolb. p.rc.pçlo .imultln•• de rendimentos
da apolentadoria co- remuneraçlo do cargo. Compra outra briga com

o Congresso Droibindo regime previdenciário oficial pare parlame~

tarll e cnuçl com vara curta a Magistratura e o ~inistirio Público

pleiteando a revoglçlo da ••u .i.~.ma atual de aposentadoria e, Bem

dilcutir,amplamentl com a sociedad., "lce~1 com a aposentadoria do

servidor pilo regime atual, remetendo plra L.i Complementar, com

aba.rv'ncia do regime gerll d. previd'ncia lt
• Sem mldir bem as co~

.equlncia. loeiais "i.pea o rl9i~e contributivo para o 'Irvidof •••
~ e plnsionistas • Parelbe a dupla aposentadoria do servidor,

".em rel.alvar o mlgiltirio di .agistratura e ~inistirio Público lt
•

rlz Ixcaçae. no regime pravidlnciirio dai Força. Armadas • SIUS

plnsionistas. Eaquece, novamente, o. princlpios da igualdade I, da

isonomia, rematando I~~ e Bombeiros para o regime

gerel da previdincia, c'omo se suas a.tividades profission8is foasem

direrentes.
a 8rt. 32 revoga 110 regime de Bposentad~

ria atual os Ministros do Tribunal de Contas da União. "Atribui à

justiça do trebelha.a fiscalização das contribuições previdenci~

rias, nas hipotecas de acordos e exceções de sentença ll
•

a art. 40 propõe a Quebra do sigilo ~anc!

rio e transfere aos burocratas um poder inusitado. Num estado de

direito, o sigilo bancário nao ~ode fugir do controle jurisdici~

.,al. O princIpio do sigilo i direito e garantia individual. • clá.!:!,
sul a petrea. Neste artigo,se retira dos Estados e ~unicípioa e Di~

trito Federal a autorização para implantar regime previdenciário

para servidores, Só permite 8 instituição de órglos assistenciais.

a art. 62 cria o regime geral da previdl~

e especificação dos segurados, de pr8zos de cerfn-
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ser cu!Ora, a Previdência Social deve

Q!!i. !l não permite a invocação do di
reito adcui~ico contra a regra de reajustamento proposta.

Q Art. 11. g2rante o regime dl!l legislação

atual o~ra os aoos~ntado5 e para 05 ~ue tennam cumprido os r~

Quisitos à data da promu1gaÇ3o ca emenoa, com reajuste some~

te Dela correção da moeda.

Q~ 13 também 2ssegura para 05 apose~

tados de mandato eletivo o direito adauirido como garante, de~

tro da legislação atual, para os que tennam os reQuisitos à

apo!entaéoria. Não cabe,aquí,a restrição éo inciso VII do Art.

90 cue croibe a invocaç~o c~· direito adQuirido e outros. Neste

caso. c~mo taz em outros, responsabiliza. em Lei Complementar,

o Poder Público pela m8nutenç~o dos benerícios dos parlament~

res e pela devolução do que contribuiram àqueles que nlo fiz!

ram jus ao benefício.

c regime at~el para os inte~rantes d25 Forças Armadas, Polícia

~ilitar e Ecm=eiros, e limita, por outro lado, e pensA0 por

nort~ ao ~rt. ~7, XI da Ccnstit~ição federal. Nessa Transiçio.

reajustem-se cs proventos somente para preservar o valor da

mOldl, vedado novos benlrIcios I vantagens aos at1vo••~tR~1~ii

ma-sI um susto. quando se lA que~ !!~~~ ~_

12 adcuirido !!.!.!.!.!. ..5.!.!E,". E mais uma inconstitucionalidldl. No
§ 4Q do Art. 60 da Conotituiçio Federal se li: "nio s.rá obj~

to Oe deliberaçio a propo.ta ~~ tendente a abolir: ~_

~ direitos ~ oarintias invididuais. Ora. nesse capItulaI está

ri .. adO Que lia lei nAo prejudicará ~~ adQuirldo fl :uma clã.!:!,

sula pétrea. Intocável, portanto, enquanto a Constituiçlo de

SS existir. Ainda n. transição permanece "o benerlcio pela

média doS ~6 últimos salários" com correção mAs a ",Ia, a· ap~

sen~adoria, 3S 8nos de serviço ou 65 anos' de idadl para o H~

mim e 30 de serviço e 60 anos de idadl para a Mulher.Reduz-se,

de 3 anos aos ruricolas, para os que exerçam suas atividades

tura de vida e nlo de morte. Como está, as aposentadorias c.

salárlo mínimo, hoje setenta reais, e como o governo pretende,

no futuro, as aposentadorias de até cinco salários m!nimos, a

Previ dAnei A ficará no círculo vicioso da! cultura de morte.

Como se verifica hâ medidas Baneadoras i

sobrevivincia da PrevidênciA e outras impróprias a seus objet!

vos fundamentais.

O Art. 14 nlo .é limita como reduz o v~

lor da apo.entadoria cemedida polo Podar Público ao Art. 37.Xl

Q Art. 15 determine o prazo de 120 dias

8S entidAdes de previd~ncia privadas patrocinadas pelo Poper

Público para Que revejam seus planos de beneficios e serviços.

Aqul,um novo susto e um bom prato para os advogados, proibi-se

~ invocaçAo ~~ adquirido.

O Art. 15, finalmente, prorroga aVIo!

ç50 de acumulaçio dos c~rgos de conriança com aposentadoria

por dois anos.

~ !!. i ~ ! !1. L!! ! i (11)P R I !!. ! !1. ! !!. ~ ! !.

A Previd~ncia SOCiAl, como i algo qUI

diz respeito a todas as pessoas, integralmente, ml raz pross~

guir na anilise da proposta de su~ Reforma onde se constatam

medidas saneadoras e salutares a sua !obreviv~ncia e outras i~

próprias a seus objetivos rundamentais.

/ljrossi9amos:~ ao rlmeter as r~

~ ~ transiçio do futuro Regime Geral da Previdlncia para

Lei Complementar. "observado o tempo di serviço proporcional",

raz vista grossa para 05 direitos adauiridos.

O Art. aa, ao dizar) "ati que produzam

.reitos, as leis que irio dispor sobre as contribuições" da

seguridade, mant~m as forma! atuais de custeio, comete equ!v~

co ao constitucionalizar, transitoriemente, ~ ~edida Provia!

ria (MP) 904 de 16/02/9~. Ora, o Art. 8Q , ao fazer re",iss!o

da ~P, se choca com que dispõe o Art. (X) da Constituiçlo r~

ceral sobre A Medida Provisória. Esta, só depois de 2precieca

cela Cemissão ~ista e votac! ~elc C~ng~ess~ se transrorma em

Lei ou é ccnvertlda por mccificações em Lei. QuandO "Ao co~

vertida em Lei, perde 8 eficâcia e o Congresso "deve disciol!

"ar as relações jurIdic8s celas oecorrentes". Senao assim, i~

constitucional i sua presença n~ Art. SO.

O Art. 90 é o da transiçã~. Nlo garante

todos os cireitos adquiridos porQue estabelece limitações. C~

racterizo essa transição com mocificações, o que gera desco~

~ianç2~ aos ~enericiãrics. A principal éelas é 2 de cue

transitório, as vezes, se transforma em permanente. ~antlm-se

=i! e valor máximo para os benricios serão tratados em Lei Compl~

mentar. 00 mesmo modo, 8 idade mimima pare a aposentadoria, vinc~

l.ndo-! a~ tempo de contribuiçAo. Ao assegurar o reajustamento do

valof da BDosentadoria, ~somente para preservar o valor real da

moe-da", proibe 'tacumullçAo de apOslntedorfe5 e eposentadorla com

remuneraçio de cargo público". Incentiva a Prevldincia Compl!~en

!!l, propondo o término dOI atuais critérios dI aposlntldofia CC!
pulsórla, tempo de aerviço, homem, mulher, professor. professor ••

limita a participaçlo do Pode: Público no custeio aa Previdfn.ia

complementar ao mesmo velor ca contrlbuiçio dos segurados I prD{~1

subvençõo do Poder Público a e~tidades de previdincia privada com

rins lwcrativos. Aliá5~ prati:amente. s~ria desnecessária a e~pre!

sio, ~~ lucrativos, pois todBs,patA SODteviverem,terlo QUI

planejar lucros afim dê n~o falirem.

No préximo domingo,prosseguirei anllis.nco

artigo por artigo e proposta ca Reforma da Previdlncia Social do

Covarno, com o intuito de esclarecer o povo e colaborar no seu ~

perrelçoarnento com o Governo·r em regime de economia ramiliar. integranao-se, neste regime, o
P.S.~ernando Henrioue~ esteve per

proDutor rural. o garimpeiro e o pescador artesanal. Garante-
cinco horas no Carajás, minha região do Tocantins. Como rilho de~ se "contagem recíproca de tempo em atividade pública e privada,

s. regiAo - Baixo Tocantins e nela o mais votado para o Congresso. elimina-se a contagem de tempo de serviço ricta ou seja "é pe~
do meu cantinho ao pé da serra, chamo-lhe, suplico-lhe, rogo-1M!,

mitida apenas contagem pura e simples de serviço para Qualquer
libere os reCunos de minha E",enda aprovada 19.906-1. RS4.160.402.00
(quatro Milh5as cento e SBssente mil,qumtroeentos e dois reims) 8 qual o efeito legal" e, nessa transiç~o, institui, rinalmente, uma

~inistro Serra cortou. Se nAo puder fazi-lo, determino que Q fundo alícuota, ~~ da lei,de contribuição sobre a comercial!

de Reservas de Enlrgia da Eletrobrás conceda esses recursos ao G~ zação da produção do produtor, parceiro. meeir~ de arrendat!
rio r~ral, garimpeiro e pescador artesanal.

vernador Almir Cabriel pora Q~e repare a mais grave e rlpulsiva
injustiça que se raz, há'dez anes, contra o povo de Cametá, l!n:~drC', .Q.~ !.Q. extingue a aposentadoria pr~

porci=n~l. por tempo de serviço, e, expressamente, a especial
Mocajuba, 8ailo e parte de T~:uruí, Breu erancc,Novo Repattiment~, de crcre!sor.
Iºar2oé-~iri e Oeiras do Pará. Faça e rece=a a n05sa grlti~io e

solidariedade.
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QUll ou quais 05 eidadios que vivem com e~se~ valores depois
de apo5ent~doa? ••

o governe deveria aperfeiçoar, sem a
quebra dos eireitos adquiridos, B PrevidAncia Socill,deixando_

• como i/e instituir a Previdência do Futuro, com regras para

todcs os noves contribuintes a sua sobre~v6nciB. ~ medida cue

05 aposentados e penslc~i$ta5 da 2tual Previdência, ra12cer!m

~ Previdênci2 do Futuro se fortaleceria. Será um tema i r.fl~

tir e a debater. A justiça social se faz objetivando a paz e~

tre governantes e governados ••

DEPUTADO IVANDRO CUNHA LIMA

DECLARACÃO DE VOTO

O PMDB, meu Partido, que integro desde a sua fundaçlo até esta
data, reconhece e defende a =ssidade de refonnas constitucionais nas áreas
eçooômiça, fiscal, tributária, social e politica. Nós, representantes ~ Partido
nesta Comisslo temos dado sobejas provas dessa convicçlo nas partições nesta
Comissio de éoostituiçlo e Justiça, nos julgamentos de admissibili~ das
Propostas oriWIdas do sr. Presidente da Rep6blica.

. 1 • Assim foi, ao votarmos o desmembramento da Emenda global da
Previdência, acompanhando a proposiçIo da iniciativa do austero e independente
Presidente desta Comísslo de Constituiçlo e Justiça, Deputado Roberto
Magalhles, lDD8 das grandes lideranças do PFL.

2 - Ocorreu o Parecer favorável do Deputado Peemedebista José
Luiz Clerot, que prontamente, em tempo recorde, apresentou parecer~vel •
admissibilidade da PEC que versa sobre as concessões ao gás canalizado,
Proposta que já aprovada na Comisslo Especial com expresso e decisivo apoio
doPMDB.

3 • Verificou-se a aprovação pelo PMDB nesta Comissio do parecer
da lavra do nobre Deputado AImino Affonso do PSDB na emenda que trata da
Navegaçlo de Cabotagem.

4 • A mim coube, por deferência do nobre Presidente, relatar a PEC
n° 32 que visa alterar o artigo 196 da Constituiçlo Federal que cuida da
univdsaIidade do direito à saúde. O meu voto é pela admissibilidade, com a
regulamentaçlo do dispositivo constitucional através de lei complementar, ao
invés de legislaçlo ordinária que poderá ir até as abusivas e arbitrárias Medidas
Provisórias.

Discutimos hoje a PEC que tenta modificações 110 Sistema de
Previd!ncia Social. Trata-se na verdade de um tema pol!mico, controvertido,
acusado por muitos defeitos de natureza constitucional, os quais o nobre Relator,
Deputado Rodrigues Palma procurou corrigir através de quatro emendas
supressivas e modificativas.

Cabe a esta Comissão julgar a admissibilidade, restando o mérito
para a Comíssio Especial, levando para o Plenário, em última instAncia, com o
quonun de 3/S, a aprovação da Emenda Constitucional.

Estou contra o mérito, o que debateremos na Comísslo Especial e
110 Plenário da CAmara dos Deputados.

Voto pela admissibilidade, para dar cuno à discusslo"'''' debate,
)lira u alterações que • sociedade como um todo e os trabalhadores esperIIII e
confiam.

Admitir • sua tramitaçilo na CAmara dos Deputados nIo significa
coocordar com o mérito, cootra o qual oporemos muitas, sérias e profimdu
restrições. É a minha dec\araçilo de voto.

_W~a1
Deputado Federal

0t!'c2"q/d/pAv PE t/tJ71? rZ>Q G;e.
~~.M.'Nma7l9-
Sr. Pmidenle. SrJ DepuIados:
Pretendo nesta oportunidade ser o mais conciso ponível,

relIlringindo-me a COIIIIlIltlaiOl llIn tomo, excluJivllmCllle, do objeto de

deli&enlçlo nesta Co.miaio. 011 teja: da acImiMbilidadc da PEC n° 33, já que a

diJcusIlio do mérito 11 RserVIl1a à CoJDÍllio especl1ica designada por cada

pnlJIOQqueJop_ar-prelimúw'.
NIo se tire, pois, a i\açIo de que um voto conlririo na r- inicial 11

um voto conlririo à propotlla de JDUdInças na 6rca da seguridade 1OCiaI.

~ }lOÍI, à admiJIlbilidade, e para ÍJIo me IOCOIJO do próprio

plRCIlr do Sr. Re1&tor, ilulIlnl Deputado Rodrigues Palma, para afirmar que a

Proposta do Governo 11~ incoDJtitucional, no momento em que fere

diIposiIi.VOI CODIlaDIcI do lItiao 60 da Collllituiçlo Federal.

Isto posto, invoco o lIrliao 32, inciso m, a1fnea b do CIIplIl; lItiao
202, CIIpÚ li JHri&rúo lO, do Regimento Intcmo:

"SIo 81 seguintes 81 Comi.n&s Perman.enteI e respeáiVOl C8IIIpOI

temíIi~ ou íreII ele sUvidade:
III - CoJDÍllio ele CoJUtituiçio li JUlÚça li ele Redaçio:

b) "8llmim.bilidadc ele proposta ele emenda à ConstituiçIo";

§ lO "Somente penmIc a Comitllo Especial podeJIo ser apreleDtadas

emendas, com o IIIllIIDO quorum mbúmo ele lIIIÍI1ItUIaI ele Deputados li nu

condiçÔCI referidas no inciso 11 do lIrti&o lIIIlerior, nas primeíms dez lCSJ&s do

pnzo que lhe 0lIIá cIesünado JIID emitir paccer".-_.........._r...r·
exclui apOllsibilidade ele ser Úlvocado o lItiao 57. ÍJICÍIIO IV. i

NCIIlaI c:ondíç&ll, declIro meu voto contrírio à ll1miIIsi ." 6ft.
PIOpoIta ele Emenda à Collllituiçlo no 3319S.

. /::JW;(/2-P-~/ . p

f
VlI.le dizer : o deslrlenU""""'to da !'B: n. 21/95,

tal CCIID :lado pela =,~ traduziu r~ a violaç50 do PIllJ(

etPIO !III:IIIWl'1\IO inserta em lllIlIl única propo&ta de emenda desnem

brada ( !l'E2n'\ !ll>~, que merece ser inIIdIIitidll i80~.

kont:eee, eU. , que o de!Ioebr"lllento nilo reti
rou vício insanável CCXltido na Proposta Principal. 1!'B:-;. 33 I
95 " dado que a substancial violaçllo :lo l'RIII::tP:ro !III:IIIWl'1\IO •

resta perfeitamente concretizada na ~e&çBo prcposta ao art. 40

I art~ 2. da PEC ), que sutmete todo o regime previdenciário "
re:JUisitos e critérios fíxadoll para o regime 9!"'al de previdên
cia SOCial, a serem definidoB em lei C<>rplementar.

Ainda, " re3açlIo prClpOllta ao art. 1491 art. 4.
da PEC)~ vio1açlio ao I!RIII::tPJO m:IIIllITlVO , ao deferir

à.u..'iJo carpetência~Z1'ins ituir CCXltribuiç0e8 ":!?
CUU.8.

I];

&-eP. M'c'R.eo i 1'=":111 D, pP
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° ISS-A, DE 1993

(Da Si'. Cidinha Campos e outros)

Alte~a a redação do parágrafo 19 do artigo 53 da Consti
tuiçao Federal; tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela admissibilidade. -

(PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇXO N9 1~5, DE 1993, A
QUE SE REFERE O PARECER)
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de 1993Sala da Comissão, e

sol, Tony Gel, José Maria "Eymael, Haroldo Lima, Armando
Viola, Chico Amaral, Átila Lins, Jofran Frejat, Maurício
Calixto, Beth Azize, Jorge Uequed, Antônio Morimoto, Mário

Chermont, Jair Bolsonaro, L~iz Piauhylino, Getúlio Neiva, A~

gustD Farias, Mendes Botelho, Ma ro Sampaio Valter Pereira,

Jaques Wagner e Armando Pinheiro.

PARECER DA CmlISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

I - RELAroRIO

De acordo com a justificação apresentada, a

proposta teria o objetivo de fortalecer e complementar a
inviolabilidade de deputados e Ilenadores por suaB opiniões,

palavras e votos, a qual se constitui em prerrogativ,a
fundamental do Poder Legislativo, sem a qual Bescompromete sua
liberdade e independência,

A proposta de emenda constItucional em apreço
pretende acrescentar dispositivo ao S lD do art. 53 da

Constituição Federal para a instituição do novo tipo de

imunidade parlamentar, referente A impossibilidade de, sem

prévia licença da Casa respectiva, serem os meabroB do Congresso
Nacional processados civilmente por suas opiniões, palavras e

votos manifestados durante o exercício do mandato.

A ....téria

Constituição e Justiça e

termos regimentais.

foi distribuida II Comissão

de Redação para pronunciamento,

de

nos

II o relat6rio.

IX - VOTO DO RBLATOR

A eeta Comiseio compete analisar aa propostAe de

emenda II Constituição quanto a sua adlllissibilidade, conforme

dispõe o art. 32, 111, Q, do Regimento Interno.

A proposição em exame atende aos requiaitos
conatantes do art. 60, S 4D, da ConetituiçAo Federal, nAo ae

vislumbrando nela qualquer tendência para aboliçio da forma

federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e

periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias

individuais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 163-A, DE 1995

(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 863/95

Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão n9 r;
de 1994; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos Srs. Gilvan Frei
re, Ivandro Cunha Lima, José Luiz C1erot, Ciro Nogueira, Adylson 
MJtta, Jarbas Lima, Hé1:ioBicudo, José Genoíno, Marcelo Déda, Mil
ton Mendes, Paulo Delgado, Enio Bacci, Matheus Schmidt, Alexandre
cardoso e Aldo Arantes, com declarações de voto dos Srs. Matheus
Schmidt, Enio Bacci, Milton ~ndes, Hélio Bicudo, Nilson Gibson,
Prisco Viana, Jarbas Lima e Régis de Oliveira.

Tendo sido apresentada com o~ minimo de

assinaturas exigido constitucionalmente, e não havendo reparos a

serem feitos quanto A técnica legislativa utilizada,' nosso voto

é no sentido da admissibilidade da Proposta de Emenda à

Constituição n" 155, de 1993.

(PRDP05,fA DE FMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 163, DE 1995, A QUE SE REFERE
O PARECER)

SUMARIO

Sala da Comissão, em 44·q..s-.·Q.3,.

/._ /1. ) fi
D~utado Nel"'n' Jobim

/ Relrr

III - PARECER DA CDMISsAD""

A Comissão de Constituição e Justiça e _-de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constitu!

ção nrl 155193, nos termos do parecer do Relator.

ES,tiveram presentes os Senhores Deputados:

José Dutra - Presidente, José Thomaz Naná

. Vice-Ptesidente, José Luiz Clerot" Antônio dos Santos, Men
des Ribeiro, Nilson Gibson, Roberto Rolemberg, Tarc!s~o

Delgado, Maurício Najar, Messias Góis, Paes Landim, Roberto
Magalhães, Tourinho Dantas, Vilmar Rocha, Fernando Diniz,

Gerson Peres, Osvaldo Melo, Paulo Mourão, Prisco Viana, Be
nedito de Figueiredo, Dércio Knop, Wilson MUller, Helvécio
Castelo, Luiz Máximo, Moroni. Torgan, Edésio Passos, José

Dirceu, José Genoíno, Jo~o de Deus Antunes, Redltário Cas-

I - Proposta inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- declaração de voto do Deputado Matheus Schmidt
• declaração de voto do Deputado Enio Bacci
• declaração de voto do Deputado Milton Mendes

• declaração de voto do Deputado Hélio Bicudo
• declaração de voto do Deputado Nilson Gibson
- declaração de voto do Deputado Prisco VIana
- declaração de voto do Deputado Jarbas Lima
• declaração de voto do Deputado Régis de Oliveira

" .Art. 1- .~ ICJ'9Centada. no an. ?J do Aro das Dbposiçõe5 Constitueioaais Tl'UlitdrilS da
CO!JSUtulÇlo. lDtf?dUZldo pela Emen~ Constitucional de Revisto n· 1. de 1994. a expreulo -. bem
uam nos exercíCIOS de 1996.1999•• após I expresslo "nos exercícios financeiros de 19904 e 1995·, e
~ida I oxpre.uIo -. "" oxoreleio financeiro de 1994:. pwando I vigorar com I se,uinte

"Art. 71. FiCa instituído. nos exercícios financeiros de 1994 e 1995. bem assim nos
o..n:feio< de 1996 I 1999. o Fundo Social de Emorgencia. com o objetivo de saneamonlO
financeiro di Fazenda Pllblicl Federal o de o'tabilizaç1o econOmica. cujo< recunos serlo
aplicado< no c"'teio das açile5 dos 5Í5ICm15 de 5Illde o edUCIÇIo. beneUcios pn:videncWios o
lux1Iios I51Í5tenciais de _~Io continulda. inclll5Ívo Iiquidaçlo de pwivo pn:videncWio o
outros propmnl5 de relevante Interesse econômico e social.

Pariçafo dnico. Ao Fundo criado por este lnigo nlo 50 aplica OdilpoJIo 111 parle flJll!
do inciso 11 do § 'l" do 1ft. 165 da Comtituiçlo.'

Ar!- 2" SIo sub5tiluldu I oxpn:sslo 'Modida Provisóril n' 419- pell oxpruslo 'Lei n'
U94. de 21 de Junho de 1994: o I oxprcsslo 'ostendendo-5O I vi~ncil da dltirol delas I~ 31 de
dezembro de 1995" peja exoressIo Ife mndificarfilo.t: nnct,.rinno.~" l'nm:ranuo.., do inciso fi: sIo acrescidas
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10 _11I ....prõssoes 'bem ....im alt o ~'é.ti~i~-,i;i·m:· ·e-;';i',icltaa allel1Ç1o por lei ordirWi..•
1pClI .. e.pmalleJ·de 1994 e 1995; e ·trinta por cento·. respectivamenle; sIo acrescidas 10 illCÍJO V
do mesmo anil" .. e.pmalleJ ·bem wim alt o e..n;{cio de 1999; e ·sujeita a aIlel1Ç1o por lei
ardlIl*ia." ap60 as e.pressaes "1994 e 1995," e ·cenltsimos por cento·. respectivamenle. todas
COlIIllIlItS do I/t. 72 do Ato d.. DisposiçOCS Constilucionais Transitóri.. da Constituiçlo. introdulÍdo
pela Emenda COIIIlitucional de Revislo n° 1. de 1994. que p a vigorar com a Jeguinle redaçIo:

"An. 72 .

I· ..

fi • a parcela do produto da amcadaçlo do imposto scbre propriedade territorial nn1. do
impostO sobre renda • provenlOS de. qualquer natureza e do imposto scbre opel1ÇOCS de ~to.
eJmbio • JeJWO. ou relativ.. a tI'ulos ou valores mobilimos. decorrenle das a1leraÇlles
produlÍdas pela Lei n° 8.894. de 21 de Junho de 1994. e pel.. Leis nOs 8. 847. 8.849 e 8.848.
IndU de 21 de janeiro de 1994. e modificaçOCS POSleri=';

UI • a ~Ia do produto da amcadaçlo resultanle da elevaçlo da a1lquota da
conlribuiçlo lOciaI aobre o lucro dos conlribuintes a que se refere o , 1° do I/t. 22 da Lei 0°
1.212. de:z.4 de julho de 1991. a qual. nos ..en;{cios financeiros de 1994 e 1995. bem wim a~
O .aemcio filWlCCiro de 1999. p..... a ser de trinta por cen'o. sujeillo a a11erlÇ1o por lei
ordinma. mantidas .. demais nono.. da Lei n° 7.689. de 15 de dezembro de 1988;

IV ..

v . • plUtCla do pmduln da UT'CCllda,,'lIt1 do l:lIntrihuiçltT de que traia I Lei
ComplcmenllT nfl 7, de 7 de ~lcrnhnl de 1Q70. deVida pcla~ pcs."õua." Jurfdil'l.&; • que IC refere u
iltriJiu 11I dcsw I"I'U, • qUD.1 N!ra clll'ulluJa. nos cxcn:ll."m" rmam.'Clrtls de 1994 e 1995. hem
mim .~ (} Clcrdclo de IWCJ. rnedaanlc I aplil'rn,':l.n da alfl.juolu de' r.clcnta CCincO ccntésimnlro
por cento. 5UJCIII I allcraçAu p\'If';1c1 urdin,"a. ~()hn- (I Tl:L'clla hruttl uperaclOnal. como Llcfinidll
nalc:'i511Çlu do impn510 sc.,bre renda e provento!> de qualqucr nature/"'.

An.)- E.lIlta Emenda ComnilucionaJ entra em vigor da d.;ua de sua puhlicaçlo.

BrasOi..

"U::' S~tçLO CI'~.l. l:.:)":'~.l. PELA
COORDEN.&çlO DE ES'l\JDO$ LEG·SL.~TIVO$.erDI ..

Repúbllca Feàeratlva ào Brasil -CONSTITUIÇAO
1988

Ttrn.o VI

DA TRlBl'TAl;ÃO E DO ORl;AMESro

CAPinlJ.O 11

DAS Fn;ANç'AS Pt'llLlCAS

SEÇÃO]]

Dos ORÇAMENTOS

Art. .6!l. Leis de iniciati\'3 do Poder Executi\'o estabelecerllo:
• - o plano plurianual;
11- as diretrizes orçamentárias;
11I - os orçamentos anuais.
§ ... A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá. de forma relionaliza"

da. IS diretrizes. objeli\'os e metas da administraçAo pública federal para 15 despesas
de capital e outras delas decorrentes e para as relati\'as aos progl1lmas de duraçAo
c:onlinuada.

f 2." Alei de diret07es orçamentárias compreendem as melas epriori~ da
adminisJrIÇAo pilbliC' federal. incluindo 15 despesas de capital para o exerek:io fi"

nancelro subseqüente. onentanl 1 elabor~o da lei orçamenulria anual. dispo'" sobre
15 allel'llçOcs na legislaçAo tnbulina eeSlabelccerá a politica de aplicaçAo dasllenci
as financeIras ofiCIaIS de fomento.

§ 3•OPoder Exceu\l\'o publica"'. Itt tnnta dils após o encemmenlo de cada
bimestre. relatório resumido da exccuçAo orçamentária

§ 4.· Os planos e programas nacionais. regionais e setoriais pmiSlos nesta
Const.luiçAo serAo elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso NaCional.

§ 5.' A lei orçamentária anual compreende"':

I - o orçamento fiscal referenle 80S Poderes da UniAo. seus fundos'lrgAos e
enlidades da adminislraçAo direta e indireta. inclusi\'e fundaçlles inslilUldas manti
das pelo poder publico:

11 - o orçamento de in\'estimento das empresas em que a UniAo. diretl ou
indiretamente. detenha a maioria do capllal social com direito a voto;

11\- oorçamenlo da seguridade social. abrangendo lodas as entidades e órgAos
a ela vinculados. da admmislraçllo direta ou indirela. bem como os fundos e funda
~lles instilUidos e mantidos pelo poder publico.

§ 6.· O projeto de lei orçar,nentária será acompanhado de.demonslrati.vo regio
nalizado do efeito. sobre as recellas e despesas. decorrente de IsençõeS. amsllas. re
missOcs. subsidios e beneficios de nalUreza financeira. lribulária e ereditlcia.

§ 7.' Os orçamentos prC\'istos no § 5.·, I e 11. deste anigo. compatibilizados

com o plano plurianual. terão entre suas fúnções'a de reduzir desigualdades IOler·
regionaiS. segundo criltrio populacional.

~ 8.' '" lei orçamenlãria anual não conterá dispositivo estranho à previ!Ao da
receita e â fixação da despesa. não se incluindo na proibição a aUlorizaçAo para aber·
tura de créditos suplementares e contrataçAo de operaçOcs de crédito. ainda que por
antecipação de rccella. nos lennos da lei.

§ 9.' Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercicio financeiro. a vigência. os prazos. a elaboraçlo e a

organizaçAo do plano plurianual. da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamen.
Iária anual:

11 - estabelecer nonnas de gestão financeira e patrimonial da administraçlo
direta e indireta. bem como condições para a instituiçllo e funcionamento de fundos.

Aro DAS DISPOSlÇóES CONS'ITTOCIONAIS TRANSITÓRIAS

*Art. 71. Fica instilUído. nos exercícios financeiros de 1994 e 1995. o Fundo Social
de Emergência. com oobjetivo de saneamento financeiro da Fa7.enda Pública Fedel1ll
e de estabilizaçllo cconómica. cujos recursos serAo aplicados no custeio das ações dos
sistemas de saúde e edÍlcaçllo. beneficios pmidenciários e au.xilios assistenciais de
prestaçllo continuada. inclusi\'e liquidaçllo de passi\'o prC\'Ídenciário. e outros pro
gramas de relC\'ante i!'teressc ccoDÓmico e social.

Parágrafo único. Ao Fundo criado por este anigo não se aplica. no exen:ício
financeiro de 1994. o disposto na pane final do inciso 11 do § 9.' do an. 165 da
Constituiçllo.
*Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência:

I - o produto da arrecadaçllo do imposto sobre renda e provenlos de qualquer
nalUreza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados. a qualquer titulo. pela UniAo.
inclusive suas autarquias e fundações:

11 - a parcela do produto da arrecadaçllo do imposlo sobre propriedade territo
rial rural. do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto

sobre operaçOcs de crédito. câmbio e seguro. ou relali\'as a IItulos ou \'8lores mobili·
,rios. decorrente das alterações produzidas pela Medida Pro\'isória n' 419 e pelas
Leis n.·s 8.8n. 8.8-19 e 8.848. todas de 28 dejaneirode 1994. eSlendendo-se I we!n
cia da última delas Ill! 31 de demnbro de 1995;

11\- a parcela do produto da Irrccadaçllo resultante da ele\'ação da allquola da
c:ontribuiçlo socáal sobre o lucro dos eontribuinles 1 que se refere o § I.' do ano 22 da
Lei n.· 8.212. de 24 de julho de 1991,1 qual. nos exercicios financeiros de 1994 e
1995. passa I ser de trinta por cento. mantidas 15 demais nonnas da Lei n." 7.689, de
15 de dezembro de 1988;

IV - vinte por cenlo do prodUlo da Irre<:arlaçlo de todos os impostos e conlri·
buiçlles da União. excetu8ll0 o pmisto 1101 incisos I. 11 e 111;

V-I parcela do prodlllO di Irrecadação da conlribuiçfto de que tl'llll • Lei
('ompleme~la~ n." 7. de llk .setembro de 1970. devida pelas pessoasjurldlcas I que
se refere o lOelSO 11l deste Inl8O, I qual seni calculada. nos exercícios financeiros de
1994 e 199~. medilnte I ap!icaçllo da IUquota de setenta ecinco centtsimos por cento
sobre I ~11a bruta operacIonal. c:omo delinilll na legislaçAo do Imposto sobre renda
e proventos de qualquer nalUreza; .
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VI • outras receitas pm'istas em lei especifica.
I I.' As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos JJJ e Vaplicar·se-lo

a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores' promulgaçlo
desta Emenda,

I 2.' AJ pan:elas de que tratam 05 incisos 1, n. me V mo previamente deduzi·
das da base de cálculo de qualquer vinculaçlo ou participaçAo constilucional ou legal,
nIo se lhes apliclIldo o disposto nos arts. IS8, n, IS9. 212 e 239 da Con5lituiçlo.

I 3.' A pan:ela de que trata o inciso IV será pmiamente deduzida da base de
cálculo das vinculações ou participações constitucionais pm'istas nos arts. IS3. I S,'.
157. li. IS8. li. 212 e 239 da Constituiçlo.

I 4.' O disposto no parágrafo anterior nlo se aplica aos recursos previstos no
lIt. IS9 da Constituiçlo.

. f S.' A ~n:ela dos recursos provenientes do imposto sobre propriedade terri·
torlIl rural e do Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. destinada 10
Fundo Social de Emergéncia. nos termos do inciso 11 deste artigo. nao poderá exceder:

I· no \:aSO do imposto sobre propriedade territorial rural. a oitenta e seis intci·
101 e dois d6cimos por cento do lotai do produlo da sua arrecadaçlo;

li • no \:aSO do imposto sobre renda e provenlos de qualquer natureza. a cinco
inteiros e seis d6eimos por cenlo do lotai do produto da sua arrecadaçio.

oAJ1. 73. Na regulaçlo do Fundo Social de Emergência rIJo poderá ser utilizado o
instrumenlo previSlO no inciSO V do art. S9 da Constituiçllo,

'!C11194................ --_ .

MEDIDA PROVISÚRIA N! 419. DE 28 DE JANEIRO
DE 1994

DI.p6e .obl'l o ImpoMo .obu ()pera·
çlJ•• d. Crédito. C'mblo. 8 ....1'0. ou TlI.el·
v.. a Titulo• • Valor.. JloblIUriOl• • d'
outra. provid'Dcla•.

.................. .•. - 0--." _ .. __o _ o __ • __ .

LEI N~ 8.894, DE 2] DE JUNHO DE 1994 (O)

DISf'/k sobrr o Imposto sobrt OpuorÕt.< dt Cridllo. Cómbio
t ~guro. ON rtloU"os o Titulos t Volorts MobiliáriOS. t dá outros
pro",dindaJ.

Fa~o ...ber que o Presidente da República adolou a Medida Provisória n~ SI3.
de 1994. que o Con,re"o Nacional aprovou, e eu, Humbeno Lucena. Presidente do
Senado Federal. para o, efeilos do disposlo no paráirafo único do arl. 62 da Consli
lUi~Ao Federal, promulgo a se,uinte Lei:

Al'I. I~' O Impo"o sobre Operações de Crédilo, CAmbIO e Seauro. ou relativas a
Tilulos e Valores Mobiliários será cobrado à aliquota máxima de I.S", (um e meio
por cenlol ao dia. sobre o "alor das operações de crédito e relativas a tilulos e valores
mobiliários.

Paráarafo único. O Poder Executivo, obedecido, os limites máximos lixados nes·
le aniao. poderá allerar as aliquotas do imposto tendo em vista os objetivos das políd·
~a, monelária e liscal.

Arl. 2~ Considera-se valor da opera~ão:

I - nas operações de ~rédÍlo, o valor do principal que· constitua o objelo da obri
aaçAo. ou sua colocação à disposição do interessado;

11 - nas operações relativas a IÍlulos e valores mobiliários:

..I O, valor de aquisiçio. resaate, cesslo ou repacluaçio;
b) o valor do paaamento para a Iiquidaçlo das operações rderidàs na' alinea anle·

rior. quando inferior a 9S'" (noventa e cinco por cento) do valor inicial da operaçio.
expra-. respectivamente. em quantidade de Unidade Fiscal de Referenaa - UFIR diária.

ti:' Serio acrescidos ao valor do resgate ou cçssio. de litulos e valores mo~i1iá'
rios os rendimentos periódicos recebidos pelo aplicador 9u cedenle duranle o periodo
da operaçio. alualizados pela variação acumulada da UFIR diária no período.

t 2~ O disposto no inciso 11. alinea ". aplica-se. inclusive. às operações de linan-
.i.menlo realizadas em bolsas de valores. de mercadorias. de fUluros e J§SCmelhadas.

An. 3~ Sio contribuinles do imposto:
I - os tomadores de crédito. na hipótese prevista no art. 2~, inciso I;
11 - os adquirenles de titulos e valores mobiliários e os dlula;es de aplicações fi·

nanceiras. na hipótese prevista no an. 2~. inciso li, alinea ..;
JII - as instituições linaJ!CCiras e demais instituições autorizadas a funcionar pe.

lo Banco Central do Brasil. na hipótese prevista no an, 2~, inciso 11. alínea b.

An. 4~ O imposto de que trata o UI. 2~. inciso 11. alinea ", ser' excluído da ba·
Ie de d!culo do imp?sto de rCllda incidente sobre o rendimento de operações com tltu·

los e valores mobili'rios. eXceluadas as aplicações a que se refere o t 4~ do UI. 21 da
Lei n~ '.313. de 30 de dezembro de 1991.

Art. S~ O Imposto sobre Operações de Crédito. Clmbio e Seauro. ou relativas a
TIlt-\os e Valores Mobiliários - IOF. incidente sobre operações de clmbio será cobra·
do à a::...uota de 15'" (vinte e cinco por cento) sobre o valor de liquidaçio da opera·
çlo camblk•.

Paráarafo único. O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer a alíquota fiu·
da neste aniao, lendo em vista os objetivos das polílicas monel'ria. cambial e fiscal.

Art. 6! Sio contribuintes do IOF incidente sobre operações de clmbio os compra·
dores ou vendedores da moeda estranaeira na operaçio referente a IransferEnàa finan·
ceira para ou do exlerior, respectivamente.

Paráarafo único. AJ instituições autorizadas a operar em cAmbio 510 responÁ·
veis pela relençlo e recolhimento do imposto.

Art. 7! O Poder Executivo rCJIIlamentará o disposlo nesta Lei.
Art. a! rlC8rll convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória

n! 417, de 29 de abril de 1994.
Art. li! Esla Lei entra em viaar na data de sua publicaçlo.

An, 10. Ficam revOlados o an, 1i da Lei n~.I.088, de 31 ,de outubro de 1990, e:
em relaçio ao imposto de que Irata ata Lei. IS Isenções previstas no art. 14 da Lei
n! '.313. de 23 de dezembro de 1991, no I 2~ do art. 21 da Lei n~ 1.383. de 1991, e
no art. 16 da Lei n~ 1.668. de 2S de junho'de 1993.

Senado Federal. em 21 de junhode 1994; 173! da Independenciae 106~ da República.
Humbtrlo Lucrn,

LEI N~ 8.847, DE 28 DE JANEIRO DE 1994 (*)

Disf'M sobr~ o Imposlo sobr~ o Propri~dod~ 7erritoriol Rural
- ITR ~ dd Olllras providEncias.

O Presidente da República•
Faço saber que o Conaresso Nacional decreta e eu sanciono a seauinte Lei:
An. I! O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR tem como f~lo

aerador a propriedade. o dominio útil ou a posse de imóvel por ?~I~reza. em I! de la·
neiro de cada exeràçio. localizado fora da zona urbana do mumClplO.

An. 2~ O contribuiille do imposto é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor. a qualquer titulo.

An.3! A base'de cálculo do imposto é o Valor da Terra Nua ...,.VTN. apu-rado
no dia 31 de dezembro do exercicio anlerior.

f 1~ O VTN é o valor do imóvel. excluido o valor dos seguinles bens incorpora-
dos ao imóvel:

1- Construções. inSlalações e benfeitorias;
li - Culturas permanenles e temporárias;
111 - Pastalens cultivadas e melhoradas;
IV - Florestas "Iantadas.
t 2~ O Valor da Terra Nua mínimo - VTNm por hectare. fixado pela Secretaria

da Receita Federal ouvido o Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Refor·
ma Aarária, em conjunto com as Secretarias de Airicultura dos Estados respectivos.
terá como base levantamento de preços do hectare da terra nua. para os diversos tipos
de terras existentes no Municipio.

t 3~ O VTN aceito será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referên·
cia - UFIRpelo valor desta no mês de janeiro do exercício da ocorrencia do fato lerador,

t 4~ A autoridade administrativa coo-,petente poderá rever. COm base em laudo
técnico emitido por entidades de reconheCida çapacitacão técnica ou profissional devi·
damente habilitado. o Valor da Terra Nua mínimo - VTNm. que vier a ser questiona·
do pelo contribuinte•

An. 4~ Para os efeitos desta Lei considera-se:
I - area aproveitavel. a que for passível de exploraçlo agricola. pecuária. aran·

jeira, aqüícola ou Oorestal. excluidas as áreas:
o) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de preservaçio permanente. de reserva legal. de interesse ecolÓlico pari a pro

leçio dos ecossistemas e as reOorestadas com essências nativas ou exóticas;
c). comprovadamente imprestáveis para qualquer exploraçlo airicola. pecuiria•

aranjeira. aqüicoJa ou Ooresta1;
11 - área efetivamente utilizada:
o) plantada com produtos veaetais e a de pastagens plantadas;
b) a de paslaaens naturais. observado o índice de lotaçlo por zona de pecuiria

fixado pelo P~ Executivo;
c) a de exploração eXlrativa. observados o indice de rendimento por produto. filll'

do pelo Poder Executivo. e a Iegislaçio ambiental;
di a de exploraçio de alividade iranjeira e aqüicola;
~) sob processos técnicos de formaçlo ou recuperaçlo de pastaaens.
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Parágrafo único. O percentualde utilizaçio efetiva da área aproveitável é calcula·
do pela relaçio entre a área efetivameme utilizada e a área aproveitáveltotal do imóvel.

Arl. 5~ Para a apuraçio do valor do ITR. aplitar·se·á sobre a base de cálculo a
alíquola correspondenle ao percentual de ulilizaçio efetiva da área aproveitável do
imóvel rural considerado o lamanho da propriedade medido em heclare e as desi,ual.
dades re,ionais, de acordo com as lahelas I, 11 e 111, conslantes do Anexo I.

I I~ Para obtençio da aliquota sera observada a localizaçlo do imóvel confor·
me descrito abaixo:

I - Tabela I - todos os municípios, excelO os enquadrados nos incisos 11 e 111;
11 - libela 11 - os munitipios localizados no Poligono das Secas e Amazõnia

Orienlal assim delerminado em lei;
11\ - libela 111 - os municipios localizados na Amazônia Ocidental e no Panta·

nal Mato·grossense, assim delerminado em lei.
I 2~ No caso de imóv'el rural situado em mais de um município, o enquadramen·

lO será o que resulte em menor tribul.çio.
I 3~ O imóvel rural que apresenlar percentual de utilizaçio efetiva da área apro·

veitável i,ual ou inferior a 3O'i. (lrinla por cenlo) lerá a aliquota calculada, na forma
deste arti,o, multiplicada por dois, nos segundo ano consecutivo e seguinles em que
ocorrer o falo.

§ 4~ Ressalv'ado o disposto no art. 13, nio será admitida qualquer reduçio do va·
lor do imposto apurado de conformidade com este artigo.

Art. 6~ O lançamento do ITR será efetuado de oficío, podendo, alternativ·amen·
le. serem utilizadas as modalidades com base em declaração ou por homologação.

Art. 7~ Para os efeilos do § 4~, do art. IS3 da Conslituiçio Federal, 510 conside·
radas pequenas glebas os imóveis rurais de área igualou inferior a:

I - 2S ha, os localizados nos municípios enquadrados na Tabela I;
11 - 40 ha, os localizados nos municípios enquadrados no Polígono das Secas e

Amazônia Orienlal, assim determinado em lei;
111 - 80 ha, os localizados nos municípios enquadrados na Amazônia Ocidental

e no Pantanal Mat~grossenset assim determinado em lei.

Art. 8~ Sio isemos do imposlo os imóveis rurais oriundos de programas de refor·
ma agrária, caraclerizados pelas aUloridades compelemes como assentamenlos, quan·
do explorados pelos assenlados sob a forma de associação ou de cooperaliva de produ·
çio se a fraçio ideal por família assenlada nio ullrapassar os limites estabelecidos nos
incisos I a 111 do art. 7~, e desde que aqueles nio possuam OUlro imóvel.

Art. 9~ E isemo do imposto o imóvel rural ou conjunto de imóveis rurais, de
área inferior aos limites estabelecidos nos incisos de I a 111 do art. 7~. desde que seu
proprietário, litular de domínio útil ou possuidor a qualquer titulo nio possua imóvel
urbano e o explore só ou com sua família, admitida a ajuda evenlual de terceiros.

Art. 10. Considerar·se·á explorado. para os efeitos dos arts. 7~, 8~ e 9~, o imó'
vel rural que tenha no mínimo 30'i. (trinta por cenlo) de utilização da área aproveitável.

Art. 11. São isentas do imposlo as áreas:
I - de preservaçio permaneme e de reserva legal. previslas na Lei n~ 4.771, de

I96S, com a nova-redação dada pela Lei n~ 7.803, de 1989;
11 - de inleresse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados

por aio do órgão compeleme - federal ou eSladual - e que ampliam as restrições
de u\o previstas no inciso anterior;

111 - renorestadas com essências nativas.

Art. 12. O ITR continuará devido pelo proprietário, depois da autorizaçio do de·
ereto de desapropriaçio publicado, enquanto não transferida a propriedade. salvo se
houver imissão prévia na posse.

Art. 13. Nos casos de calamidade pública decretada pelo Poder Público. de que
resulte frustração de safras ou destruiçio de pastos, o Ministro da Fazenda determina·
rá que seja aplicada redução de até 100.,. (cem por cento) no valor do imposlo, para
os imóveis que. comprovadamente. estejam situados na área de ocorrênda da calamidade.

Art. 14. O valor do imposto, apurado em UFIR, poderá ser paao em até 6 (seis)
quotas iguais, mensais e sucessivas, em datas de vencimento a serem fixadas pela Secre·
taria da Receita Federal. - ...

t I~ Nenhuma quola será inferior a SO (cinqüenta) UFIR e o imposto de valor in·
ferior. 100 (cem) UFIR será pago de uma só vez.

§ 2~ E facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o paaamento
das quotas.

t 3~' O valor em moeda corrente nacional de cada quota será dererminado medi.n·
le a muhiplicação do seu valor, expresso em quantidade de UFIR, pelo valor desla
no mês do efelivo pa,amento.

Arl. IS. O Cadaslro Fiscal de Imóveis Rurai. - CAFlR. da SRF, será formado
com base na, informações fornecida. pelo, contribuintes, obrigado, a apresentar. De·
c1aracio de Informações do ITR, no, prazo, fixado, pela Secrelaria da Receila Federal.

Parágrafo único. O desmembramento. ane.ação. alienação ou sucessio (/lUS/I
morllS, de 'rta~ plTC'ilis ou totais de imóveis ruraiS, deveria ser informldos i 5RF
no prazo máximo de 60 (msenta) dias, a conlar de sua efetivação.

Art. 16. A falta de apresenlaclo da declaracio referida no arliJo anlerior ou sua
apresentaçio fora do prazo fixado sujeilará o contribuinle i mulla de I'" (um por cen·
to) ao mê, ou fracio sobre o imposlo devido ou como se de"ido fosse. sem prejuízd

da muha e dos juros de mora pela faha ou insuficiência de recolhimento do imposto
ou quola.

Ar!. 17. Nio5O aplicam na formação do CAFIR os dispositivo, da Lei n~ S.868.
de I~ de dezembro de 1972.

Arl. 18. Nos casos de omissão de declaração ou informação, bem assim de suba·
valiação ou incorreção dos "alores declarado, por parle do conlribuinle. a SRF proce·
derá à determinação e ao lançamento do ITR com base em dados de que dispuser.

Ar!. 19. A notificação do lançamenlo far·se·' no aio da enlrega da Dedaraçio
de Informações do ITR. ou por via poslal. com pro"a de recebimento, ou por edital,

Parágrafo único. Far·se·á notificaçio por edital, quando for desconhecido ou in·
cerlo o endereço do contribuinte ou quando este se enconlrar ausente no exterior, ou,
ainda, se for impralicávela notificaçio pelos outros meios legais.

An. 20. Nos casos de lancamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalida·
de ou diferença do imposto serio aplicadas as seguintes multas:

I - de 100.,. (cem por cenlo), nos casos de faha de dedaraçio e nos de declara·
çào inexata~ excetuada a hipótese do inciso sc&uintc:

11 - de 300.,. (trezentos por cento), nos casos de evidente intuito de fraude, defi·
nidos nos arts. 71. 72 e 73 da Lei n~ 4.s02. de 30 de novembro de 1%4, independente·
",enle de outras penalidades administrativas ou. criminais cabíveis.

Art. 21. A concessio de incentivos fiscais e de crédito rural, em todas as suas mo·
dalidades. bem assim a constituição das respectiv'as contrapartidas ou garantias, ficam
condicionadas ã comprovaçio do recolhimento do imposto, relativo ao imóv'el rural
objeto do incentivo ou financiamento e referente aos últimos 5 (cinco) exercícios, res·
salvados os casos comprovadamente pendentes de decisio administrativa 01 judicial.

Art. 22. Até ulterior disposiçio legal, o tamanho do módulo fiscal, por municí·
pio, utilizado. permanec<:rá fixo, para os demais fins.

Art. 23. E transferida para o Instituto Nacional de Colonizaçio e Reforma Agrá·
ria - INCRA a administraçio e cobrança da Taxa de Serviços Cadastrais, de que tra·
ta o art. S~ do Decreto-Jei n~ S7, de 18 de novembro de 1966, com as alterações do
art. 2~ da Lei n~ 6.746, de 10 de dezembro de 1979, e do Decreto-Iei n~ 1.989. de 28
de dezembro de 1982.

Parágrafo único. Compete ao INCRA a apuração, inscrição e cobrança da Divi·
da Ativa, relativamente I Taxa de Serviços Cadastrais.

Art. 24. A compelência de administraçio das seguintes receitas, atualmente arre·
cadadas pela Secretaria da Receita Federal por força do art. I~ da Lei n~ 8.022. de
12 de abril de 1990, cessará em 31 de dezembro de 1996:

I - Contribuição Sindical Rural, devida à Confederação Nacional da A&ricultu·
ra - CNA e à Confederaçio Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG,
de acordo com o art. 4~ do Decreto·lei n~ 1.166, de IS de abril de 1971. e art. S80 da
Consolidaçio das Leis do Trabalho - CLT;

11 - Contribuiçio ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, pre·
"ista no item VII do art. 3~ da Lei n~ 8.31S, de 23 de dezembro de 1991.

Art. 2S. Nio seria registrallos em cartório quaisquer negócios. operações ou tran·
sações. de imóveis rurais, sem a comprovação de quilacio do ITR alravés do DARF
ou obtida por cenidio negativa expedida pela SRF.

Paráarafo único. Serlo responsabilizados como lerceiros os adquirentes, t.beliões.
«crivles e demais servenluários de ofício que, por omissl", registrarem imóveis rurais
sem observ.rem OdispoStO neste arligo.

Art. 26. Esta Lei enlra em vigor na data de sua puhlicaçlo.

BrasRia, 28 de janeiro de 1994; 173~ da Independ!ncia e 106~ da República.

IT...M.... F....NCO
Fernando' Henrique C/lrdoso

ANEXO I

TABELA I' GERAL

T...M...NHO UTlLlZAÇ.J.O EFETlV'" D'" ARE" "PROVEITAvEL ..
HECT"'RES >10 >65.10 >50.65 > 30. 50 o. 30

...,! 25 0.02 o.ce 0.01 0,14 0,20
25 a50 0,03 0.06 0,12 0,20 0,30
50 a 100 0,05 0.10 0,20 0,35 0,50

100.250 0,07 0.15 0,30 0,50 0,70
250 a SOO 0,10 0,20 0,40 0.70 1,00
500.1000 0,15 0,30 0,60 1.00 1,40
1000.2000 0,20 0.40 0,10 1.35 1,90
2000.3000 0,25 0,50 1,00 1.70 2,40
3000.5000 0,30 0,60 1,20 2,05 2,90
5000. 10000 0,35 0,70 1,40 2.40 3,40
10000 a 15000 0,40 0,10 1,60 2.75 3,90

"'tim. de 15000 045 090 110 3 15 450
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TABELA 11: MUNICípIOS DO POLíGONO DA SECA E DA AMAZONlA ORIENTAL

TAMANHO UTILIZAÇÃO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEL ..
HECTARES >80 > 65 a 80 > 50 a 65 >30a50 Oa 30

Até 40 0,02 0,04 0,08 0;14 0,20
4Oa80 0,03 0,06 0,12 0,20 0.30
80a 160 0,05 0,10 0,20 0.3S 0.50
160 a 400 0,07 0,15 0,30 0.50 0.70
400 a 800 0,10 0,20 0,40 0,70 1.00
800 a 1600 0.15 0.30 0,60 1,00 1.40
1600 a 3200 0,20 0,40 0,80 1.3S 1.90
3200 a 4800 0.25 0,50 1,00 1,70 2,40
4800 a 8000 0.30 0,60 1,20 2,05 2.90
8000 a 16000 0.35 0,70 1.40 2,40 3,40
16000 a 24000 0,40 0,80 1,60 2,7S 3.90
Acima de 24000 0:'45 090 180 3 IS 450

TABELA 111: MUNIC'PIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
E DO PANTANAL MATO-GROSSENSE E

SUL·MATO·GROSSENSE

TAMANHO UTILIZAÇÃO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEl '"
HECTARES >80 >65a 80 > 50.65 > 30.50 0.30

Alé 80 0,02 0,04 0,08 0,14 0,20

80.160 0,03 0,06 0,12 0,20 0,30

160.320 0.05 0.10 0,20 0,35 O,SO

320.800 0,07 0,15 0.30 D,50 0,70

800. 1600 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00

1600.3200 0,15 0,30 0,60 1,00 1,40

3200.6400 0,20 0,40 0,80 1,35 1,90

6400 a 9600 0,25 0,50 1,00 1,70 2,40

9600.16000 0,30 0,60 1,20 2,05 2,90

16000 a 32000 0,35 0,70 1,40 2,40 3,40

32000 a 48000 0,40 0.80 1,60 2,75 3,90

Acima de 48000 0,45 0.90 1,80 3,15 4,50
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LEI Nt 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995

CAPíroLO X
DAS DISPOSiÇÕES nNAJS

............ -- - _ _ ..

Arl. 117. Jlevopm-se llS dispo&içóes rm contrário r. aprcilicalllf!nle:
1• OI an.. 12 r 21. r O pArápafo linico do an. 0(2 da ui n' 1.541. de 23

• dezrmbro ck 1992:

11 • o parápafo ÍIIIico cio an. 44 r o an. 47 da ui I' 8.313. ck 30 ck
dezrmbro de 1991:

111 • an. a' cio DKreIo·Jej D' 20287. dr 23 ck julbo ck 1986:
IV - o f 3' cio an. 3' da ui D' 1.847. de 28 de janeiro de 1994:
V - o an. 5' da Lei D' USO. ck 28 de janeU'O ck 1994;
VI - o Art. 6' da ui n' 7.965. de 22 de dezembro de 1989.
SenAdo FedUAI. em 20 de jAneno de 1995.
Senador HUMBERTO LUCE!IiA - Prrsidente
(DOU 23.01.95)

ANEXO

LEI ND 8.212, DE 14 DE JULHO DE 1991

Disp« sobtr 11~.~ S«iII/,
úutilllÍ 1'IiJNJ de ClISIdD ~ d4-.prl)"idh/díll

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

rtruLolV
DA ASSISTtNClA SOCIAL

................................................................................ -.. -.. -.......... -.....
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CAPiTULO IV
DA CONTRIBl:IÇAO DA EMPRESA

AIt. U. A conlnbull;ilO ~ e.,r,o d~ empreso. desllnllda il Se,undade
S..c~'I. "Iem do .lllsposlO no "n 23. é de'

I . 2K (villle por cenlol sobre " lo~1 lL" remun.r~çl>e.p~,:u ou cr.·
diladaL a qWllquer tilulo. no d.correr do me.. '"" ",curados .mpre,.dos.
• mjlresál1Ol. trabalhadora AVUlsos • aUlÔDODIOI que Ih. pral.m ",rvlÇO&.

11 ", para o financiam.nlo da complemenlAÇão dlts preslações por aCI'
denl. do trabalho. <los "'Iuinla percenluais. Incidentes sobre o 10IA1 d.u
remlln.raçõ.s pacas 011 cr.diladas. no d.correr do rnés. aos ",curados
.mpre,"<Ios. Irnbalh:..sora avubol:

aI ~~ (11m por cenlOl para as .mprallJ .m CUIa allVidAde pr.pond.·
ranle o noc:o de ""id.nl", do Irabalho se,. consld.rndo Iev•.

bl 2~ (doIS por cenlol para as .mpresas .m CUIa auvldade prepond.·
ranl. eue rISCO "'la consid.rndo médio:

tI 3~ (Ires por cento) para as .mpmu .m cu'" auvldade prepond••
ral\lC esse nsco s.io considerado &frI•.

f I'. No e.>so de bnncas com.rclA•. ballCOS de iPVeSlunenlos. bancas de
desenvolvimento. c::Iisas ecoBÔmic:u. lOCIedades de crédilo. fioanClllm.nlo
• Inv",!im.nlo. socledltdes de crédito imobiliário. soc~dades corretoras,
diolnbllldoras de tilulol • v~lores mobibál'ÍOl. empresas de arrendltm.nlo
mercalllil cooperallV:\S de crédllo.•mpresas de ..,uros pnvados • d. "PI'
LAlização, a,"DIeS autbDODIOI d. "'cwoo pno.·acIoI e de credito. enlidltdes
de previdênaa privada abertu • lecbAdAs. além das c;ontnbulÇócs r.r.ndas
lltSIe ""ÍJo e DO an. 23. é devida a conlribUlÇÃO adicionai de 2.5% (dois
inlelroo • cinco décimoo por cenlO) sobre a base de cálculo definida no
iJiàsO I date artiIo.

f r. Não IDlepm a ~.muneraçáo u parecias de que traia o t 3· do an.
18. .

t 3'. O Ministério do Trabalho. da Pnvadénaa Social poderá allerar.
com ba5C DAS eslatisticas de aCld.ntes do lrabalho. apuradas em inspeção.
o .nquadramenlO de empresas para ereito de conuibuiçio a que ... rel.re
o IIlC1IO II desle anico, a flm de eslimular mveaumenloo em prevenção de
aadenleS.

t 4·. O Poder Executivo eslabelecerá. DlI (orma da Il;i. ouvido o Conse·
lho Nac:ional de SeCund3de Soaal mecanislllOl de estimulo ÀS .mpr....
que se Ut'i1izem de .mpre~ados ponadores de deflCienaa (íslCa. ,ensanal
e/ou menlal com desviO do padrão médio.

f S". O dlSposlo nesle aMllo não se aplica à pessoa lisa de qlle \rala a
alínea a do inciso V do an. U desUl Lei. (RLdlJç60 u; 8.540/921

l.EI NU 8.849. DE 28 DE JANEIRO DE 1994
AI,,,,, a 'r,.!,"(6o dr> 'nJPOJlO JOM a "f1dJJ t P"""tll/OJ IM fL'M1f1'"

MlW'tUl r ct.l ""/~ f"OVI4íN"l1lJ

FllÇo ube, que ° presld.nl. da República adotou a Mrdlda Provllória
n< 402. dr 1"3 que ° Con,rra,o Nacional .provolI.• rll. CHAUA5
RODRIGUES I· Vier·Pr.sld.nl' do Senldo F.deral no .urdcto da Pn·
Ildeneia'. para os .r.itol do disposlO DO par'paro Jlnlco do art. 62 da
COIISlilllição Frd.ral promul,o a ",uinle Iti:

An. I'. Os aMs. 29 A 33 da Lei n·U'3. clt 30 de dezembro de 1"1:
plWam a vlcorar com I ...lIinle redaçAo:

NOTA' AII"a,"'-J lIumda, ~ilYr_t'lIt IID IUIO d. LI; li'

UIJ!'!
An. 2'. o. divid~ndos, boniOCllç6es .m dinhfiro. lucroa • c>Ulroa Inte·

r...... quondo Pftlos OU credllados a pesaoas lIaicaa ou jurldic:u. resldenlll
ou domi<:illAdaa no Pall atio lujeilOO • incidfnda de> impoato de renda na
ronle il aliqUO!Jl d. quiJU. por ceDIa.

I" O impo$l" d.sronUldo na forma cIest. anl~o ",ri:
a) d.duzldo dll imposlll dt'vido no declaraçAo de aiwle anUAl do hen.O·

(",nl' p....o. r~t" IIM'Jurado a op<;io pela IribuLAçAo udwiva:
bl collStcl.rftdo como anleclpação. ,uieita a correçio moDtLÁria. com·

pensftv.1 com o ImposlO de r.nd., que o peuoa iuridlca benefK:iÁrift. lribu·
",da com base no lucro r.AI, tiver de recolher r.lallvo À diatriblliç~ de
drvidendoi. bonlflCllçbes em dinheiro. lucroa e outrOl inlerllHa:

el definilivo. noo demaís CllSOS.
t 2·. A eompellSaçio a que .. relere a allnea b do par'srafo Anterior

pod.ro ser ...lll.da com o imposlo de renda. que a peuoa jllrldica Ilver
que recolhrr. relotivo À r.lençAo Da fODle IGbre a dillribuiçAo de Ivcroa 011

di\·id.ndos a beííéficiArio r..ideDle ou domiciliado no exterior.

t 3· Em relação 101 ralal .eradorel ocorrldoe atf 31 clt cSezelllbro de
1994. o ImposlO a qllt .. rer.re ale arti&D HraI convertido rlD qllAnlldade
de Ullidade Fiscal de Relrrénçia • UFIR pelo valor data Ibado paIIl o
més de oc:omncia do falo I.rador.

t 4·. A incidencia prevllla neste aniao alcança. elcl..ivalDtDle. a diIlri·
buiçio d~ luer05 apuradoo na escri.uraçllo comercial por~ jluidica
lribulada com bale no lucro real.

f 5·. Em nlaçio llOI faIoa Frade,. ocorridoa ali 31 de deumbro de
1994. o imposto desconlado na forma date anico serlÍ nc:olhído até o 1iIIi.
mo dia Jilil do més "Iuinl. àquele .m que ocorrer o ralo Fradar. _.
ventdo para r.aís com bue .. expreulo IDOlld4ria da UFIR vi&tl,lle 110
més de palamenlo. (JWID,6o dtMlil;_ ptvrlfrt1f0l ,eM úi li' ,',lU. ~~

2D0695).
An. '.. Os aumentos de capital das pesaou jurídicas medianle incar·

poraçio de lucroa ou reservu Dia aolr.rio lributaçio do impoato IGbre a
renda.

f I·. Podem ser capitalizados noo tel1llOl deite utiao OI 1uc:roI 8p\llll.
doi .m balanço, ainda qllt Dia leJlham .ido .11bmetidoa i lributaçio.

I 2·. A isenção eat.abeledda Dale utí&O _tende... _ JÓCiOI. ....,..

flSicas ou juridical. belltliciárias de aç6es. quotas ou quinb6la rau1tulal
do aumenlO do capital soc:ial e o titular da firma ou emprtU illdMduaL

I 3·. O dispollo no f 2· Dlo .. aplica ar a pas_ jllridicL 110. ciDco
AIlOS anteriora • data de iDcorporaçio clt lucroa ou reservas ao capitaL
restituiu capital llOI 56c:ioa ou ao titular. mediante nduçio do capilallOCi.
AI. Dale caao, o moDtante doi lucroa ou _ capltallz.adoa aer'~
derade. ali o molllant. da reduçio do c:apilaL corriaido aJoDelariame••
com base ao variaçio acumulada da UFIR diúia. como 11ICl'0 011 dIvidndo
diolJ'ibuido, .lIjeilo. na (arma da Iep\açio em viaor. i In'butaçio na fOIIte e
lIA declarllÇio de rendimenlos, quando (ar o CAIO, como nlldlmeal.o doa
.0000. doi ac:ioniItU. ou do titular da peeeoa jwidlca.

f 4·. Se a pes60a juridica. dentro doa àDco lDOe .ubatqüe.,'.a i data da
incorporaçio de lua", ou reservas. reslituir capilaJ social _ lÓálJI 011 ao

lilular. m.dianle rrduçáo do capital social 011, em CU<' de Iiquidaçio, 1Gb •
rorma de ponilha do acervo liquido, o capi~1 restiluldo cooaldrrar·ie·'
lllcro ou d."idendo distribuido, 'lIjeito, llOS termoa da Ieplaçlo •• vIIor.
it uibulaçio na ronte e na declaração de rendimenlOl. ql\aDCk) for o -.
como rendtm.nto dos &ócios, dos acionistu ou do Iitular,

t S·. O disposlO no parágrafo anlerior não se aplica DOS _ de:
aI aumento do capilal social mrdiante IDcorporaçiO de __ de CIpI

~I rormada com lÍtio oa emiosão clt açba, com o prodlllD da allenaçlo de
pane beneficiárias ou bõnUl de .ub6criçio, ou lXIJII correçio DIIJt\6riI do
capital

b) redução d. capital em virtude clt drvoluçio llOI1lerdelroa da parte de
sócio falecido. nu aociedada de peuoat:

c) raleio de acervo liquido da~ juridica díMoMda•• o aumenlo
d. apitai tiver .Ido r..lllado com a InCúrporaç.io clt~ ou quolM
bonllic.adas por .oc:lodade de qllt era l6da ou aClOllilta;

11) nembolso de Aç6ea. 'm virtude de u.rcicio. pelo adolu.ta. de direI'
III de rrliradA lUSe,uradu pel,\ leI n' 6 404 de I~ d. deumbro de I'"

t" O dispo$IO nus fi J' e 4' nAo •• Apl"o iA sodedades de 11\V8I1i.
mrDIo "ntu de tmpotlO

t"'· A soclododo incorporodorA • a ,.sullAnlO da fudo .ucedem 11

Inc:orporadu ou fllndldlll. s.m inl.rTlIl'Çiu de pruo. na ....lriçio de qlle
I ralam os fi 3· • 4·

t '.. .... lOC~dades COIISI'luldu por elSAo de outra o a lOáldadr que
abaorver parcela de patrun6ni(l do IOCkdade ciridida .ue:edem a ... aem
illlerrupçAo de prllZo. no realriçAo de qllr traiam OI 11 3' • 4'.

t ..· NOI cuco doa fi .,. • 3·: a reslriçio aplica·.. 10 moDlal\lC doi
IIICfOJ ou reaervAJ capitalizados proporoooaJ • coDlribuiçio;

aI da IOCkdade Incorporada oU fundida para o c::apllallOciaJ da 1Dcor.
porodora ou rnullan\t' da fw~: ou

b) de parcel. do palrim6nio liquido da lOC1..de cindida para o capital
social da IOCIOdade Jlue absorv.u aIA parcela (R~6o dodD ~ -10
pda ui 11' '-DU, dt 2/.06.951.

An. 4'. Considerar·se·~ reoliz.ado. inl~Jf~lmenle. o luao IalIacionirio
acumulado. bem como o saldo de lucroo cuja Inbulaçio lenha .ido dIf.rida
de periodOl.bllJt anleriores.. DOI casoa em qllt a p.-oa juridica Uver o NII

lucro Arbitrado. (RtdlJçdr> dJJda ao an,ro pda lA> 1\' '.OU, ~ 21.0('5j.
An. !o'. A IOma dlts deduçóel a q~ .. rererem u Leil ... '.321. de 14

de abril de 1976. 7.41'. de 16 d. dezembro de 19as.8~ de 12 de oll\ubro
de 1"1. e o Decreto·lei n' 2 433. de 19 de maio de 1988. nio podrri ~u.
:úr o 1mpos10 devido .m mais de 0110 por cenlO, obaervado o dilposlo 10 I
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LEI NU 8.848, DE 28 DE JANEIRO DE 1994

AhUIJ " 1el"lDrlltl dl> imposlo Jo/Nr a f'ItNJiJ , pt'D>eNO' IÜ lIua/qur,
ltIJlU'QA , dQ _ J"f3"uJiN'lIJS.

P•••, ••f" únie" O Impollo dt que "lia eslr a""o aerâ ealculDlk.
sob", OI rendllllcDIOI eletIVamenl. reC't'blllol em Qda ._

Ar\. 2'. O "polI(. dr renda proVf'UlV(l de que I,.. oU\." da Ui
D' 1313. de 30 dr dez.mbro dr 1991. ,rr' c:alcu1ack' de acordo _ li

ae,ulnlt tabrla. para fim da dtclarDçio de alllllt uual I aer lIpIWMlltada
IIK' IDO de 199~

IStOIO
15.0<;;;
2U'!!
35.K

12.000
16.910
64.7-40

1.000
1415
H95

Parala I dedllZir
da bue de cálculo

(em UFlR)

Parcela a deduzir
da baK de cálcll10

tem UFIRI

BIIt de C41c\11o
lem UFIR)

Ali UOOO
ACUDI de U.OOO 1111 23.400
ACUDI de 23 400 aú 216.000
ACUDI de 216.000

Faço ..ber que o l'resideDle da República acIolou I MrdJda Pr<Ml6n:l
a' 0100. dr 1993, que ° Coo,rello Naelooal aprovou, e eu. CliAOAS
RODRIGUES. pnmr&ro V",,·Prft;denll do Sellldn F~ral. DO eurdcio
da Prftldtana. para OI ereu", do dllpoolO ll(I pali~fo úlUCO do a" 62
di COl\lluuiçio Federal. proroul", • ae,ulIlt. Lei

.\n, I'. No aDO<llltDdáno de 1994. o IIDposlO de reada incidenlt sob",
c, reoduneDtoJl de que lratam OI arts 7', S' e 12 da lei a' 7 713. de 22 de
lkumbro de 1988. aeri caleuL1do de acord(l com. ae,uinle tabela prop.

'IVI'

AI. 1.000
AcUDI de 1000 1111 1.950
ACUDI de 1.950 alI! 16000
ACUDI de 18000

Baae de (,.ãIcuiL>
tem UI R)

2' do art 10 dA Lei li' 8.541. de 23 de dnembro dr 1992. (Retlaçdo tIDdD
tIOG11ito pela Lei 11' 9064. IÜ 21.D6.'5).

Ar\. ". A 1011\1 das deduções a que ae referem o f 2' do aft- 26 da lei
li' 1.313. de 23 dr dnembro de 1991. e o f 2' do UI.. I' da Lei li' 8.615. de
20 de julho de 1993. Rio podeli reduzi; .:> ill'pooto deYIdo pela peaaoa Jurf.
dica em mau de lrés por cento. ob,ervado o dispoiM) !'O f 2' do ut. 10 da
Lei nt 8.541. de 1992.

Paliçato 6nico. O "alor ablolulo do Iimlle sJobaJ dOI IDcntiYcs de
que Irftu e5~ artíco aerâ fIXado ftnua1rneDte pelo Poder Elecu:;-,ü. obede·
cIdo O limite nele estabelecido. (Redo,do tIDdD tIO lJIIi,o peJa lAJ' 11' '.064.
M21.D6.9jj.

Ar\. 7'. Acrescenle·,e parâpftrO único ao aft- 42 da lei a' 1.541. de 23
de dezembro de 1992. com a aesuinle redaçjo:

NOTA: IflJUldo dirrlalMllJe 110 IUlO do Ld li' LS41/92
Ar\. ... O beoetici4rio do, rendimenlos de que Inta O ut. 2', que.

mediaate prévia comunicação 1 SeaetIIN da Receita Federal. oplllr pela
aplicaçio do valor dOI lucrol e divideodoo recebido&, na IUboaiçio de
aumelllo dr capital de pesaoa jurldica. poderâ requerer a nsliluiçio do
correspondeDte impo'lo de rendA relido na rODle por ocasião da diaJi·
buiçio. (Redaoçdo dDdiJ DO tJ1f. e H pela ui li' 9.064. IÜ 2D.D6.95)

f I'. A rcsliluiçAo ,ubordina·se ao ftlendimeDlo cumulalivo das aesuiD'
les condições:

•

• 3'. O VII10r do impclalo li J'IItiluir, em re\açio _ ,.. pI'IIdorea _.
rIdaa a pal1lr di I' de judro de 1"5. aeli 1It-.lizlldo. _ ...........
_lIMe ..vlriaçio ela UFIR. verilbcla eDln o lItmaaIre nbaeqIqIe 110
di retc1IÇAo e o~ da resUluiçAo,

f 4'. Ao IUI.alo ele capltlll proclcticSo aoa leraot de.te ut1F,
ap1Icana.... IIDIIIIM do art. 3', relalivamelll.e , IItblllaçlo pelo t.poIlo
de repda,

aI OI recu/$Ol aejllm aplicados. M ,ubscrição do aumeDI: de capital de
~ jurídica ln'butada com base no lucro real no prazo de a~ noveDta
dlAl da data em que OI rendimenlol foram dislribuídol ao benellci.irio·

b) a incorporaçio, mediallle aumeDto do capital aoaaJ da peuoa j~ridi.
ca receptora, ocorra DO prazo de ftll! Doventa dia, da data em que esta
recebeu OI reeurlOl:

c) o vftlor do, IlICro, e divideodOl. recebid06 a~ 31 de deumbro de
1994. aeli convertido em qU&DUdade de UFIR, pelo valor cbta Vi&eDte 110

m& da dulrlbuiçio, e recoavertido P'" ruis, com bMe 110 valor da UFlR
Iludo para n ma doi alOl referidol _ 1111_. e •.

I Z'. O vlllor do Imposto a Feltituir. em Rlaçio aOl &101 pndoiw
ocorridoI Mi )J de dezelllbro de 1994, MÓ o COI1llpOIldeIlÚ • C11J1111MSade
de UFlR. df:temlluda DOa IeI1llOl do I 3' do U\. 2'. apllcudo........ a
.-enlo •• rea., o Ylllor ela UFIR .Yipllle 110 ... da ralltaiçlo a
... deve" 1ft efetuada 110 pruo de -ma diDI, coMacIoe da IDcorPo'
nç60 a CIIIC ae refere a lI1IDea ••

f ". ~ o Minllll'(l da FllZrndll lul"riZJl"" a .rp.dlr IIOI1I\M lIe<'ft&ÚV 1
IlKuç&o do dllpoll(l nesl. artiJ<'

Ar\. ,.. Eata tei enlra em viI"r na dlla de lua publicaçin.
Sena"" Federal. 2S de jftnriro de 1994; 173' da IDderrodtnrill. 106' da

Rep~blica

SellAdor C'baJlll Rodripea • I' VIce·PresideDte, 110 nerdclo da Presl,
dlDcia

(DOU 29.01 M)

Art. 3', &ta Lei ellln em ViJor III data de lua publlc:açio.
Seudo FederIIL 23 de jaDeiro de 1994, 1'73' da ll1depeDdlacia e 106' da

ltIpúblicL

Senador CbDpI Rodripts • I' Vice·Presidelll.e, DO aerdc:io ela ....i.
dlDcia

(DOU 29.01.94)
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LEI N~ 7.689, DE IS DE DEZEMBRO DE 1988 (*)

Ins/i/ui contribuição social sobre o lucro das pessoas juridicas,
r dá oulras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n~ 22. de
6 de dezembro de 1988, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena.
Presidenle do Senado Federal, para os efeilos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constiluição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. I! Fica inslituida conlribuiçio social sobre o lucro das pessoas jurídicas, des
linada ao financiamenlo da seguridade social.

Arl. 2! A base de cálculo da contribuição e o valor do resultado do exercício. an
les da provisão para o Imposto sobre a Renda.

i I~ Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro

de cada ano;
b) no caso de incorporaçio, fusão, cisão ou encerramenlo de atividades, a base

de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resullado do período-base, apurado com observância da legislaçio comercial,

será ajuslado pela:
I - adição do resultado negativo da avaliaçio de inveslimenlos pelo valor de pa

Irimônio liquido;
1 - adiçio do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o periódo-base,

cuja conlrapartida nio lenha sido computada no resullado do período·base;
3 - adição do valor das provisões nio dedutíveis da delerminação do lucro real,

exceto a provisio para o imposlo de renda;
4 - exclusio do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de

patrimônio liquido;

3 - exclusio da. lucro•• dividendo. derivado. de investimentos IVlliado. pelo
custl? de aquisiçio, que lenham sido computado. como receila;

6 - excluslo do valor, corrigido monetariamenle, dI' provi.ór, Idicionadas nl
forml do hem 3. que tenhlm sido baixldas no curso de período-bIse.

• Alu"" L .'0111 If'(/~ tJ«J. Ptlf Lrt 11-' 014, Ih I: dr "b"t dr /990

t 2~ No caso de pessoa juridicI desobrigada de escrituração contábil, a base de
cálculo da contribuiclo corresponderá a 10'1, (dez por cento) da receita brula luferi.
dI no período de I! de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto
na llinea b do parálrlfo anterior.

Art. 3? A aliquotl da contribuiçlo é de 10." (dez por cento).

• 1411111101. rom"d. pft, LrI 11.- 7.1J8. tJt 1# dt Outubro d, 1919

Pafôlgrafo único. No exercício de 1989, as instiluições referidas no art. I~ do De
crelo·lei n! 2.426, de 7 de abril de 1988, pagario a conlribuiçip a aliquola de 12." (do.
ze por cento). '

Art. 4! 5io conlribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no Pais e as que mes
slo equiparadas pela leg15laçio lributária.

Arl. 3! A conlribuiçio social será convertida em número de Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. mediante a divisão de seu valor em cruzados pelo valor de uma
OTN. vigente no mês de encerramenlo do periodo-base de sua apuração.

f I~ A contribuição será paga em 6 (seis) prestaçórs mensais iguais e consecutivas,
expressas em número d. OTN. venciveis no úhimo dia útil de abril a membro de ca
da exercício financeiro.

t 2~ No caso do art. 2~, t I ~, alinea b, a contribuição social deverá ser paga até
o úllimo dia útil do mês subseqüente ao da incorporação, fusio, cisão ou encerramen·
lO de atividades.

f 3~ Os valores da contribuiçio social e de cada parcela serio expressos em núme
ro de OTN até a 2~ (segunda) casa decimal quando resultarem fracionários, abando·
nando-se as demais.

f 4! Nenhuma parcela, exceto parcela única, será inferior no valor de 10 (dez) on~.
f 3~ O valor em cruzados de cada parcela será determinado mediante a multiplica

ção de seu valor. expresso em número de OTN. pelo valor daOTN no mês de !leu pagamento.

Art. 6~ A administraçio e fiscalização da' contribuiçio social de que Irata esla
Lei compete à Secrelaria da Receila Federal.

Parágrafo único. Aplicam-se à coniribuiçio social, no que couber, as disposições
da legislaçio do Imposto sobre a Renda referenles à administraçio. ao lançamento, à
consulta, à cobrança, às penalidades. às garantias e ao processo adminislrativo.

Art. 7~ Os órgãos da Secretaria da Receita Federal enviarão às Procuradorias da
Fazenda Nacional os demonstrativos de debitos da contribuiçio de que trata esta Lei,
para fins de apuraçio e inscriçio em Divida Ativa da União.

t I~ Os débilos de que Irata este artigo poderão, sem prejuízo da respectiva Iiqui
dez e cerleza, ser inscrilos em Divida Aliva pelo valor expresso em OTN.

f 2~ Far-se-á a conversio do débilo na forma prevista no parágrafo anterior com
base no valor da OTN no mês de seu vencimento.

Art. 8~ A contribuição social será devida a parlir do resultado apurado no perío.
do-base a ser encerrado em 31 de dezembro de 1988.

Art. 9~ Ficam mantidas as contribuições previstas na legislação em vigor. inciden
tes sobre a folha de salários. a de que Irata o Decreto·lei n~ 1.940. de 25 de maio de
1982, e alterações pOlleriores, incidenle sobre o faluramento das empresas. com funda.
mento no art. 195. I. da Conslituição Federal.

Art. 10. A partir do exercício financeiro cie 1989. as pessoas jurídicas pagario o
Imposto sobre a Renda à a1íquola de 30'1, (trinta por cenlo) sobre o lucro real ou ar
bitrado, apurado em conformidade com a legislaçio tributária. sem 'prejuízo d\l adicio•
nal de que traiam os arts. I~ e 2~ do Decreto-lei n~ 2.462, de 30 de agosto de 1988.

Art. 11. Em relaçio aos falos leradores ocorridos entre I~ de janeiro e 31 de de.
zembro de 1989, fica alterada pala 0.33'10 (trinla e cinco centesimos por 'cento) a ali'
quola de qu.lralam os ilens 11, 111. V do arl I~ do Decreto-lei n~ 2.445. de 29'de ju
nho de 1988, com a redaçio dada pelo Decrelo-Iei n~ 2.449. de 21 de julho de 1988.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam·se as disposições em contrário.

Senado Federal, em IS de dezembro de 1988; 167? da Independência e IOO? da
República.

Humberto Lucena

LEI COMPLEMENTAR N9 7 - DE 7
DE Srl'EMBRO DE 1970

Institui o Programa de Integração
Social, e dá outras providencias

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacio.

nal decreta e em sanciono a seguinte
Lei Complementar:

Art. 11' E' Instituldo, na forma pre.
vis~ nesta Lei, o Programa de Inte-

gração Soeial, destinado a premo.er
a integração do empregado na vida e
no desenvolvimento das empresas.

§ 11' Para os fins desta Lei, enter...
de.se por empresa 'a pessoa jurídica,
nos têrmos da legislação do Imp6sto
de Renda, e por empregado todo
aquêle assim definido pela legislação
trabalhista.

t 21' A participação dos trabalhado.
res avulsos, assim definidos os que
prestam serviços a diversas empre.
sas, sem relação empregatícia, no
Programa de Integração Soe'al, far-

se-á '-nos termos do Regulamento a
ser baixado, de acõrdo com, o artigo
11 desta Lei.

Art. 21' O Programa de que trata o'
artigo anterior será executado me·
àiante Fundo de Participação. const!o
tuido por depósitos efetuados pelas
empresas na Caixa Econõnúca. l"e.
deral. '

Parágrafo único. A Caixa Econõnú.
ca Federal poderá celebrar convêrios
com estabelecimentos da rede bancá_
ria nacional, para o fim de receber os
depósitos a que se refere êste ,ar.
tigo.
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Art. 39 O Fundo de Participação
será constituido por duas parcelas:

a) a primeira, mediante deduçio do
Imp&to de Renda devido, na forma
estabelecida no I 19, d~ste artigo, pro.
ceuando.se o seu recolhimento ao

Fundo juntamente com o pagamento
do ImpOsto de Renda;

li) a segunda, com recursos próprios
da emprêsa, calculados com base 1;,:)

faturamento, como segue:

1) no exercido de 1971, 0,15%;
2) no exerclcio de 1972, 0,25%;
3) no exerciclQ de 1973, 0,40%;
4) no exerclcio de 19'i4 e subs!!

qUentes, 0,50%.

I 19 A dedução a que se refere a
alínea a d~ste artigo será feita sc:n
prejuizo do direito de utilização dos
Incentivos fiscais previstos na legis.
lação em vigor e calculada com base
no valor do Imp6sto de Renda d!.
vida, nas seguintes proporções:

a) no exercicio de 1971 •••• 2%
b) no exerclcio de 1972 .••• 3%
c) no exerclcio de 1973 e sub

seqüentes . .. .... ...... 5,.
I 2° As instituições financeiras, so

ciedades seguradoras e outras empr~.
lias que não realizam operações de
vendas de mercadorias participarão
do Programa de Inteil'ação 60C1111
com uma contribuição ao Fundo ~to
Participação de recursos próprios de
valor id~ntlco do que fór apuracio na
forma do parágrafo anterior.

I 3\1 As emprlsas que a titulo ::e
Incentivos fiscais estejam iscntas, I)U

venham a ser Isentadas, do pallamt':l.
to do Imp&to de Renda, contriouir.\o
para o Fundo de Participaçl0, na base
de cálculo como st' aqu~le tributo fó5.
se devido, obedecidas as percer..t&gens
previstas neste artigo.

I 49 As entidades de fins nie lu.
cratlvos. que tenham empregados as.
sim' definidos pela Legislaçáo Traba.
1hllÍta,. contribuirão para o Fundo na
forma da lei.

I 59 A Caixa EconOmica Federal re.
solverA os casos omissos, de ac6rdo
com 05 critérios fixados pelo' Conse1!tO
~1cnetnl'io Nacional.

Art. ';9 O Conselho Monetário Na.
ciona·1 pC):1erá alterar, até clnquentl
por cento t50~;·), para mais ou para
menos, os percentuais de c::mtribuh;ão
de que trata o *29 do artigo 3", tmdo
em Vista a propol'clonalidade das con.
trlbulções.

Art. 5" I\. Caixa EconOmlca Federal
emitirá, em nome de cada emprega
dO, lima Cademeta de Paltlcipação _
Programa de Integração Social _
movimentável na forma dos artigos
89 e 99 desta Lei.

Art. f19 A efetivação dos depósitoli
no Fundo correspondente à contribui.
ção, referida na alinea li do artigo 39
sera processada mensalmente a partir
de 19 de julho de 1971.

Parágrafo único. A contribUição
de julho será calculada com base no
faturamento de janeiro: a de alZ&to.
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com base no faturamento de 1evé':
reiro; e assim sucessivamente.

Art. 79 A pa.rtlclpaçiio de empre
gado no Fundo far-se-á meáiantll
depósitos efetuados em cC)ntas ~ndl

viduais abertas em nome de cada
empregado, obedecidos os sego ntes
critérios:

G) 50% (C'inquenta. por cento) do
valor destinado aC) Ji'UDdo &e:á divi
dido em partes proporcionais ao
montante de salários :-ecebldos no
período;

b) os 50% (cinqÜenta por cente)
r·estante.' serão dividIdos em partes
proporciemais a03 qülnqü~niol de
serviços prestados pelo empregado.

S 19 Para os fins dêste artigo, a
C&ixa Econômica Federal. com ba
se nas informaeões fcrnecida.s pelas
empr&as, no prazo de 180 <cento e
oit-enta) di:lS, contados da publica
ção desta Lei, organizará um Cadas
tro-Geral dos participantes do Fun
do, na. forma que fOr estabelecida em
regulamento

I 21' A emissão dolosa de nome de
empregado entr·e os participantes do
Fundo sujeitará a emprêsa a mulla,
em bmef.cio do Fundo, no valor de
dez (lO) meses de salários, devidos
ao empregado cujo ncme houver si
do omitido.

~ 39 I:;:ual penalldade seni apllco
<la em C3.~o de declaração falsa só
bre o valor do lalá~!o e do tempC) de
serviço do empregado na emprêsa.

Art. 80 As contas de que trata o
artigo anterior serão tambem c;e
ditadas:

G) p~la correção monetária anual
do sal:1o credor, na mesma propor
ção da variação fixada para as Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Na
cional;

li) peles juros de 3% <três por ce?
tO) ao ano, calcu-lados, anualmen'~,
lObre o saldo corrigido dos depôsl
ros;

c) pelo resultado liquido das ope
rações realizadas com recursos do
Fundo. deduzidas as despesas admi
nistrativas e as provisõ~s ~ re!ll!!'vas
cuja constituição seja mdlSpensavel,
quando o rendimento fOr liuperlor à
soma dos itens a e b.

Paráirafo Ilnico. A cada periodo
de uin ano, contado da data de aber
tura da Conta, será facultado ao em
pregado o levantamento do valor QOS
jures da correção monetária r.onta
billzaÍia no perlodo e da quota-pa.tte
prodUZida pelo item c anterior, se
existir.

Art. 99 As Importlnclas creditad&s
aos empregados nas cadern~tas de
~a.rtlclpação sio inalienáveis e im
penhoráveis, destJnando-se, primor
dialmente. à formação de patrimOnio
do tra.balhador.

§ 19 Por oca.siáo de casamento,
aposentadoria ou inva.lldez do em
pregado titular da cC)nta poderá o
mesmo receber os valOres deposita
dos. mediante comprovação da ocor
rência, nos térmos do regulamento;
occrrendo a morte, os vaJ6res 40 de-
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pósito serão atrlbuidos aos l1epen
dtlntes, e, em sua falta, aos sucesso-'
res, nlÍ. forma da lei.

§ 29 A pedldlO do Interessado, o sal
do dos depósitos poderá ser também
utilizado como parte do paqllJ1'l-t1to
destinado à aquisição da casa. pró
pria, obedecidas as disposições regu
lamentares previstas no art. 11.

Art. 10. As obrigações das emprê
sas, decorrentes desta LeI. sÍlo de ca·
ráter Exclusivamente fiscal. não io~·
rando dire!tos de natureza trabalhis
ta nem .nddéncia de Qualquer ~,m

trlbuleão prevl:lencló.ria em re:a~ao
a Quais.uer prestações devida.!>. jlor..
lei ou por sentença judicial, aD ~m

prega.:1o.

Parágrafo único. As Importàneia~

Incorporadas ao Fundo não se cla:.
sificam como rendimento do traoa..
lho, para qualquer efeito da Leg:~la
ção Trabalhista, de PreVidênCia So
cial ou Fiscal e não se incorporam
aos salários ou gratificacões. nem
estão sujeitas ao impôsto sÓbre a ren
da e pro·rentos de qualquer Jl:ttur~

za.
Art. 11. Dentro de 120 <cento e

vinte) dias, a contar da vigêr cio. des
ta Lei, a Caixa EconômIca Federal
submeterá à aprovação do conselhu
Monetário Nacional o regulamento)
do Fundo, fixando as normas pal'a o
recolhimento e a distribuição dos i'e
cursos, assim cemo as diretrizes e os
critérios pa.ra a sua aplicacão.

parágrafo único. O conselho Mo
netário .Nacional pronunc:ar-se-á, no
prazo de 60 <sessenta) dias, a contar
do seu recebimento. sObre C) Projeto
de regulamento do Fundo.

Art. 12. As dlsposicõP.S des~a Lt'1
não Se aplicam a quaisquer entidades
integra.ntes da administração públic:l.
federal, estadual ou municipal. dos
Territórios e do D strlto Federal, di-

reta ou Indireta adotando-se, em to.
dos Os nlveis, para efeito de concei
tuação, como entidades da AdminiS
tração Indireta, Os critérios constao-
te~ dos Decretos-leis nOs 200, de 25 de
feverFiro de 1967, e ~()O. t:e 29 de se
tembro ce 1969.

Art. "13. Esta. Lei C:Jmple:::mta..
entrar.á em Vigor na data. de ~ua pu
bJ.caeao.

A:-t. 14. Revogam-se as duposições
em contrário.

Bra~ilia, 7 de setembro de 1970:
1499 ja IndeJXlndéncia e 829 . da
República.

ExtLIO G. 1\IfDIcI

AllrerJ.tJ dU::dtd

AdaZbt:no ai! Borro! Nu"'!
Orlando Gl!Utl'Z

M4rio Gib.son BarbO:4
Antó1uo Del/im Netto
Máno David Andre4t!a
L. F. Cimo Lima
Jarbas G. pas.sarinho
Júlio Barata
Márcio da Souza e Meno
F. Rocha Lagóa
Marcus Vinicius pratb'1i de

Mor....
Ant6nio Dias Leite JI1nl01
J040 paulo d06 ReLI V,UDlO
JOI~ COlta cavalC4ftti
H~gino C. COT.letti
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Mensagemn° il63 , de lS de agosto de 1995, do Poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos·do artigo 60, inciso n, da Constituição Federal. ')ubmeto l elevada
deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Molivos dos Seohom

MlniJtro& de E.\tId(l da Fl1cnda. Inlcnno. t do P1lllCJlll1cnl(l e do Orç.trnentn. o !CaIO di propoJll

de emenda CUlUllluciontl que "AllCm o.~ 1lJU. 71 e 72 do Alo du DupoS1ÇOt,\ Coruutuc!otWl

TralwtÓl1as, introduljdN pcla En1endl Corulilucional de Rc\'l.~o n·I. de 1994",

Bmnia. 1:' óc _;elto ót 1995

./
/I.-r,......\-

E'(r(lSlçA(\ [lt 'tl'In"o!' 1"T1l<:"'I~lSrrf(IAI SI<' :!"~. de 1$ de arC>SlO dt' 1995,

~n'\o:rs. 'hnFtros de btllJO d.:a Fa:cnda, Intt'rtl'lO, t' do rl:L1lr;'~olllll:nto li! do OTC!

EJ:celenUUimo Senllor I'feslderlle da Repl1bhcL

Por proposta do P~r Elecul.lVO. (oi aprovlda pelo Conareuo NaciotllJ I Emenda
Constitucional de RevzsAo n' I. de 1994, que irutllUlU o Fundo Sooal de Eme(flflClI. FSE. PIra

lt:r viflnca nos cxcrc(clos lk 1994 e 1995. com I finalubde de saneamento IílllnCtim di faanda
PIlbbel~ e de e.Ulbiliu.ç1o et:oMmiCL

2. A 1n.w1\J1~1o dcMe Fundo. em cuflt't proVISÓriO. deu-se n. SUpo!lçlo de que no
pnzo de SUl Hgtm:ia senam al111aclas meclidu qllC "'l1um conferir ao Governo Fedet1J os

8. Entretanto. DO processo de revislo comdlllCional conc1ultlo em jIIIll>o de 1994,

apenas outras cinco Emendas de Revialo foram aprovadas, aIbn da crUçIo do FSE. DeIlIIIma
delas tratando de tema5 econOmlco-fllllllCeirol. Per isto o programa de governo apcaealldo por

Vossa Excel!ncia como candidato 1 Preaid!ncta da Repllblica enfllizava a .......- da

retomada do processo de mudanças da Constituição. SelUlvel a tal necessidaã'~ o~
Nacional vem dando celeridade 1 tramillÇ10 das proposw de emenda a ele aubmelldu pelo Poder
Execuuvo. começando por aquelas reImvas 1 ordem econOmica e devendo COlIlinIIar _ u
emendas referentes 1 reforma tribuWia e 1 reforma administrllivL que _ encaminJwlu 

próximos dias.

9. A16 que se conclUI I apreciaçlo desaas propostaS. com o esIl1le1ocimemO de
condiçlles esuuturais que pennitam o equi1lbrio efetivo das finanças da Unilo. miNr ae fu
we~ condições para que o Estado nlo oe]a causa de desestabilizaçlo da economia- Ne.
conu:xlO. o Fundo Social de EmerK!ncia ainda ae apresenta como illStlUJllenlO de fllllClamelltal

impon1ncil para o equilíbrio das COllW do Governo Federal.

la. Dessa fonna. submeu:mosl elevada conaidençlo de Vossa ExceIbcil JlI'OIlOIII de

emenda constitucional que seria encamiohada 10 COIIJ!eSSO Nacional. com o objetivo de - a
viK!ncia do Fundo Social de Emerg!nciL al6 o ano de 1m. quando deverlo estar dellnitivamenle

implantados os insuumentos decorrentes do novo texto constitueional.

Respeilosamenu:.
insuumentos necessmos para garantir O equilíbrio flSC.l! em bues pennanenres, condlçlo
fundamental para a estabilidade d. moeda do Pais. Tais medidas fo,"", deJlJCIdu por Voaa
Exccl!ncia, como Ministro da Fazenda, n. Exposiçlo de Motivos n' 395. de 7 de dea!lllbro de

1993. que apresentou as linhas meslraS do Programa de Estabilizaçlo Econômica depois coohecido

como Plano Re.l. Inclulam·se entre elas propostas de emenda constihJCiona1 volradu panl O

estabelecimento de uma adequada divisão de atribuiç~ entre os diferentea nlveis de 10_
denlro da Federação. para a rncionalização do gllSto pdblico. a reforma do aislema lribu"'lo, a
reforma do Estado e da administração pública, a reforma da previd!ncia social e a moclemizaçlo
da ordem econômica.

AVI~t nl' 1.1 Ih • SUPARlC ('l\'il

Senhor Primcirt1 ScLTetánO.

Em I', de 'U·P$ to de 1995.

redaçOO,~:

3. O Fundo Social de Emerg!ncia se fez neces.s4rio face 1 forte ripdez doi pIUlI da
Unilo. provocada sobretudo pela excessiva vinculação de receitas. que Imlltava em expteSlivu
tnnsfen!ncias obrigatórias e em destinação de grandeJ parcelas de rec1ltS05 panl gastol espec!lIcoI,

o que limitava a capacidade do Governo no financiar despesas incomprimfveis.

4. Nos exerclcios de 1994 e 1995 o Fundo SociII de Emerg!ncia permitiu a
con>ecução dos objetivos propostos. Desde a instituição da nova moeda. em julho de 1994, O

Tesouro Nacional somente apresentou drftci, de caixa nos meses de fevereiro e de julbo de 1995,
e ji acumula sllJN!ravi, de caixa de RS 1.399 milh1les. a preços com:ntes no período de ju1baI94 a
julhol95. situaç10 que. sem ddvida, contribuiu expreMivamente para o sucesso du medIdu de

contmlt do processo inflaciorWio.

5. Em 1994. o sllJN!ravi' prinWio do Teaouro Nacional. da ordem de R$ 14.210
miIhlles. a preços de julho de 1995 - equivalente 1 2,47% do PIB - cOlllribuiu aiJO!flcallvameal
para que fo.ue obtido suptravi' opetllCiOllal do Governo Centnl de RS 7.lJ67 miIhllaI,

co"".pondcnrr a 1.23"; do PIB. Em 1995. ali! o .... de julho. o reaouro Nacional ...-ou
slI{ITravi' primúio de RS 8.157 milh1les. a preços de julho. enquanto que o suptrrMI "IlfI'ICIonal
do Governo Federal foi de RS I.9J.C mUh1les. a preços de julho.

6. ~ Imponante tambm eaclll!lCer que o Fundo Social de Emergencla JlIo oculonou

qualqucr prejulzo para os Estados e Muni<:lpiol. vez que nIo incidiu aobre OI recunoo que
compllem o Fundo de Partlcipaçlo doi Es1adoo, o Pundo de Partlcipaçlo doi MunIclpIoo. OI
Fundos Constitucionais do None. do NordeaIe e do Centm-Oeale e a Cola-PIIIe doi l!IladOI

Exportadores na arrecadaçlo do IPI. como explicitamente previllO no parqmo 4' do lIliIO n do
ADCT. introduzido pela citada Emenda Constitucional de Revialo. Ao contr*lo. u medIdu
adotadas juntamente com a edição do FSE pennllimn elevaçlo aubllancial da amc:adaçIo du
receita.' federais. o que se refletiu em creocimento real de 35.. nOl Fundos de ParlicIpIÇio doi
Estados e Municlpios no perfodo de jllleiro a julho de 1995. compando com iJuaI período do ano
anterior.

7. O horizonte de equillbrio fbcaI possibilitado pelo FSE foi deciaivo !*li o exilO do
Plano Real. propon:ionando 10 PaIJ a manutençlo dos Indices infl-.-iorWi')l\ flIll Df.· maia

baixos das llltimas dtcadu e abrindo caminho para o deaenvolvimem.. ~",,' .,"" ...~ ....do, "
que ji se consuhstaneia em expreMiva recupenlÇlo doi Invesdmenlol produtivoo - e !*li a
conquista da jU5tiça social.

Encaminho a c..", SccrelJlria Mcn..gcm do Excclenll..,imo Senhor Presidenle da

Rcpúhlica relaliva 1 pro!,'''la de emcnda cO",litucional quc -Altera os 1115. 71 e 72 do Ato das
DinposiçOc5 Constilucionai~ Trnnnitória..... introduzido; pela Emenda Conntitucional de Revislo r{'

I. de 1994".

Atenciosamente.

( ------
~~IS DEBARRoSCARvxL~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Pr<sidancia da República

A Sua Excel!ncla o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrimeiJ;o SecreWio da Cimara dos Deputados
BRt\SILIA·QF.

ffl~e/2-- <Z>4
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
P'Q).qf'4'v

I· RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete ao exame do Congresso Nacional a presente proposta de
Emenda à Constituiçlo, que a\tera os artigos 71 e 72, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

O artigo 71 passaria a ter a seguinte

" Art. 71 • Fica instituído, nos exen:ícios
financeiros de 1994 e 1995, bem lISSim nos
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......................................................................................................................

11'- VOTO DO RELATOR
O Regimento Interno da Câmara dos

Deputados ( artigo 202, caput) dispõe que a proposta de emenda à
Constituiçlo é despachada pela Presidência à esta Comisslo, cujo
pronunciamento técnico-jurfdico Se limita a sua admissibilidade,
devolvcndo-a, no prazo de cinco sessõe~. ;\ Mesa com o respectivo parecer (
ex-vi o artigo 32, Inciso m, aIlneah do mesmo Regimento).

Observe-se, por fundamental, que o debate
de mérito~ somente se dará, após a admissibilidade e a constituiçlo
da CODÚssIo Especial, a qual terá o prazo de quarenta sessões, a partir da

. sua constituiçlo, para emitir parecer.
O instituto da admissibilidade da emenda

constitucional tem a sua raiz no conceito do processo legislativo, assim
entendido como o conjunto de atos praticados·pelo órgla legislativo,

de 1995

TII: - PARECER DA CDMISSAo

A Comiss~o de Constituiç~o e Justiça e de Re
dação, em reuni~o ordinária realizada hoje, opinou, contra
os votos dos Deputados Gilvan Freire, Ivandrc Cunha Lima,
José Luiz Clerct, Ciro Nogueira, Adylson Motta, Jarbas Lima,
Hélio Bicudo, José Genoino, Marcelo Déda, Milton ~endes,

Paulo Delgado, ~nio Bacci, Matheus Schmidt, Alexand~e Car
doso e Aldo Arantes, pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituiç~o nO 163/95, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Ney Lopes. Os Deputados Matheus Schmidt,
~nio Bacci, Milton Mendes, Hélio Bicudo, Nilson Gibson,
Prisco ·Viana, Jarbas Lima e Régis de Oliveira apresentaram

declarações de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalh~es - Presidente, Nestor Duarte,
Valdenor Guedes e Zulaiê Cobra - vice-Presidentes, Benedito
de Lira, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Rodrigues
Palma, Vicente Cascione, Ary Kara, Edinho Araújo, Gilvan
Freire, Ivandro Cunha Lima, Jorge Wilson, José Luiz Clerot,
Luiz Carlos Santos, Nicias Ribeiro, Udson Bandeira, Almino
Affonso, Danilo de Castro, Eduardo Mascarenhas, Vicente Ar
ruda, Edson Soares, Adylson Motta, Gerson Peres, Jarbas Li
ma, Prisco Viana, Hélio Bicudo, José Genoino, Marcelo Déda,
Milton Mendes, Paulo Delgado, Marconi Perillo, Talvane Al
buquerque, ~nio Bacci, Matheus Schmidt, Francisco Rodrigues,
Alexandre Cardoso, Aldo Arantes Ciro Nogueira, José Rezen
de, Mauricio Najar e Alberto 01 ano

Sala de reuniões da Comisslo de
Constituiçlo, Justiça e de Rcdaçlo F' 22 de agosto de I99S..

visando o exame prévio da proposta, sob o angulo exclusivo da sua
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Na espécie, não se há de discutir a
constitucionalidade de regra já inserta no texto constitucional, sem que
exista argIliçlo de inconstitucionalidade. O objeto da proposta é apenas a
prorrogaçio de t~o já conhecido, salvo pequenas a1teraçôcs. O exame
preliminar permite concluir que a iniciativa do Presidente da República é
legitimada pelo artigo 60, TI, da Constituiçlo. Inexistem, igualmente, no pais
as situações previstas no mesmo artigo 60, parágrafo primeiro. Quanto as
proibições do artigo 60, parágrafo quarto, a presente Emenda nla pretende
no seu objeto abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto,
univcrsal e periódico, a scparaçio dos poderes ou os direitos e garantias
individuais.

A técuica legislativa atende às exigências de
rcdaçIo dos dispositivos, cuja proposta visa alterar.

Diante da exposiçlo supra, o meu voto é
pela ad!!ri.ssi1>jljdade da presente proposta de Emenda à Constituiçlo
número 163/9S, de autoria do Excclcntissimo Senhor Presidente da
República.

tm::IJ\PJ\Çl\O tE voro: Ilep1tado *theus SChmidt; e
Ilep1tado Ehio Eacci

Contrariamente ao voto do Relator, Ney Lopes, a presente proposta de Emenda à
Constituição de autoria do Presidente da República nio é admissivel por estar
eivada de evidente vício de inconstitucionalidade.

exerclcios de 1996 a 1999, o Fundo Social
de EmergSncia, com o objetivo de
saneamento financeiro da Fazenda Pública
Federal e de estabilizaçlo econômica, cujos
recursos seria aplicados no custeio das
ações dos sistemas de saúde e cducaçAo,
beneficios previdenciários e auxilios
assistenciais de prcstaçAo continuada,
inclusive liquidação de passivo
previdenciário e outros programas de
relevante interesse econômico e social.
Ao Fundo criado por este artigo nIo se
aplica o disposto na parte final do inciso n
do parágrafo 9 do artigo 16S, da
Constituiçlo".
A rcdaçIo proposta para o artigo 72 é a

"Art.72- ...................................•..................

Parágrafo único-

seguinte, .iD..mhii :

. II . e prrcela do produto da arrecadaçlo do
IDlposto sobre propriedade territorial rural, do imposto sobre renda e
prov~tos de qualquer natureza e do imposto sobre operaçllcs de crédito,
câmbIO e seguro, ou relativas a titulos ou valores mobiliários, decorrente das
a1teraçllcs produzidas pela Lei 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis
8.847, 8.849 e 8.848, todas de 28 de janeiro de 1994 e modificaçÓCs
posteriores;

III- a parcela do produto da arrccadaçio
resultante da elevaçio da alíquota da contribuiçlo social sobre o lucro dos
contribuintes a que se refere o parágrafo primeiro do art. 22 da Lei 8.212, de
24 de julbo 1991, a qual, nos exercicios financeiros de 1994 e 1995, bem
assim até o exercício financeiro de 1999, passa a ser de trinta por cento,
sujeita a a1tcraçlo por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei
7.689, de IS de dezembro de 1988.

v- a parcela do produto da arrecadação da
contribuiçlo, de que trata a Lei Complementar 7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III, deste artigo, a
qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim
até o exercício rie 19QQ, mediante a aplicaçla da aliquota de setenta e cinco
centésimos por cento, sujeita a a1teraçlo por lei ordinária, sobre a receita
operacional, como definida na lcgislaçla do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza." .

A exposiçlo de motivos, que acompanha a
Mensagem 863, é clara ao justificar a prorrogaçio do Fundo, ao afirmar :

. "O Fundo Social de EmergSncia se faz
necessário face à forte rigidez dos gastos da UnlIo, provocada sobretudo
pela excessiva vincu1açlo de receitas, que resultava em expressivas
transfcrencias obrigatórias e em destinaçlo de grandes parcelas de recursos
para gastos especificos, o que limitava a capacidade do Governo de
financiar despesas incomprimfvcis.

"O horizonte do cquilibrio fiscal
possibilitado pelo FSE foi decisivo para o axito do Plano Real,
proporcionando ao pais a manutençlo dos Indices inflaciOl$ios nos níveis
mais baixos das últimas décadas e abrindo caminho para o desenvolvimento
econOmico sustentado, - que já se consubstancia em expressiva rceupcraçlo
dos investimentos produtivos· e para a conquista da justiça social.»

Este é o relatório.
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De fato, os ensinamentos de Otto Bachoff em "Normas Constitucionais.
InconstitucIOnais?" mostram que o dispositivo constitucional - inciso Ildo.l1rt.
72 da Constituição -, renovado na PEC nO 163/95, "in verbis",

'~rt. 72 .
II _ a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade
territorial rural. do imposto sobre renda e proventos de qualquer naJureza e
do imposto sobre operações de crédito. câmbio e seguro. ou relativas a titulos

ou valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei nO8.894.
de 21 dejunho de 1994. e pelas Leis nO 8.8-17. &.84911 8.U8. todas de 28 de
janeiro de 1994 e modificações posteriores" (grifo nosso),

com a mesma numeraÇllo, é norma inconstitucional frente à cláusula pétrea
definida no inciso I, § 4° do art. 60, pela seguintes razões:

O comando do art. 159 determina o "modus faciendi" para a repartiçio das
receitas tributárias, oriundas da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, entre as vàrias unidades federadas, "in verbis":

"AÍ1. 159 - A União entregará:
1 - do produto da a"ecadação dos impostos sobre renda e proventos de
quolquer natureza e sobre produtos industrializados. quarenta e sete por cmto
na seguinteforma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de ParticipaçlJo das
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de ParticipaçlJo dos
Municlpios;
c) três por cento, para aplicaçi10 em programas de finanCIamento no setor
produtivo das Regiões Norte. Nordeste e Centro-Geste. através de SIIaS

instituiçõesfinanceiras de caráter regional. de acordo com os planos regionais
dé desenvolvimento. ficando assegurado ao seml-ariáo do Nordeste a m.mde
dos recursos destinados à região. naforma que a lei estabelecer;

11 - .
§ [0- .
§ 2° - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a
vinte por cento do montante a que se refere o mciso ll. devendo o evetttual
excedente a ser distribuído entre os demais participantes. mantido. em relaçlJo
a esses, o critério de partilha neles estabelecido.

§ 3·- "
Ora, a norma em epigrafe - inciso 11 do art. 72 - PEC 163/95 - retira parcela do
produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, estabelecido nas Leis 8849 e 8848, de 28/01194, para constituir o
Fundo Social de Emergência, agora proposto pela PEC n° 163195 para ter
vigência até o exercício de 1999.

Vê-se, pois, que da repartição das receitas tributàrias referente ao imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza, estabelecidas pelas leis n° 8849 e 8848,
de 28/01194, estará subtraída a parcela de que trata o inciso 11 do art. 72.

Retiram-se recursos destinados às unidades federadas situadas nas Regiõcs
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ferindo de morte o Pacto Fedendiw,
assegurado por cláusula pétrea definida na Assembléia Nacional Constituinte que
promulgou a Carta de 1988.

Inadmissível. pois, a PEC n° 163/95. Pode-se afinnar, sem exageros. que
abala os próprios fundamentos da unidade nacional.

Por último se toma necessàrio observar que no seu Relatório o Deputado Ney
Lopes omite no inciso V do art. 72 a palavra "bruta" na expressio "receita
bruta operacional" constante da PEC nO 163195 enviada pelo Presidente da
República.

E importallte que se faça li devida correção, pois trata-se do pagamento da
alíquota de 0,75% para o cãlculo do PIS-PASEP devido pelas instituições
financeiras que estariani sendo favorecidas com a redação dada pelo ilustre
Relator ao inciso V do art. 72.

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 1995.

~~~

DECLAIll'.çAo DE VOTO: Deputado Hélio Bicudo; e

Deputado Milton Mende.

Trata-se de Proposta de Emenda à Constil";" .. (rEC)' q"e visa a prorrogar o
"Fundo Social de Emergência" (FSE), até o _, ,r O de • " cuja vigàcia
legal expira, atualmente, em 31 de dezembrc de 1.995.

O parecer do ilustre relator é no sentido da admissibilidade da proposta, por ..,
tratar de regra já inserta na Constituiçio, nIo afrontando por iao a
constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa.

Em que pese o fato da proposta versar sobre matéria jà contida na CoosituiçIo
Fedetal, mais especificamente no "Ato das Disposições ConstitucioaaiI
Transitória" (ADCT), nIo podemos concordar, "data v&ia", COOl o l*eceI' de
admissibilidade da matéria, pelas razões que passamos a expor.

O "Fundo Social de Emerg&lcia" foi instituldo em nossa lejisIaçIo
constituciooaI tnmsitória, por meio da aprovaçIo da "Emeada CoastitucioaIl
de ReviMo" n. 1, de 1.994, que acrescentou os irtigos 71, 72 e 73 110 "AfIJ das
Disposições CODStitucíooais Transitórias"

POrtanto, sua criaçIo ocorreu na oportunidade da "RevisIo CooatitucioqaI"
prevista 110 art. 3· do "ADCT", reaIizada Do fina1 de 1.993 e inicio de 1.994.

Pela razIo de SlÍ8 trmIsitoriedade, posto que foi institufdo apenas J*a OI
excrélcios de 1.994 e 1.995, o "Fundo Social de Emerg&Icia" fui j1IIIIIIIelII8
incllÚdo no "ADCT".

*á épocá. por estar investido o Congresso Nacional do poder de "ReviJIo
Constitucional", unicameral, de maioria sunples - portanto nIo se lI'ItIIIdo de
emenda nos moldes do art. 60 da Constituiçio FederII • Dlo havia porque 10
questionar da possibilidade 'de alteração das disposições transitórias da
Constituiç&o de 1.988.

Todavia, a proposta ora formulada trata-se de alteraçlo fimdada 110 poder
ordinàrio de refonna constitucional, previsto no já citado art.· 60 da CF.
Oessarte, li questAo preliminar da admissibilidade da proposta, imputada I esta
Comisslo pelo art. 32, III, b: do Regimento Interno, nIo se resolve da lIIIIICira
singela como foí tratada no parecer do ilustre relator.

Com efeito, necessàrio se faz preciS8IDlOS o COIlCCito de· "disposiçIo
transitória", como já apontou a esta mesma ComíssIo, em "Voto em
Separado", o nobre Deputado Hélio Bicudo, por ocasilo da proposta. de
antecipação do plebiscito sobre forma e regime de governo. '

Naquela oportunidade, o nobre colega e jurista Hélio Bicudo cbamav.a atençIo,
em relação às disposições transÍtórias,. que "umas existem para permitir a
transição entre normas antagônicas a expressar, até mesmo, sistemas jm:idicOl
adversos. Outras contêm uma expectativa de mudança, que poãe c:oocretizar..
ou não".

Após citar a doutrina italiana, haja vista a pouca eleboraçlo a respeito
existente em nosso país, conclni ele que á "intertemporaneida<ie da disposiçIo
transitória quer dizer que ela resolve os con1Iitos no tempo entre as IIOIDIII
anteriores e as novas. Sio emanadaS do legislador num momento de lIIIlIçIo
legislativa, as quais tem por objeto situações jurídicas pendentes 110 lIIOIIICIIto
em que se inicia a eficàcia das no'OllS normas e objetivam mna díJcipIiDa
diversa daquela contida nas normas antigas."

Dada a esta natureza específica, termina por afirmar que "IJII) se pode~
- circunstância da maior relevincia - que (as disposições traDsitórias) DIo
fazem parte do texto constitucional. Sllo disposições à parte e que, descarte,
não podem ser objeto de emenda constitucional."
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Assim, oab initio", temos que não se pode admitir uma proposta de emenda
constitucional que venha a alterar nonnas estabelecidas no ADCT.

Mesmo no caso de entendennos serem as normas constitucionais transitórias
Parte do texto constitucional, também não podemos acolher a proposta de
emenda constitucional em apreço, por nlo ter razlIo lógica e de oportunidade a
fundamentá-la.

Em matéria publicada no último dia 28 de agosto, segunda-feira, no "Jornal do
Brasil", estampavasse que o "FSEjá tem um rombo de R$ 6 bilhões este ano".
No sub-tftulo, COIISÍgnava-se que o "governo usa fundo para pagar mesa de totó
e lIIIifotmes de time de futebol".

Assim, se foi ele criado com a finalidade de acabar com o desequilíbrio das
contas ptíblicas, já se comprovou ineficaz, haja vista o rombo que apresenta.

Com efeito, consoante ensinamento de Sérgio A. Frazão do Couto, In "A Atual
Constituição Explicada", 5" ed., 1.989, CEJUP, p. 205, as disposições
transitórias contêm "as estipulaçiJes quanto às providlncias /I suem
adotadas 110 periodo de transiç40 entre /I ordem cOllStitIlciona/ Q1llerior e 11
pro1f1U/gada em cinco de outubro. S40 mandcnumtos que se exthrgulrllo por
terem cU"'Prido sua núss40 no le1f1JJo em que ;lIcidem sobre 11m
determinado ato oujato sociocollStiúlcional relevante. A trallSitoriedode dos
disposiJivos em quest40 nllo lhes dra igual jorça das dJsposiç6es
permanentes, 110 que diz respeito li sua aplicaçllo e ex/glllcúr, ellfbDra
loclliiz.adas e fixadas em um. determillado lapso de tDIIpa. 011 ali que
ocorridll certJz cOlldiç40 de exigibi/idadejática".

Por outro lado, qrava-se a situaçlo social do país, sem que o fundo demosntre
qua\quer utillidade no sentido de reverter e prevenir este agravamento. A saúde
e a educaçIo ptíblica só COIIbeceram agravantes após a edição do FSE, seja por
falta de VOIIUIde polftica deste e do anterior governo, seja mesmo pela
deliberada po1ftica no sentido de tomar reclD"SOS a estes setores vinculados,
para justamente aplicá-los alhures. fugindo da vincu\açlo constituciO!Jal
desejada pelo COIISIituinte de 1.988.

~te conjunto de fatOOlS só pode nos levar à decisio de bamr esta proposta
enviada pelo Executivo, cuja admissibilidade constitucional é vedada, bem
como por ser de nenhum cunho ou repercusslo social prática. Precisamos dizer
não a esta farsa.

Ora, a prorrogação do "Fundo Social de Emergência" nlo se enquadra num
perlodo de transição entre uma ordem constitucional anterior e a atual ordem
cOnstitUcional.

Por todo exposto, somos pela inadmissibilidade da presente PEC.

É o nosso voto.

~cNJ DE wro DO DEPUTADO NILSON GIBSON

Sala das ComiSSÓCS, em 29 de agosto de 1.995.

o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitu

Revisão n9 1. de 1994. que instituiu o FllNDO SOCIÇ,cional de

t~/(,1('/I A.f€NK.s.

!>I.d...:<'?,;,.,~--

Defende O ~.utor da proposta que o horizonte I

do equilíbrio fiscal possibilitado pelo FSE foi deciaivo pa

ra o ixito do Plano Real. proporcionando ao Psís a manu"

tenção de. !néU.ces inflacionários nos níveis mais baixos elas

últimas c!fcadu e abrindo caminho para o desenvolvimento / /

econômico .'atentado, - que já ae conaubutancla em exprea -

DE EMERGllNCIA - F.S.E., para ter vigência nos exercícios de Ii

1994 e 1995, COlll a finalidade de saneamento financeiro da

Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica.

Afirma o Poder Executivo que mantendo a vigência

do FllNDO SOCIAL DE EMEllGbCIA • até o ano de 1999, deverão estar

definitivamante implantados os instrumentos decorrentes do novo

texto constitucional. Diz mais ainda. que o FllNDO SOCIAL DE

EMERGtNCIA se faz necessário face i forte rigidez dos gutos I

da união. provocada sobretudo pela exce3aiva vinculação de re 

ceitllll, que resultava em expresaivllll transferências obrigató 

rias e .... destinação de grandes parcelas de recursos para g~

tos específicos, o que limitava a capacidade do llovemo de

financiar deSpeSllll incomprimíveis.

Durante o processo de revisão - quando da instituição do FSE - encerrado em
maio de 1.994, estávamos revendo a !lova ordem constitucional, de modo
global, apesar dos limites "pétreos", por mandamento derivado do próprio
constituinte de 88. Todavia, agora trata-se de proposta de emenda
constitucional que se distingue da revisão, por tratar de refonna pontna1 e
circunstâncial, apenas passível de modificar as normas permanentes da
Cosntituição Federal, sob pena de se manter "00 perpetuam" uma nonua
.entabulada como transitória pelo constituinte originário.
Também nlo é o caso de dizer que há precedente no sentido de se permitir a
emenda das disposições transitórias, por conta da mudança de data do
plebiscito referente a forma e regime de governo.

Em tal caso aaltel1iÇlo tinha como justificativa apenas a oportunidade da data
em que se~ a consuIta popular, que iria ocorrer de qualquer forma.

NIo se'alterou, P'" exemplo. a· quantidade dt. consultas populares que seriam
feitas, ManteVHC uma única e definitiva. Ou seja, mudou-se apenas a data,
por quetlIo de oportunidade.

No pmeote caso a natureza da emenda é bem diversa. Trata-se ~
iDítitucioáaIiz na iegialaçlo brasileira, via artificio le~~vo - verdadeira
chic&ua .do ExecUtivo - mna norma travestida de transitória, mas de cariter
perIIIIDCDtC. pClIIO *e tratar de uma transitoriedade de 'l:uase uma década (94
99) .que, quiçá, podCrí, se assim o adriútirmos agora, w a ser prorrogada em
1.999 pila o próximo mi\eoio.
"Mutatis mutandis", cansaria ou não espécie uma proposta de emenda
cOnstitucional apresentada hoje, modificando. o art. 3° do ADCT, com o
objetiVO de que cio 1.996, por exemplo, realt~-se-á novamente a consulta
plebiscitária nele prevista c já oco~da em abn~dde d1.993. ~ se todo .~~
aparecesse proposta neste sentido, ou no senti o e reavIVar a. reVi"""
constitucional prevista no art. 3°, e já conclulda e esgotada sua oportunidade?

Ora, o mesmo ocorre com a presente PEC em apreço e que devemos, portanto,

tcjeitar já no seu nascedouro.
NIO bastassem esses argumentos de ordem juridica, não poderíamos deixar de
assinalar, já. nesta oportunidade, a jmpossib!lidade de ~tirmos .a
~ de uma farsa, posto que o "Fundo SocIal de Emer~ncla", como Já
tPi recentemente dito por um dos Ministros do Governo, na verdade não é
"Fundo", nIo é "sOeiaI" e não é de ''Emergência''.

C~ .efeito, criado sob o biombo de ser instrumento de políti~ social do
govemo, com o objetivo de saneamento fuJance~ da F~da PúblicaF~

. e de estabi\izaçlo econômica, cujos rec~s senam aplica,dos n? CusteIO da
saítde.~ e previd!ncia em especial, o FSE tem servtdo am~s de
livre lcDaDobra orçamentária do Governo Federal, sen~ certo que ~ IID~
nIo 1IC cansa de noticiar seu uso irregular, com q1illlltias vultosas dispendidas
em bobagens, como a compra de presentes e chicletes.
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do por tributos, e como esta arrecadação adicional é con -

s1va recuperação dos investimentos produtivos - e para a /

conquista da Justiça Social.

no Federal nunca arrecadou tanto em Bua história, e também /

que nunca gastou tanto, como se evidência pela existência de

déficit de caixa do Tesouro, renovado em Julho. Falta ver

as ca'lsequências que o excesso de dispêndios poderá ter /

sobre a economia e sobre a estabilização. Temo pelo / /

Real se a tendência de gastos governamentais nio for a!

terada. O excesso de receitas captadas em relação ao pe 

dodo anterior tende a se transformar em demanda do go-

de

que tinha a administração a fim de equilibrar suas contas.Tra

ta-se, pois, de uma situação de emergência. Além disso, o

equil!brio fiscal era apontado como pressuposto para execução /

do plano de estabilização econômica. Como a retençio de uma

quinta parte do Orçamento da União implicava redução da apli

cação de recuraos em educação, saúde e outros setores que /

tem garantido pela Constituição um percentual determinado, fi

cou estabelecido que haver!a para os Estados alguma sorte de

compensação, comprometendo-ae o Governo Itamar Franco li. destinar

parte dos recursos do FUNDO SOCIAL DI!: EMERGeNCIA em ações

natureza social.

Agora, quando o Governo Femando Henri 

que Cardoso pede a prorrogação do FUNDO SOCIAL DE EMl!RGeNCIA,

li. aprovação de matéria encontra sérias resistência no Con 

gresso Nacional.

j li se sabe que o GoveE

com juros, funcionalismo, aposentadorias.

Trocam-se poupança e investimento do setor priva -

sUDdda em gastos

vemo

entre outros), o governo está injetando demanda na econo

mia e pondo em risco o Real.," Não há mais emergência, pois oPa!.

está vivendo um período de normalidade •

Um registro especial, li. aprovaç~o do

FUNDO SOCIAL DE EMERGeNCIA pelo Congresso Revisor, foi pelo /

Vale assinalar que li. prorrogação, se

aprovada p.cl~ Congresso Nacional, valerá até 1999, asseguran

do ao govemo uma excepcional condição para manter o equili

brio fiscal, mas, há necessidade de uma garantia plena de

das essencialidades do Governo Fernando Henrique. Cardoso. 'De!,

de quando S.J!xa. era 'Ministro da Fazenda, só oUViU-SB falar

aqui de coisas essenciais ao Plan;> ~~l. Os E.t'!~. t!!

doa em dificuldades maiores do que A união. O nome de FUNDO

SOCIAL DE EMERG!:NCIA, est& demasiadamente desgastado

voto da maioria. absoluta dos Membros do COngresso Nacional,

em sessão unicameral. Entretanto, agora, li. COnstituição exi

ge que li. proposta seja discutida e votada em cada Casa do Con

gresso Nacional, em doia (2). turno8, consideranào-.e aprovada

se obtiver, em. ambos, três quintos dOIl votOI dos respecti

vos Membros.

o Congres.o Nacional está cansado /compenaaião aos Estados

Paradoxalmente, o responsável por /

uma política antiinflacionliria de excelentes resultados, /

com expectativa de estabilização em nível igual ou inferior

a 2' ao mês até o final do ano, está pressionaJIdo a p!:?

lItica econômica. Ter ~ zero não quer dizer que

o Govemo não está injetando demanda. Quando arrecada /

mais e gasta, a demanda aumenta na mesma proporção do /
do aumento da arrecadação. Os números deflacionados para

agosto de 1994, mostram que 11. arrecadação bruta das r!,

ceitas federais vai superar com folga os valores atingidos

em 1990, o primeiro ano da fase Collor. Naquele momento

foi aplicado um choque tributário na economia, com a introdJ!

ção de um tributo extra , aplicado~ ill all ( de uma

só vez) ,que foi o IOF sobre aplicações financeiras
A carga tributliria desde ano deverá

atingir 31.5' do Produto Interno Bruto, comparativamente a

um percentual da ordem de 26' em média nos últimos anos.

O Governo Fernando Henrique Cardoso ;1/

estimou que no próximo ano, os dispendios federais com salá 

rios poderão atingir R$ 75 a 80 bilhões i o que só faria

sentido se aí se incluíssem os gastos da Previdência Sg

aia! com as aposentadorias privadas

vel, salvo se a União pretendesse

sionistas. Fora disso, o valor

e .com os lnatlvos e pe!!,

não parece administrá

dar um novo bote sobre / to pela inadmissibilidade da Proposta

do . ~minente Relator ,V!!

de Emenda Constitucional

os contribuintes, o que se toma difíoil num quadro de desa

quecimento econômico. O que fica explícito é que o rombo fis

cal é ameaçador, pondo em perigo a safra de glórias que ainda

é cantada apesar da crise que .' se apresenta em inúmeros se -

n9 163/95, que prorroga a vigencia do FUNDO SOCIAL DE EMEllG!:!!

CIA a1:é o ano de 1999,' visto afrontar a referids ~ropo.i

ção, por várias vezes, o preceito enunciado no m:t. SO, § 49,

da Lei Maior, padecendo, assim, do v!cio de inconstituciona-

tores de atividade. lidade •

o Govemo Fernando Henrique Cardollo e!.

tá empenhado para obter do Congresso Nacional aprova9ão pa 

ra a prorrogação do FUNDO SOCIAL DE EMERGeNCIA, mecanismo /

criado no Governo Itamar Franco para reter 201 da receita /

tributliria da União. Quando instituido, teve
tiva para sua aprovação pelo Congresso Revisor,

como justific.!
a dificuldade

Por BPtas razões, voto pela INADMISS!

BILIDAIlE, ~ ~ , da Proposta de Emenda ã CQnstituição /

n9 163/95, de autoria
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COIIPLl:IlENTN;1o Il'A
~ DE VOTO , DODEPUTADONlLSONGffiSON PERDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS DE

JANEIRO A JUNHO DE 1995.

IRPF 661,0 36,0 7,7 8,1. 1,0 16,8

IRPJ 5385,0 264,0 56,7 59,4 7,9 124,0

IR-FONTE 6928,0 361 77,6 81,2 10,8 169,6
(GERAL)

IRmullas 172,0 3,0 0,6 0,6 1,2

IR-FONTE 1042,0 1042,0 224,0 234,4 31,2 489,6
(UNlÃ<n

TOTAL 14188,0 1706,0 ~ m.z ~ ~

Font.: STN (DOU d. 18.7.95)
Valores expressos em RS milhões

o Poder Executiw encaminha a present. Propotta de Emenda'
COlIIliluiçIo ltJPIIl'lIIIl&I lIObre a nccesoidadc de 'prorrogaçio do Fundo Social de

E.,.pneia inolituido pela Emenda COI1IIitucioIIaI de ReviJlo n" 1, de 1994, para fUor

I'acc • Cort. risidez doi pIloI daUniIo, provocada sobmudo pela excessiva vínculaçlo de

receitas • conscqQente Iimitaçio da capacidade do Governo de financiar despesas.

incomprimívcis.

Alude, de outra porte, a exposiçlo de motivos que acompanha a

respec:tiva Menugem, 10 fato de haver o FundoSocia1 de Emergancia sido decisivo pIl"& o

axilo do Plano Real, de forma a manterem-se indices inftacionírios nos níveis mais baixos
dai úItimu décadaS; tudo isto no sentido de se alcançar a recuperaçlo dos investimentos

produtivos e a conquista da justiça social.

I. RENDA ARRECAD F.S.E. FPE-21,5% FPM- 22,5 F.CONST.·
3%

TOTAL

Muito embora enfatize a Expooiçlo de Motivos Interminiotcrial

que acompanha a proposta em tell, o fato d. O Fundo nlo haver ocasionado qualquer

prejuizo para os Estados e Municipios, por nlo incidir sobre os recursos que compõem os

Fundos de Participaçio dos Estados e dos Municipios, assim como os Fundos do Norte e

do Nordest., Centro-Oest. e a cota parte dos estados exportadores na llITocadaçIo do IPI,

permitimo-nos discordar desta usertiva na medida em que a propositura traz embutida uma

verdadeira reforma fiscal, retirando dai unidades federativo parcela considerivel de sou
receitas tributárias.

Um exame mais atento do Fundo no que diz respeito 10 tratamento

dado • repartiçlo daa rendas públicas entre as esferas de governo mostra que as unidades

subnacionais foram sensivelmente prejudiciadal.

o art. 72 do Ato daa Disposições Constitucionais Transitórias, em

seu inciso I, determina que o produto da arrecadaçlo do impo!lo sobre a renda e proventos

de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer titulo, pela

Unilo, inclusive suas Autarquias e Fundações, passa a integrar O Fundo Social de

EmergCncia.

Ademais, o mesmo artigo, em seu § 5·, inc. n, dispõe que a Unilo

ret..... pIl"& integrar também O Fundo Social de Emergancia, parcela do imposto sobre a

renda e proventos de qualquer natureza, limitada 10 mimo de 5,6% ( cinco inteiros e seis
décimos) do total do produto da sua ar=aciaÇIo.

Em face do disposto no artigo 72 do ADCT, houve sensiveI
reduçIo dos recursos que intearam OI Fundos de Participaçlo dos Estados e Municlpíos e
OI Fundos Constitucionais do Norte ( FNO) , do Nordeste ( FNE ) e do Centro-Oeste (

FCO ) causada objetivamente pela retençlo pela Unilo de porte do imposto de renda nu
f'onnu retromenclonadas.

Os dados relacionados em seguida mostram o impacto financeiro

negativo nu finanças de Estados e Municípios, no período de janeiro a jlJnho de 1995,

provocado pela retençio pela Unilo, no Fundo Social de Emergancil, de porte do imposto

de renda e proventos de qualquer natureza.

Com a criaçlo do Fundo Social d. Emergência, foram r.tirados
dos Estados e Municípios cerca de RS 801,2 milhões no periodo d. janeiro a junho d.

1995, em beneficio do Tesouro Nacional.

Com a prorrogaçlo do FSE até o exercício financeiro d. 1989,
plllcndida pela Proposta de Emenda • Constituiçio n· 163, d. 1995, pod.... antever a
mapitudc das perdas dos Estados. Municípios ao longo do periodo.

Tudo isto posto, e mesmo reconhecendo o alcance da propositura..

especialment. pelos beneficios que poderá trazer nas áreas d. Saúde. Educação, somos
levados a nos manifestar contrariamente • admissibilidad. da PEC nO 163, de 1995, por
infiingir o inc. I do § 4· do art. 60 do texto constitucional, na medida .m que r.tira das
Unidada da Fedcraçlo verbas essenciais • manutenção d. sua autonomia financ.ira,

condiçlo "sino qUI non° • autonomia,.politica • admin~tiva .m que .. assentam os

principiosbúicosdaFcdcraçIo. / L/)
J~dacom! ~ ~~;1~
[/: utado J ~5'

Declaraçio de voto. do Sr. Prisco Viana

Era meu desejo votar contra e'!lit.a l?rnenda, já agora,

no exame da BU2\, admissibiliçade. Primeiro, porque sua renovação dá

a impressão de que a emergência invocada para sua instituição no

ano pasBado,qUando da Criação desse Fundo, é permanente; segundo,

em face da distorção co Ut que os recursos arrecadados foram apli

cados, em todo tipo de despesa,poucas delas relacionadas com os 1!

mit•• da permissão constitucional, a dar a impressão que não exi~

te e ....rginc ia a ser a tendida.

Refleti muito sobre a Emenda e dei toda a minha ~

tençio i di~u••lo que aqui se travou,muito interessado que est!

Va em encontrar o fundamento para a inadmissibiidade. Não o enco!!.

trei, entretanto. Nessas condições votarei pela admissibilidade ,

COMO as mesmas restrições feitas aqui pelo deputado Wilmar Rocha

quanto aos aspectos da tecnica legislativa, pois não se tem pr~

cedente de emenda feita a dispositivos do Ato das Disposições

Transt!óriaa.

Aguardarei o momento de votar o mérlto,no plenário

da Câmara dos Deputados, para expressar minha discordlncia com a

renovação desse Fundo Social de ~rgência.
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO JARBAS LIMA

VestibuIannente, cumpre-me assinalar que pretendo, nestl

cfjoclaraçlo de voto, exercer o inafastável dever-poder, constitucional e regimental, de

demonstrar I estl CQIIlisS!o de Constituiçio e lustiça e de Redaçio que I presente

pr0p05ll Itenta contra principio constitucional, erigido como cláusull pétr.. pelo poder

constituinte ~)(iginirio.

Assim é que, dita venil do eminente Relltor, Deputldo NEY
LOPES, voto pela inadmissibilidade di Propostl de Emendl á Constituiçlo n' 163, de

1995, que intentl a1te;'" os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Tnnsitóriu, introdulidos pell Emendl Constitucional de Revislo n', de 1994, villo
contrariar I aJudida proposiçio o preceito inseno no art. 60, § 4', I, da Carta Mogno,

padecendo, destarte, de eivI de illCOllJlitucionalidade.

Dispõe o In. 60, § 4', I, da Constituiçio Feder';, ;u verbi.:

"Art. 60 .

§ 4' Nio será objeto de deliberaçio I propostl de emenda
tendente I abolir:

I- I forma federltivl de Estado;"

Conforme se depreende do dispositivo acima transcrito, O principio

federativo constitui limite lO poder de reforma constitucional, eis que integra o nú<:leo

imodificável na via di emenda, definido no § 4' do art. 60 do Diploma Excelso.

Certo é, pois, que I emenda constitucional emanada do poder
reformador nIo pode, validamente, alterar norma que, em vinude de preceito expresso do

poder constituinte originário, está protegido por cláusula de imodificabilidade.

No que conceme, especificamente, á materia do pnOClp'o

t'ederativo oponivel á açio do poder refonnador, merecem referêncil as seguintes palavras
de CELSO RIBEIRO BASTOS, contidas no seu "Curso de Direito Constitucional", 16'

ed.,p.245:

"O principio federativo é uml das vigas mestras sobre as
quais se eleva o travejamento constitucional. É mesmo tio
ern:arecldo e enfatizado pell Lei Maior, I ponto de ser subtraido da
possibilidade de ser alterado Ité mesmo por via de emenda
constitucional."

A propósito de tal tema, que constitui, na verdade, o ponto nodal
do exame da constitucionalidade da PEC n' 163, de 1995, prelecionalOSÉ AFONSO DA

SnNA, no &eU "Curso de Direito Constitucional Positivo", 8'<d., p. 61:

"É claro que o texto nIo proíbe lpenas emendas que
expressamente declarem: "fica abolida I Federaçio ou I forma
federativa de Estado"... A vedaçio atinge I pretensio de modificar
qualquer elemento conceitual de Federaçlo... Bastl que &-proposta
de emendl se encaminbe ainda que remotamente, "tenda" (emendaa
tendentes, diz o texto), para I SUl aboliçio."

A ve..ta qUI..tio é, pois, I seguinte: I prorrogaçlo do Fundo

Social de Emergencil Ité o exercicio financeiro de 1999, pretendidl pell PEC n' 163, de

1995, afronta o principio federativo, protegido como cláusull pétrea pelo art. 60, 4', I, di

CartlMagna?

O exame cuidadoso do Fundo Social de Emergência, no que tange
ao traI&mento dldo á repartiçlo das receitas tributária. entre I. entidades autônomas da

Federaçio, demonstra que ti. Estados e Município. foram consideravelmente prejudicados.

Neste ponto, improcede, CODC.... veDia, a a1egaçio do eminente

Autor da proposta sob exame, contida na Exposiçio Interministerial de Motivos n' 299, de

1995, que acompanha I presente proposta, de que o Fundo Social de Emergência nIo

ocuionou qualquer prquízo às unidades subnacionais, por nio incidir sobre OI recursos

que integram OI fundo. constitucionais.

/)ra bem, o art. 72, I, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, determina que o produto di arrecadação do imposto sobre I renda e

proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efemados, I qualqu",

titulo, pela Unilo e SUIS autarquias e fundições, passa a integrar o Fundo Social de

Emergêncil.

Demais, o § 5', n, do mesmo art. 72, estabelece I retençio, pela

UniIo, para integrar, de modo idêntico, o Fundo Social de EmergCncla, de parcell dos

recursos provenientes do imposto sobre a rendi e proventos de qualquer natureza, limitada,

DO seu máximo I 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento) do total do produto da sua

arrecadaçlo.

Tern-se, por assente, que, em face do art. 72, I, e § 5', li, do Ato

das Disposições Constitucionais Transitóri'as, houve considerável reduçio ~os recursos qu~

compõem os Fundos de Participaçio dos Estados e Municipios e os Fundos

Constitucionais do None (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO),

provocada objetivamente pel1 retençlo, em flvor da Uniio, de parte do produto da

arrecadaçio do imposto sobre I renda e proventos de qualquer natureza, nas fonnas

retromencionadas.

Os dados seguintes, elaborados a partir de infonnações da

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, publicadls))," Diário Oficial da

Uniio, em 18 de julho do ano corrente. demonstram à saciedade o impacto financeiro

negativo sobre as finanças dos Estados e Municípios, no período compreendido entre

janeiro e julho de 1995, em vinude da retençio, pela União, para o Fundo Social de

Emergenci.. de parte do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de

PERDAS DOS ESTADOS E MUNICipIOS COM O

FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE '

Periodo - Janeiro a lunho de 1995

RSMILHÔES

IrCAD'1

IPERCENTAGENS DE PERDAS SOBRE O FSE
IMPOSTO DE RENDA ~ FSE

I FPE I FPM IF CONST I TOTAL
legais) 25.5% 22.5% 3"'0

IRPF 665 36 7,7 8,9 1,0 16,8

1RP1 4.729 264 56,7 59,4 7,9 124,0

IRR FONTE (GERAL) 6.443 361 77,6 81,2 10,8 169,6

IR-MULTAS 172 3 0,6 0,6 1,2

IRRFONTE (UNIÃO) 1.042 1.042 224,0 234.4 31,2 489,6

TOTAL 13.047 1.706 366,6 383,7 50,9 801,2

Fonte: STN

Como se ve, em decorreocia da criação do Fundo Social de

EmergCncla, foram subtraidos dos Estados e Municípios, no período de janeiro I julho do

ano fluente, recursos di ordem de RS 802,1 milhões, em beneficio da União. Tal fato

constitui manifesta afronta â autonomia das unidades subnacionais.

Logo, sobre ser flagrantemente inconstitucional. parece claro a

todas as luzes que I prorrogaçlo do Fundo Social de Emergencia para os exercicios

financeiros de 1996 I 1999, intentada pell proposta sob comento, aumentará ainda mais as

perdas dos Estado. e Municipios ao longo do periodo.

Assim, I PEC n' 163, de 1995, lO pretender prorrogar o Fundo

Social de Emergencia, Itenta contra I partilha federativa das receitls tributárias, na medida

estabelecidl pelo poder constituinte originário.

Vale dizer, I iniciativa em tela. em últimll:náIise, afronlll propria

fonna federativa de Estado, erigida como cláusula petTeI.. nio podendo I sua .boliçlo

constituir objeto de emenda constitucional. a teor do 8rt 60. § 4
111

, I, do Texto 8isico

Por derradeiro e .d arzumentandum untum, insta acentuar que

os recursos do Fundo Social de Emergência vêm financiando a rea1izaçJo de despesas que
~lo se enquadram nu finalidades sociais que o presidem. quais sejam: a) custeio das ações
dos sistemas de saúde e cducaçJo; b) beneficios previdenciários e auxilios assistenciais de
prestaçio continuada. inclusive liquidaçlo de passivos previdenciários; c) outros programas

de relevante interesse econômico e social (ADCT, art. 71, caput).
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de 1995

Os fatos recentes têm demonstrado a aplicsçio dos recursos do

Fundo Social de Emergência em despesas de cariter administrativo. desvinculadas das

finalidades abrigadas pela Carta Magna. tais como: a moldagem de placas com brasões da

República. o suprimento de combustível para veículos de representaçlo. a revido de

aparelho cinematográfico do Palácio do Jaburo e o pagamento de honorários a músico em
jantar oferecido a chefes estrangeiros.

Segue-se que tomar o Fundo Social de Emergência como suporte
para a realizaçio de despesas em desconfonnidade com suas finalidades, n10 é aplicar a
Constituiçio: ê desvirtuá-Ia; é burJá~Ia sob pretexto de cumpri.la. Dai por que os atos

incursos neste vício - denominado "desvio de finalidade" ou "desvio de poder" - são irritos

e nulos. Quem desatende o fim constitucional desatende a própria Constituição

Advirta~se, pois, que a prorrogação do Fundo Social de

Emergência até o exercício financeiro de 1999. como pretendido pela proposta em questio,

implicará, tambem, a perenizaçlo de tais desmandos

Pelas razões retromencionadas, e embora reconhecendo o nobre

escopo que norteou a presente proposiçio, voto pela inadmissibilidade, in totum. da

Proposta de Emenda aConstituiçio n" 163, de 1995, de autoria do Senhor Presidente da

República,

SaladaComissio, em3Dde 0'9

e uta

DECLARAÇÃO DE
VOTO-l)"plltaclo RÉGIS DE OLIVEIRA

o Excele~tíssimo Senhor Presidente da República encaminhou projeto de emenda

constitucional ~vés do qual postula alteração dos artigos 71 e 72 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.

O objetivo: da PEC nO 163195 é estender o denominado Fundo Social de Emergência

aos exerclcios de I~ a 1999: Destina-se referido Fundo ao saneamento financeiro da

F~ Pública Federal e de estabilizaçlo eoonômicas, com aplicaçlO no custeio das

ações d03 =51_ de s::úde e educação, beneficios previdenciários e auxlIios ""sistenciai~

de prestaçlo COlItlnua ,inclusive Iiquidaçlo do passivo previdenciário e outros programas

de relevante interesse eoonômico e social.

Ao postular a a1teraçlo já operada dos artigos 71 e 72 para instituir o Fundo Social

de Emergência' para os exerclcios anteriores, o governo Federal calculou que seriam

adotadas medi.J.s que confeririam instnunentos necessários para garantir o equillbrio fiscal

em bases permanentes.

Ocorre que os làtores reais de estabilizaçIo nio 0C0lTCJlIlD o que leva o Governo a

nova~ Confonne se afirma no oficio de encaminhamento da presente proposta,

até que sejam oulras enviadas com o objetivo de regularização da eoonomi,a. "com o

estabelecimento!de condições estrututais que pennitam o equilibrio efetivo das finanças da

UniIo, mister Se fiIz assegum condições para que o Es1pdo n!o seja causa de

desestabiIizaçIl da economia. Nesse COIltexto, o Fundo Social de Emerj!&cia ainda se

çresenta comoIinstrumento de fundamental importJncia para o ..qiilIfIY.lO das contas do

Governo Federal".

Dal o envio da PEC 163195, que teve como relator o digno Deputado NEY LOPES

que emitiu parecer pela admissibilidade.

É o relatório.

Pedi vista para examinar da JlO.SSIbilidade de alterar do Ato das Disposições

Coostitucionais Transitórias. Evidente está que a parte pennanente do corpo da

Constituição pode ser objeto de modificação, ressalvados as denominadas cláusulas pétreas

previstas no parágrafo 4° do art. 60 da constituição da República. Entretanto, assaltou-me a

poSSIbilidade de ser inadmissível suas disposições transitórias, uma vez que, como se

detecta pelo nome, cuídam-se de nonuas que fotografam o país em determinado momento

hístórico. Como alterá-Ias, se a fotografia mantém estáveis fàtos e fàtores de ínfluência em

determinada época ?

Após estudar o que denomina de "nonna hipotética lnm=dental", KELSEN

afirma que constitui ela a unídade na pluridade destas nonnas" ("Teoria Pura do Direito",

Annênio Amado, editor, 3' ed. , 1974, pág. 285). Na esteira do ensinamento kelseniano ,

afirma LOURlVAL VILANOVA que "o sístema de proposições nonnativas contém, como

parte integr.mte de sí mesmo, as regras (proposíções) de fonnação e de transformação de

suas proposições" ("As Estruturas LógiCas e o Sistema de Direíto Positivo", RT, pág. 109).

O sistema normativo díz-se que é COlIsistente, se COlItém, a)critérios que~

decidir se uma da proposiçIo pertence ou nio ao sístema; b)se há compabõilídade entre as

.proposíções integr.mtes do sistema; e c) se nio há COlIlnI4ição .enae ~ proposíções

(VILANOVA,pág.127).

Em sendo 8SSÍIn, o sístema normativo é wn todo coerente e !tliico que disciplina os

comportamentos individuaís, coletivos e socíaís. Por consequ&cia, deve ter unídade e
hierarquia, de fonua a evitar as antinomias (nonnas que se conttadízem), bem como regras

de suprimento das lacunas. Dal porque se pode falar em simmi!. na terminologia de

NORBERTO BOBBIO, ou seja wna totalidade ordenada. Há , assim, sístemas estáticos,

que provêm da prescriçào óo comando e os dinfimicos, que indagam da autoridade que pôs

a nonna ("Teoria dell'Ordinamento Giuridico", Giappichelli, ed. Torlno, pág. 69).

Vê-se que o sistema de normas é wn todo ,que pode ter wn corpo de nonnas

permanentes e wn corpo de normas tnmsítórias. Estas disciplinam determinados

comportamentos temporários e , por serem 8SSÍIn, por tenderem à extinção cronológica ou

de COIlteúdo, destinam·se a ter vida provisória.

Dal ter o Supremo Tnbunal Federal, por uma de suas vozes mais autorizadas, o

eminente Min. CELSO DE MELLO ter decidido que "o Ato das Disposições Transítórias,

promulgando em 1988 pelo legislador CODS1Stuinte, qua1ifica-se jtuidicamente, como wn

estatuto de índole constitucional. A estrutura nonnativa que nele se aeha consubstancíada

ostenta, em consequência, a rigidez peculiar às regras inscritas no texto básico da Leí

Fundamental da República. Disso decone o RCOIIhecimento de que inexistem, entre as

nonnas inscritas no ADCT e os pre<:eitos constantes quaisquer desníveis ou desigu:ddades

quanto à intensidade de sua eficácia ou prevalência de sua autoridade. Situam...., ambos,

nos mais elevado grau de po5itividade jtuidica, impondo-se, no plano do ordenamento

estatal, enquanto categorias normativas subordinantes, à observincia compulsória de todos,

especialmente dos órglos que integram o aparelho de Estado" (''rec. extr. n° 168.096-2,

Minas Gerais, DOU, nO I lO, de 9 de junho de 1995).

VS-se que nAo há antinomia entre as normas constantes do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias e o corpo permanente e da Constituição.

Nada obsta, pois, a que sejam alteradas, nio ocorrendo ''quaIqu« eiva de

inconstituciona1idade e macular-lhe a essência e a possibilidade~'íransforinaçAo IItravés

de emenda. Inexistindo qualquer dí!tinçlo em relaçIo à sua.oosrtívidade e a sua eficácia,

podem as normas tnmsitórias ser alteradas sem maior probl....•

Juridicamente, pois, nada obsta ao prosseguimento dlll'EC n° 163195.

O merecimento apenas poderá ser aferido na COffilSsao própria, a ser constituída.

Meu voto aeompanha o do digno relator .. Deputado NEY LOPES, pela

admissIbilidade.

Brasllia,J1 de~

=-....;2": &ffiEOLIVEmA-"

DeputadoFederal~-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 173, DE 1995
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 886/95

Modifica o Capítulo da Administração Pública, acresce!!.
ta normas às Disposições Constitucionais Gerais e est!
belece normas de transição.

lÃ COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e d~ Se~ado Federal promul
gam a seguinte emenda ao texto constltuclonal:

Art. 1". É acrescentada, no inCISO I do art. 37, da Constituição Federal. após
a palavra 'Iel', a expressão "assim como aos estrangeiros na hipótese de
auto~ç4o legal especifica'. passando o dispositivo a vigorar com a seguinte
redação:

·Art. 37 .

I .. os cargos. empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 'ai. assim
como aos estrangeiros na hipóleaa de autorizaçio legal especifica;'

Art 2°. É dada nova redação ao inCIso 11 do art 37. da Constl!uíção Federal.
nos seguintes termos:

"Art. 37.. .

11- a·investidln em ClIlVO público depende de aprovaçIo prMa
em conano público de provas ou de prova. e titulos e a aci'niulc! em
emprego público depende de aprovaçio em processo seletivo público,
regulado em lei. ressalvadas as nomellÇ6es para cargo em comism
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;'

Art. 3°. São acrescentados ao art. 37. da ConstitulÇio Federal. após o
inaso XXI. dOIS InCISOS. com a segwnte redação:

'Art. 37 ..

'XXII .. lei complementar poderá permitir, nos concurso. e
processos seletivos públicos. a reserva de até vlnta por cento da.
vagas para preenchimento. na mesma seleção, por oaJpanta. da
cargos efetivos ou empregos no .9fVIÇQ público;"

'XXIII· somente mediante lei especifica poderá ser elevada ou
reajustada a remuneração. o vencimento. o soldo. o provento. a
pensão. as gratrflC8ÇÕ8s ou quaisquer vantagens pecuniária.
percebidas por ocupantes de cargos. empregos ou funções da
administração direta. das autarquias e das fundações públicas;'

Art. 4° É substrtuído. no "caput' do art. 39. da Constituição Federal. o
vocàbulo 'institUirão" pela expressão 'poderio adotar". assim como a expressio
'regime JurídiCO Unlco' pela expressão "regimes JUl'ldlcOS d~erenclados para os seus
servidores". e é acrescentado. após esta última expressão. o vocàbulo 'instituirão',
passando o dIspoSItIVo a ter a seguinte redação:

'Art. 39 A União. os Estados, o Distl'lto FedEral e os Município.
poderio adotar. no atnblto de sua competência. regim.. jurídicos
dWerenciaclos pera os seus servidores e InstrtUlrão planos da carreira
para os servidor•• da administração púbJica direta. das autarquias e
das fundações públicas."

Art. S". É supnmido o § 1" do art. 39.

Art. 6". É acrescentada ao §2° do art. 39, da Constituição Federal. após o
vocábulo ·servldor•••• a expresúo "titulares de cargo. e funções pútlica'; IÍ
suprimida a remisdo ao inciso VI do art. 7". assim como é acrescentadII, na I*te
fllllll do diapo.itivo. após a remiuio ao inciso XXX do art. 7", a expr-.Io
'rwsaIvada. neM último, a vedaçIo ao estabelecimento da crilirioa da aci'nisslo
por motivo da idade'. passando o dispositivo a vigorar com a seguÍIU rwdIçIo:

"Art. 39 ..

§ 2" Apliea-se aos servidores titulares de cargos e funções
públicas o disposto no art 7". IV, VII. VIII. IX. XII. XII\. )(N. )(NI. )(NII,
)(N1fI. XIX, XX, XXII. e XXIII e XXX. ressalvada, neste úilmo. a~
ao atabeIecimentll da crilirios de aci'nisdo por motivo da idade:

Art. jO E SUDfllTllda. no InClSO V do art. 206. da ConslJluição Federal. após a
~ "público'. a exprassio "de provas e titulOs. assegurado regme jLridtCO únICO
P8III todas a. InSll!uic;6es mentldas pela Uniio·. passando o dilPQlitivO a VIgClr8r
com a segwme redaÇio:

"Art. 206 .

V • vaJonzaçio do. prafiulQll81S do en.ino. garantido. na forma
da lei, planos da carreira para o magisleno público. com pilo sallrial
prafiulOl'..a1 e ingresao excluSIVamente por' conano púbIicll ou
processo seletIVO público;' .

Art. 8". É a~erado o art. 41. da Constituição Fed.ral. e nele Insendos novos
panigrafos e InCISOS. passando o artigo a ler a segumte redeçio. com as
reruneraç6es necesuMS:

"Art. 41 São estáveis após cinco anos de efetNa exerciclo. os
servidores nomeados para cargos de provimenIo efellVo em VIrtUde de
concurso público. so podendo ocorrer a perda de cargo:

I .. em Virtude de sentenca Judlc.al transitada em julgado:

11 • por desídia, Improbidade ou qualquer outra fa~a grave.
apurada mediante processo admlltlstratlVo em que seja assegurado o
contradrtõno e a ampla defesa;

lIf .. por InsuflCiénCla de d.sempenho no exercício de suas
funções. apurada medillnte processo administrativo especlfico em que
S0j8 asseguradO o contraditório e a ampla dnsa;

IV .. por neceSSIdade da admlnl51rllçio pública. Visando a
reduçio ou reestruturação de quadrOs. bem como a adaqUaçIo
destes aos limnes fIXados com base no art. 169, obaarvados os
cntlinos de desllllamento estabelecidos em lei complementar.

§ 1" Ao saMdor esllivel desligado do S8MÇO público por força
do diSpOsto nos lflC1SOS lIf • IV será a.segurada II1demzaçlo. na forma
e gradaçio pravisla em lei.

§ Z" Quando o desligamento do servidor oc:orr.r com
fundamento no InCISO IV. o cargo respectivo será~ extinto.
ficando vedada a cnaçio de novo cargo para as mama. funç6es
durante o período da quatro ano•.

§ 3° Ao s.rvldor publico estável que, em decorr6nc.a da.
atrIbuições de seu ClIlVO efetivo. ".senvolva ativlcladH lIXCluSIVU da
Estaao. defil'lldas em lei compleman.3l', CUJo exerciCIO exija garantla.
esoeaais contra a perda do cargo. nio se apIic:a o d/SllCllO no JtlCISO
IV.

§ 4" É obrigatória, antes d. completado o estágio prtlbaIório.
como condição para a aqUISição da estabilidade. a submisdo do
sll1Vidor nomeado pera cargo efetivo a avalíação periódÍCll e específICa
de desempenho por comism instl!uída para essa finalidade.

§ S" Invalidada por sentença judicial a demiSsão do sll1Vidor
estáv.l. será ele reintegrado, e o eventual oaJpant. da vaga
reconduzido ao cargo da origem. sem direito a inctenizaçio,
aprovertado em outro cargo ou posto em disponibilidade. com
remuneração proporCIOnai ao tempo de servIÇO.

§ 6" Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. • nio
tendo sido aplicado o disposto no InCISO IV. o servidor estável ficará em
disponibilidade, até seu adequado aprovertamento em outro cargo.
com r.muneração propol'ClOl1al ao tempo de servIÇO."

Art 9". SIo acrescentados ao Titulo das Disposições Constilucíonaia
GeraiS. após o art. 246. quatro anlQOs, .com a segUinte redação:
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"Art. 247 Para o fim de Implementar de modo coordenado
funções e serviços, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
MUnicípiOs poderão estabelecer entre SI:

,- cons6rcios públicos para a gestão associada de um ou ~ais

serviços, inclusive mediante a instituição de órgãos e entidades
intergovernamentais;

11- convênios de coopera~o para execução de suas leis,
serviços ou funções:

. 111- convênios para transferênCia total ou parcial de encargos e
serviços, estabelecendo a lei complementar critérios para
Incorporaçã.o, remuneração ou cessão de pessoal, bens e Instalações
essenciais a continuidade dos serviços transferidos:

"Art. 246. As exigências previstas nos InCISOS XIX e XX do art.
37 não se aplicam á criação de empresa pública, soc:ied8dlI de
economia mista e suas subsidiárias, quando decorrentes de proceuo
de cisAo, fusAo ou incorporação realizada no ãmbito do Programa
Nacional de: Desestatização."

"Art. 249. O Inciso XX do art. 37 não se aplica á criação de
subSidiária de empresa pública e SOCiedade de economia mista cuja
finalidade seja o desempenho de atividades diretamente relacionadas
com as atlV:~ades da empresa matriz:

An. 250. Os servidores publlcos, ativos e Inativos. e seus
pensIOnistas. da União. dos Estados. do Dlstnto Federal e dos
Municípios. da administração direta, Indireta e fundaCional de qualquer
dos três Poderes, bem como os seus respectivos membros, não
poderão receber dos cofres publlcos remuneração, proventos da
inatividade ou pensões superiores, a qualquer titulo, à remuneração
fixada, em espécie, para o PreSidente da Republica, na forma do InCISO
VIII do art. 49."

Art. 10. Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Consmuclonals
Tr Jnsitórias, após o art. 73, dOIS artigos, com a segutnte redação:

"Art. 74. Na ausência de norma legal especifica, até que seja
promulgada a lei a que se refere o InCISO 11 do art. 37. os processos
seletivos públicos poderão ser de provas, de tltulos ou de provas e
titulos, aplicando-se. no que couber, as regras de procedimento dos
concursos públicos."

"Art. 75. Em nenhuma hlpotese os proventos da InatiVidade dos
agentes publlcos. ou as pens6es que lhes forem correspondentes.
poderão exceder a remuneração percebida pelos agentes PJ,Jbllcos em
atiVidade. apllcando-se aos proventos e pens6es os limites
mencIOnados nos InCISOS XI e XII do art 37. não se admllindo a
percepção ou manutenção de excesso a qualquer titulo."

Art. 11.É assegurado aos servidores nomeados para cargos de provimento
efetivo em Virtude de concurso públiCO, em exercICIO à data da promulgação desta
Emenda, o estágio probatóno paio' período de dOIS anos para a aquIsição da
estabilidade.

AIt: 12. Aos servidores públicos federaiS que. à data da promulgação desta
Emenda, desenvolvam atiVidades transferidas pela União a seus ex-temt6r1os não
se aplica o IncIso IV do art. 41 .

Art. 13. Os servidores públicos federais que, à data da promulgação desta
Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela União a seus ex-terrilónos
ppderAq ser Incorporados aos quadros do respectivo Estado. mediante o convêniO
refendo no inCISO 111 do art. 247 das DISPOSiçõeS ConstitUCionais Gerais.

Art. 14 Estd Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.

'UG'SL~çAO cn.lJ:'A I.!;EUPA PE~

COORDENAÇÃO DE ESruOOS LEGIS~T1VOS-C.DI"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

T\nJLO II
Dos Dnwros E GAIWITIAS FIJI'/DAMENTAIS

........ -_ __ .__ .
CAPÍl1JLoIl

Dos DIREITOS SOCIAIS

Art. 6.· São din:itos sociais a educação, a saúde. o trab;Jlho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à iníancia, a assistência aos desampa
rados. na forma desta Constituição.

Art. 7.· São din:itos dos trabalhadores utbanos e rurais, além de 0IJ1ros que visem à
melhoria de sua condição social:

I - relação de empn:go protegida contra despedida arbitrária ou sem jUSla
causa, nos t~~os de lei complemeDtar. que preverá indenização compensatória, den
tre outros dtreJlos;

11 - seguro-desemprego, em caso de desempn:go involuntàrio;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário oúnimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender
às suas necessidades vitais básicas e ás de sua familia com moradia, a1imentaçlo,
educação. saúde. lazer, vestuàrio, higiene. transporte e previdéncia social, com rea
justes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincuIaçio
para qualquer fim;

V'- piso salarial proporcional à extenslo e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salàrio, salvo o disposto em convençlo OIJ acordo
coletivo;
... _-_ _-- _--.--- .. ------ -----.- .. --- ..-.- .

xxx- proibição de difen:nça de salàrios, de exercicio de funçlles e de critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

................................._-_ .

Ttnn.o 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍl1JLo VII

DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

DISPOSIÇÕES GERAIS

A.rt. 37. A adoúnistraçào pública din:13, indireta OIJ fimdacional, de qualquer dos Pode
resda Uniilo. dos Estados, do DistritoFedeml edos Municipios obedecerá aos pritdpio.;
de legalidade. impessoalidade, moralidade, publicidade e, 13mbérn, ao seguinte:

I - os cargos, empn:gós e funçlles públicas sllo acesslveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei;

11 - a investidura em cargo OIJ empn:go público depende de aprovaçio prévia
em concuJSO público de provas ou de provas e titulos, ressalvadas as nomeaçlles pua
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

JII - oprazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável
uma vez, por igual periodo;
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IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocaçlo, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na car
reira;

V - os cargos em comissllo e as funções de confiança serão exercidos, prefe
rencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional,

nos casos e COndições previstos em lei;
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VlI- o direito de greve serà exercido nos termos e nos limites definidos em lei

complementar;
Vl1I - a lei reservarà percentual dos cargos e empregos públicos para as pess0

as portadoras de deficiência e definirà os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerà os casos de contratação por tempo determinado para

atender a necessidade temporària de excepcional interesse púbhco;

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos. sem distinção de
índices entre servidores públicos civis e militares. far-se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixarà o limite máximo e a relação de valores entre a maiore a menor
remuneração dos servidorespúblicos. observados. como limites máximose no ãmbito
dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remuneração. enrespécie, a qual-

quer título, por membros do Congresso Nacional. Ministros de Estado e Ministros dO
Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados. no Distrito Federal e
nos Territórios. e, nos Municlpios, os valores percebidos como remuneração, em es
pécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos. para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público. ressalvado o disposto no inciso anterior e
no art, 39, § 1.0;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor rúblico não serão
computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores. sob o
mesmo título ou idêntico fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos. civis e militares. são irreduti
veis e a remuneração observarà o que dispõem os arts. 37. XI. XII. 150.11. 153. m, e
153. § 2.°. I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto. quando
houver compatibilidade de horàrios:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a ~mp~egos e funções e abra,nge

autarquias. empresas públicas. sociedades de econonua mista e fundações mantidas
pelo poder público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão. dentro de
suas áreas de competência ejurisdição, precedência sobre os demais setores adminis
trativos. na forma da lei;

XIX - somente por lei espeCífica poderão ser criadas empresa pública, socie
dade de economia mista, autarquia ou fundação pública;

XX - depende de autorização legislativa, em ~da caso. a cri~ção de subsidiá
rias das entidades mencionadas no inciso antenor. asSim como a partiCipaçãO de qual·
quer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,. serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. com cláusulas que estabele
çam obrigações de pagamento, mantidas ~.co~ções ef~vas da proposta. 1105.te~·
mos da lei. o qual somente permitirà as eXlgellCIas de qualíficaçlo técmca e econolD1
ca indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1.0 A publicidade dos atos, pr!!~mas, ob~ servi~ e C311lJl3D!'8S dos
órgãospúblicos deverà ter caràter educatIvo, mformatIvo ou de onentação social. dela
não podendo constar nomes, s1mbolos ou imagens que caracterizem promoçlo pess0
al de autoridades ou servidores públicos.

§ 2.° A niIlKlbservãncia do disposto nos incisos II e~ implicarà a nulidade do
.ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da leI,

§ 3.° As reclamações relativas à prestaçlo de serviços públicos serão discipli
nadas em lei.

§ 4.° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos.direi
tos politicos. a perda da função públi~, a indiSJ'?nibilidad~ dos bens e o resS3mmen·
to ao eràrio. na forma e gradação prevtstas em leI, sem preJUlzo da ação penal cabível.

§ S.o A lei estabelecerá os prazos de p~ção para i!lcitos praticados por
qualquer agente. servidor ou não, que causem preJUlzos ao eráno, ressalvadas as res
pectivas ações de ressarcimento.

§ 6.° As pessoas juridicas de direito público e as de direito privado ~restadoras

de serviços públicos responderão pe~os danos que seus agentes, nessa quahdade, cau
sarem a terceiros. assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.

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

SEÇÃoll

Dos SERf7DORES PUBUCOS Cms

Art. 39. AUrião. os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios instituirão, no âmbi
to de sua competência. regime jurídico único e planos de carreira para os servidores

da administração pública direta. das autarquias e das fundações públicas.

§ \.0 A lei assegurarà. aos servidores da administração direta. isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou
entre servidores dos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário, ressalvadas as van
tagens de caràter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalbo.

§ 2.° Aplica·se a esses sclvidoi'CS (I diSPDSlo no art. 7.°, IV. VI. VII. VIII. IX,
XII. XIII. X'l XVI, XVII. XVIII. XIX. XX, XXII. XXIII e XXX.

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

Art. 41. São estáveis. ~pós dois anos de efetivo exercicio. os servidores nomeados em
'. vinude de concurso público.

§ \.0 O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença

judicial transitada em julgado~;;edi~nte processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.

§ 2 ° Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. será ele
reintegrad~. e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao ca~o ~ C?~gem. sem
direito a indenização. aproveitado em outro cargo ou posto em dlspombllldade.

§ 3.° Extinto o cargo ou declarada sua desnecessida~. o servidorestável ficará
em disponibilidade remunerada. até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
........................................................................................................

TITuLo IV

DA ORGANlUÇÁO D05 PODERF.8

CAPínJLoI

Do PODER LEGISLATIVO

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos internacionais qJÍe
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; ,

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra. a celebrar a paz. a
permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele perrnarie.
çam temporariamente. ressalvados os casos previstos em lei 'complementar;

111 - àutorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem
do Pais. quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. autorizar o estado de
sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa:

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores,
em cada legislatura. para a subseqüente. observado o que dispõem os arts. ISO, li,
153.111. e '153. § 2.°. I:

VIII - fixar para cada exercicio financeiro a remuneração do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado. observado o que dispõem os
arts. 150,11, 153, m, e 153. § 2.°, I;

Q{ - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar. diretamente. ou por qualquel de suas Casas. os atos
do Poder Executivo. incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribui
ção normativa dos outros Poderes;

XII - aprec\ar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de
ràdio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indigenas. a exploração e o aproveitamento de
recursos hidricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar. previamente. a alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a dois mil e quinhentos bectares.
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Tlnn.o VIII

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

CAPlnlLO IIJ

DA EoocN;ÃO, DA CULTlJIlA E DO DEsPOlm)

SEçÃO/

Art..2DS. !' edueaçAo. direito de todos e dever do Estado e da famm•• será pro
mov~ C ,nc:enll\·.da com a colaboraçlo da sociedade. visando .0 pleno desen.
volv,mento da pessoa. seu preparo para o exercicio d. cidadania e lU' qualifica.
çlo par. o Ir.balho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguinles princiJlÍOl:

J- igualdade de condiÇÕCI para o ICCIIO c perntl~nci. na esc:oJa:

" - liberdade de .prender. ensinar. pesquisar c divulgar o pensamento. a anc
co saber;

. . '" ";" pl.umlillllC? de idói.. c de concepçllcs pedagógicas. C c:oc.,istência do ills
blUlÇÕCI publicas e pm'adas de ensino:

IV - gmtuidado do ensino público em estabelecimentos ofici.is:

V - valoriZlÇio dos profissionail do ensino. garantido. na forma da lei. plano
de carreira paro o magistério público. com piso salarial profissional c ingresso excluo
siv.mente por concurso público de provas c Ululos. assegurado regimejurfdico IInico
para lodas '1 instituições mantidas pela Unilo:

VI - gcsllo democrátiCll do elllino pllblico. na forma da lei;
VII - garontia de padrllo de qualidade.

..................................._- .

, .

~If 886, de 23 de agosto de 1995, do Poder Executivo

A crise do Estado eo DI raiz do penado de proloa~lda estl!JII.çio ecoaàaDca que o

B.ruil experimmtou DOS idtimos qumze mos. Nas suas tm1tiplu tiCetJ5. em crise se mmífeslOU

como crise .tisca1. crise do modo de íme:rvraçio ao Estado DI ecouomía e crise do próprio apuelho

eswaI. No que diz respeito a est. Ultima dimensao. a caplcidade de ação admiDisaativa do Estldo
SI deteriotou. C1tq1WltO pn:valecia um cnfuqu. equivocado que levou ao desmoat. do apsrelbo
awaI e 10 cIetprutip, de SUl burocracia.

Para ... Govemo•• refiJma acImiaástnâva • colllpOllODte iIIcIiIIoeiónI do coajuato
du~ _ItÍ"'à'MIIÍI qDlI CItá~ i lOCiodade. SIo~ que .....ta:irio i
t1lIII1IDIIIÇio do EJtado • i ndefiIâçio do _ papel e da .... forma d. at1llÇio. para quAl se pOIll
alcaaçsrumequaciollamauo cCllllÍlUlllte e duradouro da criIe.

o revigofUllCllto tia capacidade de gestio. de formulação e de ~Iom=tação de
po1íâcu IlOI apln.tDI esw.aís SII'à dammia.u.te pua a momada do desenvolvimlluo ecaaõDco e o

.......... ás d-.Iu da cidadaa por um serviço público de melhor qualidade. AIáIl diao. o

.-o da oliciàtcia do apsrellto do Eslado • .-cialpara • supcraçlo defillitiva da criJe liJcaJ.

A revu.io àe áisposiJivos cOnsrirUctODIlS nio es~ota a reforma ad.miDimmvL ma

r..-u capa imprescm.divei lO seu suceuo. promovmdo I .tua.lizaçio de normaL coa.comium

a remoçio de coamm!!DJIID10S Ic~ que hOJe enuavam a UDPiamação de DO'VOI principio!

IDOdeIos e tearicu de !cstio.

No d.ifiçü contexto do retomo a demacraClL que em nosso pais foi siDIaltiJleo a ms
liuoocira do Estado. a CollStllUiçio de 1938 corporiiicou uma coacepção de admioimação public
verticaIizad.L hiersrquica. ngida. que f3voreeeu • proliferaçlo d. coo<roles lIIIÍtIS veze

~L Cumpte agora. reavaliar algumu tias opções e modelos adotadoL uaimiIaado DOVO
-.,. quAl reorialltom I açlo esutal em direção a .6ciêllCII e i qualidade doa serviços prestado
ao cidIdIo.

A revisio de dispositivos .:onstituciouis e inúmeras euuu D:JUdaaças na esfer

juáIiccHepl quAl • acomplllhario. estio direcioIladu pan o delilleamemo dê coadiç6os propicias
iDIpIaaçio de novos formatoso~ e 1DJàmcionais. a revisio de nx:iau • proccdiml:stc

e i. lUbll:iruiçio dOI conuoles tbrmais pela avaliaç:io perma.aeJ1tc di: resultados.

Coerente com estes propumos. Sr. Presidente. acreditamos que as emenda

coa.sr&udoaais ora apreselltldas veaham .I contribwr decisivamente para o uvi!DrIDlG10 ti

admiBisaação publica. com impactos positivos sobre o CODJUD.to di ..ção govemameDU1 e sobre

sociedade. Como resultados esperados da reforma admínisrrativa. vaJe destacar o~e:

EXPOSIÇAO nE MOTIVOS INTERmNISTERIAL N9 49, de 18 de aposto de 1995. I
dos Srs. Ministros de Estado da Justiça, da Fazenda,da Previdencia e

Assistência Social, da Educação e do Desporto, d~ Administração Fec'era11

e Reforma do Estado e do Planejamento e (lrçamerto.

SenlKxl:s Mcmlnl do COOJll'110 Nacional,

NOI 1CnD0I do anil".60. inciJo n. ~ COI1IIituiçlo Fcderal, .....- l~
dellbençlo de Voau Excelenciu, acompanhado 'de Exposiçlo de MOIiVOl dos Se\'!lorelI
MIniIlroI de Eatado da JusIiça. da Fazenda, da Pre~. C Aslilllnc:ia Social. da~ c do

!lcIpoIlo, da AdminiIlnlÇlo Fcderal c Reforma do Eslado e do Plancjalllcnto c~0\_
da propoIII de emenda COIIIIitueionlJ que "Modlllea o Cap{tulo da~ Pdbuca.
acracenta Iionnu li D\apoIlçilcs C.-ttucIonaIa GenlI c CIIIboIece normu de UMIiCIo".

lInIIIIa. 23 de &'10au.

);::~ 1_.L

de 19lps.

• I7IcorporDl' a di"'~nsão da '.ficiinclll na adml1l1srraçào publica: o apareUto de Estado dever. 5

reve!It apto a !erat mais becefic:ioL na forma de prestação de 5eMÇQS .i sociedade. com -o

t1lCIIIIOI cIiapomveiL em respeito .0 cidadio cootribuiII..:
• cDlltnblUT paro o ~qwlibrlo das COfUQS pIlDIlcas: as esferu de Govemo que enfn:awn

desoquiIibrio das CootlS publicas disporio d. maior bõerd.de para a adoção de medidal efetivs
de reduçio d. seus quadros d. pessoal obed.cidos critérios que evitem a utilização .busiva o
poneeutoria d. tlÍl diapositivos:

• -...YiJizIr o IIliJuoJ#mo otiIrtiItutmtJw • mroduçIo de IIOVOI fotIIIIUII iutilDt:iouis para
..... em fIIÍIDO de cooperaçIo dos serviçoa púhlicos. l!ItYOlvCltdo • Ullilo. ESlIdos, Dioail.
FodIn1 • MuDicípioI •• teIIIOÇio de ollâcuIos Iepis • trallsIi:n!IIcia de !Nu • de peuoa

apro&.dario • aplícaçlo doa p.-itos do fadenIiamo 111 admillistraçlo pública. plJlÍCllllZDlell
IID que ...... desceotraIizaçio doi serviços pUbIicos:

• f'OIIfI"I' com jomtQlOS jurJ/iICOS e IIUtltJu:,onaJS rlguias li! ulUfonnz:adoru: a reform
.....;mc;cw.1 pot1llÜi. impIaaçio de um llOVO -= estrUlUlI1 til AdmiaiotraçIo Pl\bIic.

bnaiIoin qDlI c......... di/inoeioçio e • ÍIIDVIIÇiO 00 trIWIIOIIUl de ---. fonos
)UI1CÜcU e IDIlocios àe !!esüD e âe cODtrOie. parucu.imnente DO que tJn!e ao rt!JlDe]U!1dico ao
servídozu. aOl mecanismos de rectUWDe:DtO de quadros e OI política ren:amem:oria:

• ttifan;ar a quaiuilJtU l o tÚs."",.nito nas' SlT\fÇOS puólJcos: :1 assumlaçio pelo serviço public
da cemraJidade do cidadão e da importància tia CODtmUJ superação de meus de desempCDÍle

COlljupda com li. retirada de cODaolu e obmucões legm deslu:cessarios. repen:utiri na melhon
dos seMços publicos.

Excelelllissimo S....or Presidat. tia Republica.

TUIIOI a botlfl de sm-er a elevlda couidc:sçio de Vossa ExcelãIcia a proposta
em mexo de emenda cOIlSmUciODlI reiaúva as diJposições que rC!etD a admmiRraçio publica. ,
rt!ime)undic:o e :I discipÜDa àa eSllbilidade dos scMdores publicos Cn.1S.

Esta proposta se complemal.u com a emenda relath:1 as prerrogativas dos Poderes

para • orplIÍZIÇjo admiDistrstiv•• para • fixaçlo d. VCltcimentos de seus setVidores awoliar...

CtllUfdmzçiJu GUlfis

Em relação ao servidor pUblico. nao se mtenc10Da penilÜ.z.i-lo ou suprimir direitO!

IIIU at1lliizsr diapositivos legais. remover e,.....,s e. sobretudo. propiciar coadições • iIItroduçio d

Dava fonDU de gesd.o que valorizem. i:. sua nrofissionalizaçio. Nesse sentido. resu.ha..se o

SCJUiDtes teJUkados esperados:

• ~"'" o rup.JlD ~ a '1fItJIr17I tiol S~rvldtJr p~ram~ a SOCIltiat:M: a flexibilização d
esullilidade. • imroduçio de_I de ....aliaçlo e • pOSSIbilidade de equaClDlll1DClttO d.

siIuações de excesso de quadros deverão coambuir pari o revi!oramento da ima!em. do sen'1âc
publico perante iI opiDiio publiciI e plra i'. assund.ação de uma nova posrun profissioDal:

• utmruJar o au.m'Oilllm.1ll0 profISSIonal dos il""dor~s: J permi.ss.io da reserva de \'aps no
COGCUrSOS e processos seletivos repercutirá ·til motívação dos servidores e ficilitari o se

adequado repolÍCÍomauo dCltuo da .dmmiJtnção:
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_/ltorar tU cOl1dIçõc tk trabalho: as i1e>cihUizaçàes introduzidas propicialio ••Slimilaçio d
novos mecocios e tecnicu de Sestio.· c:Wtdo .; ondições para substancial meIaoria- dos padrõe

!"ft'ICÍIiI no serviço público. beIIe6c:ialIo os próprios servid=

AElftl!1IfÚI

Os dilposiávos abaqidoI pordi cmouda collJliruciorullêlll """'" Ca&Jo • mIisi<

doIpriIcipiol' no.-sqIUI repm.~ púIlIicI. o...... juridico .....wans. com,
fiuIilIode de reuxrver c:outtm~ Iepis ......... JIflIC'lIIia-ll i clt
p-LJ>OIidcI_emóriL esuhiIidade.~ de fiIDÇ6II ,... o

omoicipios.

Foi revista a previsão consárucioaal relativ•••doçio compulsória de ...... juridic<

1Wco para o. servidores da 3dmiBisuaçio direta. das anurquias e das fimdeções. Qamdo de su:

implantaçio. o re!ime único represeotou uma temaM de r....belecer o cootrole solln: • pstio do:
recwsos bumanos 00 serviço público. A prolifer.çio de enádades na admioisaaçio indireu. co

panlelo com uma variedade e supaJIOIiçio der~ juridicos e situações fimc:iouiI entre o.
servidores. demandava uma ~Ia .çio no ....ádo de'reorpniDçio dos qualltos do ESIIdo.

A opçio adotada na COIUÚllÚI;io d. 19!8. contudo. se caractelÍmll pela Ca&Jo OUJI
fOl1Dllo IIIliflllDllDdor. n!ido e cetllnlista. represemando verdedein reverdo em rCÍlçio à!
......epu deacenualiz:adoras que. 00 pasudo. haviam inspindo a adoçio. pela adoIiIIisaIçic:

Pública. dea fiIons juridicu de .uwquia • da Iiladaçio.

No que tlD!e i revisio das dispoliçães !erUs que afeum. admiIiatnçIo públicl. fie:
'UlOriDdl • swpOlllio de exi!à1eí1 de nacioallid&de bmileft como requiailo para o IICOIIO :

....... ~ID!OIe fimç6es públicu. .... c'"- • ....... de&Iidoa em !oi. A ...... boMllciari. en:
paràcular. as iutimiç6Io de ....... de pooqIIiaL q.... _ dai _ e_h' . que

hoje tmpouabüiwD a atração de protissionus esam~etrOs especWiDdos pUla ocuplÇão de 1imçõa:

perm&llClllteS.

A iIllpJ.Iaçio do ....... jozilIieo único. 0_ SOIIIicIo. impÕl pIMlia .-riçio lIpI i
=--ia e lIaiIIiIidade de 8_~ i .dminiItraçio iDdintL r r .... OS

ttDdóDeiu DO SIIlIido de um--.~ em reIaçio i adJríIIiIInQIo dirwta. AIím

m-. tIUIldeo. Estados e Muoicipio. o maedamato c:amaIiDdo<.~ ráado ....
pouibilidade de OlICOIlUlr soluções pniprias e diIl!mleílda. para • o,!lDÍZSçio de ..... quadros.

A diversidade de fO!ÍIDOI juridicos para os servidores publico. ó reqWsito qUI em
D&IÍIlI fsciIlIari • impIantaçio de UlIII OUVI uquiIetura juridlco-iasáIw:ilmI quo pOllililire 3

adailillraçio pública bruiIIin • SUl tearpBÍDÇiO em silllOIlÍI com as mociodu tÕCIIiCU •

COIICIIÍlOI no ..... de acImioBuaçio.

.~ reterenCla :I isonotI1Il de vencimentos enue 05 strV1dores foi suprizmda do teX!

coasti:rucional Pretende-se que o tema veulu a merecer adequado e opommo eqUlàoulDall:o COIl1
compoaeme inerente :I uma cooSÍSlen.te politica ae ncunos humanos e Dio como direito subjetiv

do servidor. que sujeira a adminisuaçio a todo tipo d. pressões e d:mandes por equiparaçio t

vac:i:a:w:atos.

Dessa forma. as. auurquÍIS e fund.tçõe5 poderio contar comr~ apecificos Q

trabalho. que .tmelam • oecessidade d. maior a!!lide~. no reennamento e n. IÜI!H'U& de qIUIdro:
Dl&lIádu as devidas !UUlIas e a imp.....lidad. e I.!alidad. proprios do serviço púhIioo. AIir

disso. a critério de cada eafora d. !ovemo. poder-se-í .do.... o re!ime celerisu. nas siInações .,

que for ju!!.do majs conveniente. . .
Tarnbêm deotro do mamo propomo de ~Iisr mIl!CI1S de 'UlOllOlllÍllennciaL

removida' do texlo cO"pjn'CÍO!'.1 a refariDcia â obriptoriedade de adoção de um ...... juridic

único abrm!ado todu as inJtiruições de ensino lI1&IIádU pela Uniio

A .benura de possibilidade de .doçjo d. requisitos d. idade pua admisdo ao serviç

púbtico vem fscultar a .dmiBisuaçio. 00 int...... de maior .lic:üaciI e raciooaIidede de CUSIO:

inilIir o __ d. quadros envellseQdos.q"" p..-erio pouco tempo 00 saviço do EIlICk

úmido jus. CII1teUIIto•• todos os direitas ..mates i """~ do seMdor p1i/JIico.~s
que as resrriçàes de idade láo seria obripcóriu. podeodo ser uáliDdu em fiIIçio da

caraeteristicas de cada Clr!o ou ",ea de ativida<ie•

Esta 'nova arqurlmlrZ tem como d.iretnZ bis:lca o r~e da J~ t: li

flexibiIidsd. ~ 8estio nas ....s respolll&veis pela presuçio de serviços pubHcos. Prerc:nde-se que.

panir das modilicaçóes promovidas 00 texto COIlSÚlUCIOn&L 'OJ' pOSSIV.1 • deliair;io da te!ÜDO
jurid:k:os diferenC1ld~5 para os servidores. conforme :J. natureza do of!io ou enádade a que !

vmculem.

0uIn impoll&lllC modlIic:açjo suprida .0 texto c~ n:fae.se

~ de esabilidade do servidor pábIico. Hiaro<~ o iutiIIIro de lIIIIliIidad
.....- UlIII~ da~ baIDc:rilica com o propÕIiID de~
adIaiIiIIIlIÇio ~...iDaaiIIiaa. o UIO de deIIiIIio..-__ pnIiâco.

Como quIquw nOllllO lepI. as caractIIÍIÚCU doMe ................ di _

3lIJÜDçio que o compaábilize com • nec:tsaidIde de impIInuçio da récDicas da psdo vobIo
para. etic:iéacia e o desempenho. AIim disso. a pnipria lIIlldenIiDçio politica. socia1 CODCOIIt"

para • cOllSOlidaçio da disIioçio entre as tsferu púIlIiCI e privada e para tonw maia acunda

fiIcüraçIa pela sociedade ..............1ba-.

Nlo se PlOl'u!DL pOJl&lllo. a exrincio da esubiIidacIe. Eut....... COIIIO lOIlicieott
SUl~o em deis 1lÍVeis: d. forma n!!,da. para .s calO!OriU qIUI~ Iimçõe

"""';"'s de Estada • de fcxma flexivel p.ra os domais Iimcioairios. A eIl&biIidade ri!ida JIII'IIIÍÚr
• dispeua do servidor por fsIta !r&W O" por ...iliciiacia d. d_.... .-... proc:aa
admioisIrarivo ou judiciaL A estabilidad. flexivei componari. aIêm dai bipOma lR&riom.

poaiIliIidade ded~o do savidor por necessidade da admõoistraçio. dec:onate de --

de quadaos ou de procaaos de reotlIItDr&Çio orplizacíoUL

A. moJduo Je!J,i VJ!eDte pemmiu a ~eDeraüDâa e inàiscnmiaicia ambuiçio de n!id
esubiIidade a todos os servidores. na adolioistr:>çio direa. nas auwqaiu e nas fimdações.

fIexilriIizaçio d.... insáruto. oos termos em que .... seode PlOl'o", pmnitiri • sua .plicaÇi.
difilrencilde e !,&duade confurme as caraetemácu institucionais e d. !0SIi0 de cada 1O!meG10 d

admiBisuaçio. Sm. tambem. insuumIItto .tieqUlQO pua. utlldido o inmesae público. equaciollI
;imsçõa em que se verifique excesso de quadros.

Em. relação a política remuneratõria. foi acrescentado aos prizlc:ipios aplicáveis a
admiD.iançio publica dispositivo relativo a obrilltoriedade de aprovação. JDeIÜmI pro;.o de lei
eopecifico. de quaJq.... modalidode de reajwte••WDlOlto ou cooCOSJio de vanu....... servidores.
A medida impossibilitara. coocessão de veta!CI1S pela via de resoluções admioilaativu. coeferWIdo
IDIior transparenci& e unifol"lI1idade de procedimmtos DO tratamento dasr~ DO setor

púhlico.

o dispositivo a!ilizara. 3traves da remoçio de empecilhos Iepis. o processo do

redefiDiçio de eoClr!0s e responsabilidades emre as esferas federal. esudua.l e llllllÍCil'aL No CIS<

""ecúico de Uniio. ;era pOSSIV.1 0C!OCllr 3 U&IU1õràIeíI de .ávidades. p....a1 • pllrimólzi<
3.Íetados pela descentnlizaçio da gestão de serviços publicos. Ao mesmo tempo. proporcionara ao

Estados e Muntetpios a possibilidade de imediato 3cesso aos recursos hUDWlOJ.. imoVC1S
equipll11e!ltOS indispensiveis a contmuidade dos serviços tnnsferidos.

Como dispOSlçiO geral a ser inchuda no texto ~Qnstitucjotll1 e pOllenormam

'"!QlImeoude em I.i complementar. preve-se 3 adoçio de difereotes ,ôrmas d. cooperaç1o emre :
Ueiio. Estados. Dismto Federal e Municq>ios. para a or!lDÍZSçio e !eSlio de fiIlIçõa e serviços. Do

panicular imponincia sera a permissão da incorporaçio t?u cessão. entre as esferu de savemo. dt

quadros de pessoal bens e maalaçães. mediante convinios para tnnsierência toul ou parcial dt

enClr!0S e serviços. A implmtaçio de todes as modalidades de cooperaçio PlOl'0sw depmder.
seqJre da vofunuria ade:.io das panes envolvidas. respe:nanào-se a autonomia das unidades tL

federaçio.

Com o objeávo da aPzar' mqaizaçio dea ........................... da
.......miai COIII visas i imploamçio do 1'nlpIIIIa Nacioul de [)reM • I' lili.-ida
.. ai...... de aprovaçio lePlativa para • cri.lçio de ............... I é ••_. nu
siluações em qIUI .s circulurineíls de privacizaçio recomeodem o d cIaqI1dIS ji

existates. CollSidm-se que o controle~o no texto coaJritucioaaJ é dellleClllirio.~

qUllldo aplicado aos prnces!os de privatizaçio em curso.

A .plic.açio dos teros de r01l&Jllmçio dOi servidores publicos pmvillos ao amait...o

cOllllÍlUCiOnli p..... a1caDçar. de fOlllll mmdelÓria. os manvos. E propo.. diIpooiçIo trauilãria
que enquaura os proventos e pensões aos limites de remmcração aplicados aos savidora aUvos.

Sen viahiIiz.ada. deua forma. a imediata revenio de inlUllClU e onerosas SÍlllIÇ6II da ptICOIIÇio da

teIIIUIlOl&Çio .cima do teto couituciooaL

Aiada em relaçio à pstio das ............... a supreIIIa de de
lSIlriDçio~ para • criaçio de subtidiiriu de _ púhIica .......... di .......

1lIiIlI_caúrirJlIIiar.lI%OIIO<IU. qilidade para o bom~ nas~di ........
,Esta Jiexibiliuçio. caotuao. so se apücan a5 siIuacões em que a subsidiãria teaha como iiu.iida4e (

desenvolvimento de atividades ecDllóllllClS SIllIÜIreS as de emplC$& lIIItrIZ.

Poderio ser destiu:das ale vinte por calto das Vlps nOI CODCIlIIDI ou processos
5C1etivos aos servidores que Sejam detentores de CU!0s efetivos ou empfe!OL ~\.~ de va~

para os servidores publicas. de torma limiada e rigorosamente reguamerllada.. puu I ser ad.r:Ditid.l

cam o proposito de oferecer uma motivação ao desenvoMmento prolissioDal dos servidora.

Os procedimentos do concurso publico poderio ser rede.6nidos e mtIhor adaplldos

aos cual de recruwnentO para admiuio em emprego puhüco. com li izraodDçio.. no teno •.

.:oastirucioa.aL do ""Processo seJetivo publico", Os procediman:os m.emtn 10~ rim se

revelado dmnuj'dlmrate lentos e n!idos para o recruUIDeDtO de empte!ldos que Dio CODlIID com
a prerro!.tiv. de estabilid.de. ou OIS situações em que bi oecessidede de plriis protlsliolws

alIameme especi.aliztdos. ou com experiàleíl e quaillicaçio IDUilo especifica. CUIIlpI1l observar.

OlltrOt&IIto. que. fi!U'l do processo seletivo devera propicilr • simp1ilicação de rocius •• reduçio
de pnzos. mmáde expre...meote a imp....alidad. oos procedimentos de se/eç:Io e o seu carirer

publico.
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o DOVO lrltamaltO comêndo a esrabilidade [m aN como coasequáu:iI

!<lleralização. !lU I.Pslaçó.. qut \i........ '.pdalDtllt.r os dispoaitivos modificados. c
implalauçio d.llltCIllismo. clt .vsliaçio d. dtstmoeaho do. servidores. cOlll.....1aIIdo • provisio li

hipóma clt W1UllltlltO do Cl%!0 0IlfiItl0s c..... d. comprovllla o clllm1DlU iDoIiciiocis.

Em relação 10~ por oeceaaódldc acImioHuatiYa. ele poderá IOf -ma .
com viaw • reduçio 011 RaIIUlUIIÇio do quadros. ou pua o ateIICÜaIIlIto _limOs clt dtapas

COIIl~ d<termiudo. pdo IR. 169 ,Ia Coallituiçio • rec:ememeto repIa-.Ios DI L

C.......... 11.• 82195. CIIIIIpII oIJoIrvar•• pttJpÓIÍlO. qae o ....~ pelos....,. cor
p-.I &ce u ........ diopoaivàs alilla bO;t. co.. .- pavicIad&. a ....... Esado.

~ que se viaailllpollÜliilailOl de ilIIpIemoolar ..... pto!'UJllS do._.

... . cOllCCllio deu nova PnttoplÍVl '0 allmioitmdor sai lCOlIlpIIIIuda d

líaiIaçõa 10 .... uso abusivo ou p_ório. Assim. o CUJO ocapado pelo ..wIor deoIipdo ler

"t'OftWÍ"._e extiato e lei cOtqlIomlaur podet:i aápaIsr CIÜriOI e ............ adicioaIio
AAIamL sai uaepada ia.Jaizoçio 10 1trVioIor• .-liIrtDt pMeçia e crirériDlo _ .......

_ Ioi. _ CUOI clt~ por lIIICCIIIÍdIdI da adIIliIionçio 0Il p« iudIciIKia d

...........
FICOU expt_ reaulvada. "'_0. o splícaçio doa nIaiYoI

perda do =!O por neceuídade .dmiailmtivo no caIO dOi seMdores ocnp de CI%!'

e&tivo. qut d.senvolvam otividades exchuiv.. do Esudo. coeforme \iereaI o ser deIiaidas n
lqiUçio.

o ioIIimro da diIp••iid"'e t-.da Iài tel'ioro. pnwMHe .,......__..

pan:opoio de~ ptlIPClICiouIlO tIIIIlpO de Ia\'iço. ... o ' ......__ do lOIWIor eu

.:qo di mama natUJ'tz:l ambuava. A reaâequ.açio proposta \'1SI: reÍOrçar a SUl. viabilidIde CDmt

~_do a Iàcilitar proc...... d. reorlllllZlçio acUniaimauva. podtodo Ier .....npdc
akauuvllDtlltC ao óesli~ame:nto do servídor.

Tambem em relação aos requisitos paria conccmo da esubüidade proauGlJoose UIDl

mais ctan. e dt<ernm:wn. \1I1CU1açio a mecwsmo. do 'VOÜlçiO. com o .Jri!àcia clt rnJizaçio d.
ovsliaçio do sttVidor por comissão .spoaiica. O prazo do ....!!io probltorio foi taadido par.

ciaco DOS •• oquisição do ...obilidaclt••0 seu linII. fica con<licionada o ovoliaçio do servidor po>

cOBUlio àuI:inuda com estJ finalídade.

Sio ..tiS medidas. Sr. Presidento. que cOllllilutm pano do coajullo propo..o Ih

lIIIdaaçu co"'''''c,ono.. que visam transformar ••dminísmçio publica bruillirl am. podtrolC

iuauIDIato do descuvoMmellto ecoaõmko e social ':DIlSOIDtC 3S direr:rizes e objetivos de

pro_ de Sovemo.

RespCllosameute.

AdminiSlrlÇIo PI1blica, acrescenta normas às Disposiçilcs Constilucionais Getaia e estabelece

normu de tranliçlo'.

Ateneiownenle.

c=-c:=.-.cv..-....,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO'
Minialro de EaIado Ch<!fe da eu. Civil

da l'r1:aidencla da Rcptlblica

A Sua ExceIenci. o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS=.uSecreUrio da CIlIIndol DeputadoI

:Df.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 174, DE 1995
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" 887/95

Modifica disposições do Título "Da Organização dos
Poderes" .

(~ COMISSAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As ;·lesas da eâmara dos Deputados e do Senado Federal prc.OIulgs'll a seguinte
anen:1a ao texto a:mstitucional:

MIaioCn de EIlal1e
d.PIa••j........~

,.01'- /, ••' ........

/ :olELSON JóalM
)fÜliJa. ilo Estad.

dll'JUltiça
(

_P/.· t. //
~OLDSTEPIIAIlU •

:IIlaiJa. d. Estad. I

dII Previdiacia o Asailtàda Soeial

ÁvIaotl" 1.861 ·SUPAR!C.Civll.

Senhor Primeiro SecmWio.

'7-~

nDROSAMPAlOMAJ.ut
)fÜlistro d. EareM

daF.-u

c-~J~
P"ULO RENATO •

:IIlaiJiI"Il"11W EsreoM
dII EdacaçJo o ele~

Brasma, 23 de ago.to de 1995.

Art. 1°. É suprimido, no inciso XI do ano 48. na alínea 'e' do inclso 11 do § 10
do ano 61 e no ano .a8. da. Conslftuiçao Federal. o vocábulo "eslruturaçao',
passando estes dl5pOsdlvos a vlQOrar com a seguinte redaçao:

'Art. 48 ..

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

XI • criaçio e atribuições dos Ministérios e órgios da
admiflistraçio pública;"

. .
'Art 61 .....................................................................................
§ 1° .

11· .

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

e) crillÇio e atribuiç6es dos Ministérios li 6rgIos da
administraçio pública;

'Art. 88. A lei disporá ~bre a criação e atribuições dos
Ministérios: '

Art 2". É acrescentada ao inciso VI do ano 84, da Constituiçlo Fedenll,
após o vocábulo 'funcionamento". a expressão "e estruturaç&> dos órgãos da
administraçao federal'. passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 84 ..

Encaminllo o ... Secretaria Me....... do EltCtllenlfuimo Senhor PrecidenlII da

Repdblica relativo o proposlI de ....nde constitucional que 'Modiliea o Capltulo da
VI • dispor sobre a organização, funcionamento e estruturaçao

dos órgãos da admimstração federal;'
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Art. 3". é acrescentada ao inciso XXV do art. 84, da Const~uiçio Federal,
aPós o vocábulo "extingUir", a expressão "e tranSfonnar. sem aumento de despesa e
alteração da natureza jurídica do cargo, os cargos públicos federais. na forma da
lei". pIISSa'ldo o dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 84 .

XXV- prover. extingUir e transfonnar, sem aumento de despesa
e alteração da natureza Juridica do cargo, os cargos públicos federais.
na fonna da lei;"

Art. 4°. hJ art. 48 é acrescentado o inciso XN. com a seguinte redaçio:

"Ar!. 48................................................•....................•...••...........

XN- flX8Çio da remuneraçAo dos cargos, empregos e funçOes
dos serviços auxiliares. técnicos e administrativos da Cêmara dos
Deputados, do Senado Federal e dos órgãos do Poder Judiciário e do
Ministério Público da Uniio, observados os parâmetros estabelecidos
na lei de diretrizes orçamentànâ';;

Ar!. 5°. É suprimida. na perte fJtl81 do ir>"i~o IV do art. 51 e do ina.o XIII do
ar!. 52. da Consmuiçio Federal. a expressA0 "e flXaçio da respectiva reml.ll8rllÇlo.
obI8IvacIos os parAmetros 8SllIblI1ecidos na lei de diretrizes orçamentáriaS".
passando os dispositivos a vigoÍ8r com a seguinte redaçio:

"Ar!. 51 ..

IV - dispor sobre a orgl'nização, funcionamento. policia, criação.
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funç6es de seus
serviços;"

"Art, 52. ..

XIII - dispor soble a organização, funcionamento, policia,
criaçio, transformação ou extinçio dos cargos. empregos e funções
de seus selViços;'

Art. S". Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicaçAo.

Brasília.

"LEGISLAÇ~O CilADA AHEJo.ADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.C.OI"

CONSTITUiÇÃO
1988

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

TITuLo IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

I
I CAPhULol

Do PODER LEGISLATIVO
..... " - ~ .

SEÇÃo II

DAS ATRlBUlÇÕES DO CONG~ N.1CfONAL

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Prcsidenle da República, -não
exigida'CS\3 para o especificado nos ans. 49. 5I e 52. dispor sobre todas as matérias
de competência da União. especialmente sobre:

I - sistema tributário. arrecadação e distribuição de rendas;
11- plano plurianual. diretrizes orçamentárias. orçamento anual. operaçllcs de

crédito. divida pública e emissõcs de curso forçado;
111- fixação e modificação do efetivodas Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais. regionais e selcl;ais de desenvolvimento;

V - IImiles do território nacional. espaço aéreo e rnaritimo e bens do domínio
da União;

VI - incorporação. subdivisão ou desmembramento de áIeu de Territórios 011
Estados. ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

VII- transferência temporária da sede do Governo FcdcraI;
VIlI- concessão de anistia;
IX - organização administrativa. judici'ria. do Ministério Público e da Defen.

soria Pública da Uniilo e dqIlTerritórios eorganizaçãojudici'ria. do Ministério P6b1i
co e da Defensoria Públicá do Distrito Federal;

X- criação. transformação e extinção de cargos. empregos e fullÇÔCS públ~
XI - criação, CS\1Uturação e atribuiçllcs dos Ministérios e órgilos da adminis

tração pública;
XII - telecomunicaçllcs e radiodifusllo;
XlII- matéria financeira. cambial e monetária. instituiçllcs financeiras e SUIS

operaçllcs;
XIV- moeda. seus limites de emissão, e montante da divida mobiliária federal

SEç,ioJlI

DA CÂMARA DOS DEPlfTADOS

Art. 51. Compete privativamente à Càmara dos Deputados:
I - autori7.ar. por dois terços de seus membros. a instauraçilo de prOCCS5\l con

tra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
" - proceder à fornada de contas do Presidente da República. quando nIo

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abenura da SCSSIO
legIslativa:

111 - elaborar seu regimento interno;
IV - dispor sobre sua organizaçaD, funcionamento. policia. criação. transforma·

ção ou eXlinção dos cargos. empregos e funções de seus serviços e fixação da rcspcctiva
remuneração. obse"ados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

V- eleger membros do Conselho da República. nos tennos do art. 89. VIr.

SEÇÃOW

Do SENADO FEDER.1L

Art. !i2. Compete pri,'ativamente ao Senado federal:

I - proce~sar ejulgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes
de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma nalureza conexos
com aqueles:

...................................................................................................................................
XIII - dispor sobre sua organização. funcionamento. policia. criação. transfor

mação .ou eXlmção dos cargos. empregos e funções de seus serviços e fixação da
respectiva remuneração. observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias;
.................- .

SEÇÃO VIII

Do PROCESSO LEGfSJ...lTIVO

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

DASLElS

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso Nacio
nal. ao'Presidente da República. ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superi
ores. ao Procurador-Geral da República caos cidadílos. na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ I." São de iniciativa privativa do Presidente da Repúblic.1 as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
ai criação de cargos. funções ou empregos púbhcos na administração direta e

autárquica ou aumento de SUlI remuneração:

b) organi7.ação administrativa e judiciária. matéria tributária e orçarncnt.6ria,
serviços públicos e pessoal da administração dos Territ6rios;

c) servid~respúblicos da Uniã~ e Tef!Í!órios. seu regime juridico. provimento
de cargos. eSlablhdade e aposentadona de C1\15. reforma e transferência de militares
para a inatividade:
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d) organiza~o do Ministério Público e da Defensoria Pública da Uniao, bem
como normas gerais para a organização do Mimstério Público e da Defensoria Públi.
ca dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:

,."

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administra
ção pública.

§ 2." A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
De~ulados .de projelo de lei subscrito por, no minimo. um por cento do eleitorado
nacional. dlstnbUldo pelo menos por cinco Estados. com nâo menos de tr!s d~imos
por cento dos eleitores de cada um deles.

........................- _- _- .
CAPIn'l.oll

Du PODER EXECl"TIVO

................................... __ .
SeçÃO /I

DAS AmIRul(óF:S 00 PRESIDIi.'TE DA RF.Pl·RI.ICA

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da Rcpúbhca'

I - nomcm e exonerar os MlRlstros de ESlado:

11 - exercer. com o auxlho dos MlRlstros de Estado. a direção supcnor da
administração fcderal.

I1I _ inictar o processo Icglslallvo. na forma c nos casos prc\'lstos nesta Cons
tituição;

IV _ sancionar. promulgar c fazer publicar as leis. bem como c::"'pedír decretos
e regulamentos para sua fiel execução:

V _ vetar projetos de leI. total ou parcialmente:
VI - dispor sobre a organização e o funCionamento da admiOlstração federal.

na fonna da Ici:

XXIV - prestar. anualmente.'ao Congresso Nacional. dentro de sessenta dias
após a abertura da sessJo legislativa, as contas referentes ao exercício anterior:

XXV - prover e extinguir o$"ci.;gos públicos federais. na forma da lei;

SEçioW

Dus MINISTROS DE EsTADO

Art. 88. A leí disporá sobre a criação. estruturação e atnôuições dos Minist~rios.

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

MeaIIpm If' 887 , de 23 de agosto de 1995, do Poder Execut i vo

Esta proposta de emenda Cl)nstituclonal se camplemeuta com a emenda relativa as

disposições que regem a administração pública. o regime juridico e a disciplina da estabilidzde dos
servidores publicas civis.

Considerações Gerais

A cnse do Estado esta na raiz do penado de prolongadJ estagnação econôunca que o

Srnil expenmentou nos últimos quinze anos. Nas suas muItiplas tàceta5. esta crise se manifestou

como crise fiscal cnse do modo de intervençÃo do Emdo na economia e crise do proprio apa~elho

estatal. No que diz.. respeito a esta Ultima d.im.ensio. a capacidade de ação administrativa do Estado

se deteriorou. enquanto prevalecia um. enioque eqUÍVocado que levou ao desmonte do aparelho

estatal c ao desprestigio de SUl burocracia.

Para este Governo. a reforma administrativa é componente indissociável do conjunto

das IllI1danças constitucionais que está propondo à sociedade. São nmdanças que conduziria a
restnItUIIçào do Estado e aredefinição do seu papel e da sua forma de atuação. parz que se possa

alcançar um equacionamento consiaente e duradouro da crise.

o revigoramento da capacidade de gestio. de fonnul2ção e de implementação de

políticas nos aparatos estatais sera determinmte para a retomada do desenvoivimcnto econÔmICO e o

atendimento as demandas da ClÓldmia 'Oor um SCIV1ÇO publico de melhor qualidade. Além Oisso. o

alllDlllllO da eficiõnoia do ,parelho do Esado e essencial pon a supençio deliDitiv, da crise fu<:al.
A re\1SlÍo àe dIspOSltÍVOS constituCIonaiS não esgota a rerorma aJimiDist:rnm·a. mas

represenra etapa tmprescmdivel ao seu ~;u;esso. promovendo a amalização de normJS.. concomItante

a remoção de constrangimentos legau, que hoje entravam Do impl2nração de novos prmctpios.

modelos e tecuiclS de gestão.

No diJicil conteno do retomo a democracia.. que em nosso pais foi sunultáueo .1 crise

firLanceíra do Estado. a Constimição de 10 88 corporificou uma concepção de admínistração publica

venicaliuda. hierarquica. ngida. que favoreceu J proliferação de controles mwtas \'ezes

desnecessirios. Cumpre agora. reavaliaI aigum.as das opções e modelos adotados. as!àmilmdo novos

conceitos que reonentem a. açio eStatal e:n direçio a eficiéDcl3 e :1 qualidade dos serviços prestados

ao cidadão.

A revisio de dispOSitiV'lS constitucionais e inumeras outras DiUdmças na estera
Juridico-Iegal que :I. acompanharia. estão direCionadas pua o deline:1mento de condições propIcias .a

im:plantllçào de novoS formatos orga.n.iz.n~t!Jna15 e instituCIOnaiS. J fC\'lsào de rotmas e procedimentos

e a substituição dos controles forma.is pe~a ava.liação permanente de resultados.

Coercate com estes proposttos. Sr. Presldcote. acreditamos que as emendas

constitucionais ora apresentadas vCDh:l.Dt ti. contribuir decisivamente para o revigaramCDto da

administraçào publica. cOJD impactos POSItivOS sobre o CODJUnto da .l1çào g;overnunenu:l e sobre a

sociedade. Como resultlldos esperados ria reforma administratIVa. vale destacar o seguinte:

• Incorporar a d,m"u.o da l!.fiClênCla 1:.1 ad17flnlSrração puhilca: o aparelho de Estado devera se

revelar apto a gerar 1I1J.ís beneficios la forma. 4e preStação de serviços a sociedade. com os

recursos dísponrveis. em respeItO ao Cidadão contribuinte:

Nos lalnlll do artilO 60. iDciJo D. da Coll5lituiçlo FederaJ, submelo 1 elevada

deIiberIÇIo de VllIOII Ex<:eJenclu, ICOIIlponhldo de Expoolçlo de MotíVOl doi Senbotes
MiDislroI de Estado da 1ustiça e da AdminiJlroçIo FederaJ e Refonna do Estado, o bto da

pmpoIla de emenda comtitueiOll.l1 que "Modifica diJpoàçlles do TItulo "Da 0rpuizaçI0 dOi
Podenla",

BnalIia. 23 de agosto

~~J-
lXPOSIÇ.:lO DE ~IOTl\'OS Il:TER)fl:-JISTERIAL :-'9 5U, de 13 de agosto

de 1995 J dos Senhores ~finistros de Estado da .Justiça e da
..1.dministração Federal e Reforma do E:5tado.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.

de 1995.

• conmbulr para o eqUIlíbriO das col7las pubJzcas: as esferas de Governo que enfrentam o

desequilIàrio das cantis publicas disp arão de maior Iiberdllde para a adoção de medidas efetivas
de redução de seus quadros dê pessoal. obedecidos critérios que evitem a. utiliuçio a.busrva ou

persecutória de tais dispositivos:

vlabi/l;ar o feder.a!lsmo admmrsrrami'): a introduçio de novos formatos institucionais para a

gCSlio em regime de coopcraç:io dos .;erviços publico&. envolvendo a Uníio. Estados. Dist:rito

Federal e Mtmicipios e a remoção de obsticulas legais a trmsfctincia de bCILS e de pcsso.l

Iprofimdario , aplicação dos pr<cei1os do federali.smo n' ,dministnção pública, plIticullIn=te

no que tange à descent:ra1ização dos serviços públicos:

• romplr com formmos }UridlCOS e nuntuCJ011QIS rlgJdos e U1ujonm:ad01ts: :t refotml

constitucional permitiri a implanuçio de um novo desenho estIUtUI'lJ Da Adminístraçio Pública

bnsile:ira que contemplara a diferenci3ção e a inovaçio no tratamento de estrUtl1I'as. fOrmJs

íurídicas e metados de gestão e de controle. panículannente no que taD!e ao regime juridico das

servidores.. aOI mecanismos de RcnnameD.to de quadros e i política remuneratória:

• emQII;OJ" a aualldmie e o aesemDlmno /lOS serwcos puôÍlcos: a assumizção pelo seMCO public

~ centrali~de do Cidadão e da Ímponincia da contmua superação de metas de deselDl?enhc

conjugada com a retirada de controles e obstruções legaIS desnecessarios. repercutira na melhoo

dos serviços publicas.

Temos a honrLl de submeter:l. elevada considemçào de Vossa Excel6n.cía:1 proposu.

em anexo de emenda constituCIOnal. relativa as corn:petêncI35 dos Poderes para a sua orgiunz:ll;:io

3dmínistrari\"a e fixJção da remuneraçio no; seus sel'\icos auxiliares

Em re~ção ao setVidor publico. não se tnteDC10Ua penam-lo ou supnmir d.ireíta~

mas arualizar dispositÍVos legais. remover excessos e. sobretUdo. propiCIar cont;iições a introdução d

novas forinas de gestio que \'alo~em a stU profissionalização. :-lesse sentido. ress:lltaa se o

seguintes resultados esperados:
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• rlCUptrar o r~sptllO t! a Imagem do servidor perame a SOCIedade: a flexibilização d

e~bilidJde. :1 inuoduçio de mecanismos de avaliação e a possibilidade de ;:quacionamento da

situações de excesso de quadros deverio contn'buir para o revigoramentD da imagem do servido

p1Íbüco perante :1 opiniio publica e para li assimilação de UDI2 nova posrun. p:oJissional:

• eSTImular o dl!Stlll:olvlnJell1o pro.tis.rlo11l1i dos servidores: a permissão da reserva de vagas DO

concursos e processos seletivos repercurirà na motIvaçào dos servidores e facilitara o seI

adequado reposiclomentO dentro da administ~ação:

• m,/h01'ar as condiçõ«s de trabalho: as flexibilizações introdwidas propiciario a assimilação d

DOVOS métodos e técnicas de gesrio. crimdo condições para substancial melhoria dos (padrãe

gerencais no serviço público. heneficiiU1do os próprios servidores.

.4 Emenda

A administração pública brasileira padece da falta de msrrumcntos quC"lh~ -a~~n

Oexibilidade pita a orgmização administrativa. A ConstItUição determina que toda 'c quaJque:

alteração de estrutura seja feita por via de lei: o Congresso NacioDal dispõe sobre a criaçio

estrUturação e atribuições dos IDinistérios e órgãos da administração pública. cabendo ao Presidentt

da Repühlica poderes resíduais para dispor sobre a sua orgmiz.3.ção e fimcioDJmCllto.

A emenda constitucional em tela confere ao Executivo a prerrogativa de dispor sobn

a esuuturaçio dos Ministerios e óI!i0s da admizzistração. O objetivo pretendido é a maio'

autonomia de geStão e a simplificação de procedimentos para a or,mização da administraçil

publica. sem prcjwzo do controle legislativo em relação a criação e defiDjçio de atribuições dOl

órgios. que permanece inalterado.
Com as modificações propostas. as mudaDças de esttUtUrJ. na admillisttaçio federa

poderio ser promovidas por ato ~dmiD..i.antivo. oblCl'Vada a exigência de ampla publicidade. Esu

prerrogatIva. que jã esta presente no amai texto constlruclOnai para o LegISlativo e Q Judiciirio.

passa a ser estendida tambem ao Executivo. de modo a que se possa assegurar a mesma awonomia

:tdminimativa para 05 três Poderes.

Tambem com o objetÍVo de agilizar procedimC'I1tos e remover controles legais

demecessarios. Iài facultado ao Executivo promover :1 traDsfotD:l1ção de cargos. desde que nio

importe em aumento de despesas ou na alteração da ma natureD Jundica.

No que tange as atribwções dos Poderes para a fix.tção da reD11ll1eraçio de seus

servidores. entendeu-se como opomma a extensão dll e,'agência de lei nessa matéria ao Legislltivo.

:rujeita i sanção do PreSIdente da Rcpublica. a exemplo do que jà preve o texto constitucional em

relação aos demais Poderes. Observ~se que tal e~gência Dão aJc.uzçara a fixação da remuneração

dos membros do Leg;IS1ativo.

). medid.1 concorrera para o fonaJedmento do equili'brio entre .:zs prerro!.Ióv.ls dos

trés Poderes na arca adminístntiva. confonne TiJodeJo de simetria de competenCÍls. que \ira

3petfeiçoar o sistema de freios e contrapesos.

São estas as propostas. Sr. Presidente. que constituem pane do conjunto de mudanças

coastirucioaais que têm como proposito trmsfornar a administração publicl1 brasileira em poderoso

instrumento do desenvolvimento econômico e social consoante as diretr'izes e objetivos do

propama de governo.
Respeitosamente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 175, DE 1995
(Do Poder Executivo)

MENSAGEMN" 888/95

AItera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO)

As /m.as da Cinma dos Deootados e do senado Federal pzanuJ.gam a seguinte
EI:erila ao teltto cx>nstitudooaJ.:

Art.1° O art. 148, o inciso V e os parágrafos 1· a 6· do
art. 150, o inciso 111 do art. 151, o inciso I·e os parágrafos 1· e 5·, esta
renumerado como § 3°, do art. 153, o inciso I do art. 154, todos da
Constituiçllo Federal, passam a vigorar com as redações abaixo; slo
acrescidos um parágrafo segundo ao art. 145 e um inciso 111 ao § 2· do
art. 153; e aAo suprimidos o parágrafo único do art. 148, 01 incilos IV e
VI, e os parágrafos 3° e 4·, com renumeraçlio dos remanescentel, todol
do ar!. 153 :

'Art. 145

§ 2° É facultado, na forma da lei, à autoridade tributária
federal requisitar informaçtJes sobre as operaçtJes financeiras
dos contribuintes.

§ 3· ..... (igual ao atual §2·).....

Art. 148. A Uni40 poderá instituir empréstimos
compulsórios:

1- ..... (igual ao atual inciso I) .....

/I - em raz40 de conjuntura que exija a absorç40
temporária de poder aquisitivo;

111 - para financiar investimentos públicos de re/avante
interesse nacional.

Art. 150 .

1- .

11 - .

='Iusor<JOBIM
:\tinÍStro,ttetESUdo

d. illltiÇl

Avi'" nO 1.868- SUPARIC. Civil.

Ministro de Estado
da Administraç,ão Federal e Reforma do Estado

1/1 - .

IV - .

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
admitida a cobrança de pedágio;

Brastli.. 23 de aqosto de 1995. VI - .

Senhor Primeiro Sccrelúio,

Encaminho a essa SccreWia Mensagem Ou 6xcclentl<simo Senhor Pre5idcntc da

Rcpllblica ",laUva a proposta de emenda con.'tilucional que -Modifica dispo.s;çilc.l do Tlbllo "Da

Orpni7.llÇlo dos Poderes".
Atenciosamente.

~'-'---"\
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MinilllrO de Estarlo Chele da Casa Civil
da Presid.!nci. da Rcp~blica

A Sua ExceI!ncia o Senhor
Oepulldo wn.sON CAMPOS
~Wio da ctmara dos Deputados

-DE,

§ 10 A vedação do inciso 111, b, não se aplica aos
empréstimos compulsórios e aos impostos previstos nos arts.
153, I, 11 e IV, 154, li, e 155, apenas no que for cobrado pela
União.

§ 2° .

§ 3° .

§ 4° .

9 5° .

§ 60 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistie ou remissllo,
relativos a impostos, taxas ou contribUições, só poderIo ser
concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, de iniciativa do Poder Executivo, aue reaul.
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exclusivamente as m.térias acim. enumer.dlJll ou o
correspondente tributo ou contribuiçlo.

§ 7° .

Art. 151 .

I - .

11 - ..•..•••••

/1/ - instituir isençlo de tributo d. compet'nci. dos
Est.dos, do Distrito Feder.1 ou dos Municipios, salvo qu.ndo
prevista em trat.do, convenç.o ou ato internacional do qual o
SrlJllil seja signatário.

Art. 153 .

I - importaç'o de produtos estrangeiros e de serviços;

11 - .......•..

/1/ - .....•••••

IV- (igu., ao atu.' inciso V) ..

V - (igual ao atual inciso VII) .

§ 1° Ê facult.do ao Poder Executivo, atendidas as
condições e os limites estabelecidos em lei, alter.r as
allquotas dos impostos enumerados nos incisos I, 11 e IV.

§ 2· ..

1- .

1/- .........

/lI - poderá ser exigido, antecipadamente. dentro do
periodo de apuraçlfo. nos termos da lei, sem pr,julzo da
compemsaçlfo ou restituiçlfo do valor que exceder ao
efetivamente devido no encerramento do mesmo perlodo.

§ 3· O ouro, quando definido em lei como ativo financairo
ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamanta li incid'ncia
do imposto de que trata o inciso IV, devido na operaç'o de
origem.

Art. 154 .

I - impostos "lfo previstos nos arts. 153 e 155. desde
que nlfo compreendidos na compet'ncia dos Estados, Distrito
Federal e Municipios.

1/ • ......... "

Art. 2· É acrescentada a Seçio IV ao Capitula I da
Titula VI da Constituiçlllo Federal, intagrada pela art. 155, procedando,.a
;, ranumaraçlo das .eçOe. e artigo. sub.equantes:

"SEÇAo IV

Do Imposto da Unilfo. dos Estados e do Distrito Fedaral

Art. 155. As operações ra/ativas à circulaç'o de
mercadorias, bem essim es prest.ções de sarviço da
comunic.ç'o e 111 de transporte interest.duaf a intarmunicipa/,
ainda que as op.raçlles a prestaçllas sa iniciam no axtarior,
fic.r'o sujait.s a imposto. instituldo a regul.do am lai
complemant.r fadaral, obedacido o saguinta:

I - o imposto sarll administrado, arrecadado a fiscalizado,
no qua lhas coubar, pela Unilo, palas Estados a Distrito
Fadara/, quI' ca/abrar'o conv'nio. na forma da la/, para
assagur.r a uniformidada da procadimantos administrativos a
interpretaçõas;

/I - o imposto sará nlfo-cumulativo, compansando-sa o
qua for davido, am cada oparaç.o ou prastaçlfc:

a) na. datermin.çlfo do imposto devido aos Estados e ao
Distrito Fedara/, com o montante cobrado nas oparaç{Jes e
prastaçlles anteriores. pelo mesmo Estado ou Distrito Fedaral,
sa internas. e por outros Estados ou pelo Distrito Federal, se
interestaduais,

b) na determinaçllo do imposto devido II Unillo. com o
montante por ela cobrado nas operações e presteçlles
anteriores. internas ou interestaduais;

111 • na compensaçllo a que se refere o inciso anterior, se
os créditos forem superiores aos débitos. a lei prevista no
"caput" deste artigo determinará o ressarcimento, em dinheiro,
nos termos e condiç.õlllS que e$tipular;

IV - o imposto será seletivo em funç'o da
essencialidade das merc.adorias e serviços;

V • consideram-se internas as operações de importaçlo
de mercadorias do exterior, as prestações de serviços
iniciadas no exterior e as operações interestaduais entre
contribuinte e nlo contribuinte;

VI • o imposto nlo incidirá sobre operações que destinem
mercadorias ao exterior, nem sobre serviços prestados a
destinatário no exterior;

VII - as alíquotas dos Estados e do Distrito Federal e as
da Unilo serlo aplicadas sobre a mesma base de cálculo;

VIII - as alíquotas da Unilio, uniformes por mercadoria ou
serviço, em todo o território nacional, sem distinçlo entre as
operações internas e interestaduais, serlio fixadas em lei,
vedada a ediçilo de medida provisória e admitida a faculdade
de que trata o art. 153, § 1°;

IX· as alíquotas dos Estados e do Distrito Federal,
uniformes por mercadoria ou serviço, em todo o território
nacional, sem distinçlo entre as operações internas e
interestaduais, ser'o fixadas pelo Senado Federal, mediante
resoluçlo, de iniciativa do Presidente da República ou de um
terço dos Senadores, aprovada por trés quartos de seus
membros, que observará, em re/açlJo às operações
interestaduais entre contribuintes, o seguinte:

a) poderá reduzir. gradualmente. a al1quota estadual e
distrital federal, hipótese em que a al1quota da Unilo será
acrescida, automaticament~. dos pontc;Js percentuais que
vierem a ser reduzidos; ou

b) poderá est;be/ecer procedimentos que atribuam,
gradualmente, o produto da arrecadação da alíquota estadual
e distrital federal, parcial ou totalmente. ao Estado ou ao
Distrito Federal de localizaçlo do destinatário da mercadoria;

X - nas operações interestaduais de energia elétrica e
petróleo, inclusive lubrificantes. combustlveis I1quidos e
gasosos dele derivados, a alíquota estadual e distrital federal
será eliminada e acrescida à da Unilio;

XI - a isenç.o ou nlo incidência será uniforme em todo
o território nacional e, salvo determinaçlJo em contrário da
legis/açlJo:

a) n'o implicará crédito para compensaçlo com o
montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) nlo impedirá a utilizaçlo, inclusive com
ressarcimento. dos créditos relativos ao imposto pago nas
operações anteriores;

XII - li vedada a concesslJo a certos contribuintes ou a
determinada categoria de contribuintes direta ou
indiretamente, de qualquer tipo de res~arcimento ou
financiamento que anule, .no todo ou em parte, o 6nus
financeiro ou econ6mico do imposto'

XIII - lei complementar determinará o local dlJlS
operações e prestações.•
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Art. 3' o inciso 11 e o §1', ora alterado para parágrafo
único, ambos do art. 155; o inciso 111, o §1° e o §3°, este renumerado para
§2', todos do art. 156; o art. 157; o inciso 11 e IV do art. 158; o art. 159; e
o art. 161, todos da Constituição Federal, com as numerações
decorrentes do acréscimo do art. 2° desta Emenda, passam a vigorar com
as redações e numerações abaixo; e, são suprimidos os parágrafos 2° e
3" do art. 155, o §2° do art. 156, o parágrafo único do art. 158 o Inciso 11
e os parágrafos 2° e 3° do art. 159, e o art. 162: '

'SEÇÃO V

Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 156. ..... (igual ao atual caput art. 155) :

I - ..... (igual ao atual inciso I do art. 155) .

/I - propriedade territorial rural;

/lI - ..... (igual ao atual inciso /lI do art. 155).....

Parágrafo único. O imposto previsto no inciso / terá suas
aI/quotas máximas fixadas peio Senado Federal.

SEÇÃO VI

Dos Impostos dos Municipios

Art. 157. ..... (igual ao atual caput do art. 156)..... :

1- (igual ao atual inciso I do art. 156) .

1/ - (igual ao atual inciso /I do art. 156) .

111 - serviços de qualquer natureza, não compreendidos
no art. 155, especificados em leI complementar.

§ 1° O imposto prevIsto no inciso I poderá ser
progressivo, nos termos de leI municIpal.

§ 2° ..... (igual ao atual §3° do art. 156)......

I - fixar as suas alíquotas máximas e minimas;

/I - ..... (igual ao atual inciso /I do §3° do art. 156).....

SEçAo V/I

Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarqUIas
e pelas fundações que instituirem e mantiverem.

Art. 159. ..... (igual ao caput do art. 158) .

I - .... (igual ao atual inciso I do art. 158) .

/I - a' parcela, definida nas Constituições Estaduais, nllo
inferior a vinte e cinco por cento, do produto da arrecadaçllo
do imposto do Estado sobre a propriedade temtorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados;

11/- .... (igual ao atual inciso //1 do art. 158) .....

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadaçllo,
resultante da aplicação das alíquotas dos Estados,
relativamente ao imposto sobre as operações relativas à
circulação de mercadonas e sobre as prestações de serviço de
comunicação e as de transportes mterestaduais e
intermunicipais, conforme critérios de rateio definidos em lei
complementar.

Art: 160. A União entregará, do produto da arrecadaçllo
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
do produto de sua arrecadação referente ao imposto sobre as
operações relativas á circulação de mercadorias e sobre as
prestações de serviço de comunicação e as de transporte
interestadual e intermunicipal, quarenta e sete por cento, na
seguinte forma:

/ - (igual ao atual art. 159, I, a) .....

/I - (igual ao atual art. 159, I, b) .. :..

1/1 - três por cento, para financiamento de investimentos
nas Reglijes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio' de
suas mstitulções financeiras de caráter regional, na forma que
a lei estabelecer.

Parágrafo único. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto neste artigo, excluir-sa-á a
parcela da arrecadação do imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza. inCIdente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer titulo, pela União, pelos Estados, pelo
Distnto Federal e pelos Municipios, bem como suas autarquias
e pelas fundações que institufrem e mantiverem.

Art. 161. ..... (igual ao atual art. 160).....

Art. 162. ..... (igua1'"ao atual caput do art. 161)..... :

I - estabelecer normas sobre a entrega. do's recursos de
que trata o art. 160, especialmente sobre os critérios de rateio
dos fundos nele previstos, objetivando promover Q equilfbrfo
sócio-econômico entre Estados e entre Municipios;

/I - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários,
do cálculo das quotas e da liberação das participações
previstas nos arts. 159 e 160.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da Unillo
efetuará o cálculo das quotas referentes' aos fundos de
participação a que alude o inCISO I.·

Art. 4° É acrescentado um novo artigo ao Capítulo I, do
Título VII, da Constituição Federal, com a redação a seguir, após o art.
180, renumerando-se os demais:

•Art. 181. Lei poderá definir práticas de comercIo
exterior danosas á economia nacional e, para coibi-Ias,
autorizar a cobrança de direitos e a imposição de limItações e
sanções que visem neutralizar as referidas práticas, inclusive
sobre Importações já desembaraçadas.·

. Art. 5" Até que se promulgue a lei complementar
menciopada no art. 146, I, da ConstitUIção Federal, o imposto sobre
transmissão "causa mortis' e doação de quaisquer bens ou direitos
previsto no art. 156, I, com a redação dada por esta Emenda, compete:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se situe o bem:

11 - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, ao
Estado ou ao Distrito Federal onde se processar o inventário ou
arrolamento, ou tiver domicílio o doador.

111 - terá a competência para sua instituição regulada
por lei federal:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; .

b) se o "de cujus" possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

Art. 6° Até que se promulgue a lei complementar
mencionada no art. 146 da Constituição Federal, o imposto sobre a
propriedade territorial rural, previsto no art. 156, li, com a redação dada
por esta Emenda, terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas
glebas rurais, definidas em lei estadual. quando as explore, só ou com
sua família, o proprietário que não possua outro ,móvel.

§ 1° A partir do exercício financeiro de 1996, os Estados
e o Distrito Federal responderão pela administração, cobrança e
fiscalização do imposto de que trata este artigo, pertencendo aos
Municípios, enquanto sobre essa matéria não dispuser a Constituição
Estadual respectiva, a parcela de vinte e cinco por cento do produto de
sua arrecadação, relativamente aos imóveis neles situados.

§2° Enquanto não for promulgada a lei estadual, ao
imposto referido neste artigo aplica-se a legislação federal pertinente.

Art.. 7" Até que se prCJmulgue a lei complementar
mencionada no art. 146 da Constituição Federal, quanto ao imposto sobre
transmissão "inter vivos', previsto no art. 157, li, com a redação dada por
esta Emenda, se observará o seguinte:
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I - não incide sobre a transmissão de bens ou de direitos
incorporados ao património de pessoa juridica em realizaçllo de capital,
nem sobre a transmissão de bens ou direItos' <1ecorrentes de fudo,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa juridica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderantE! do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóvei~ ou arrendamento
mercantil;

11 - compete ao Municipio onde se situe o bem.

Art. ao Até que se promulgue a lei complementar
mencionada no art. 159, IV, da Constituição Federal, com a redação dada

por esta Emenda, as parcelas de receita pertencentes aos Municípios
serllo creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no minimo. na proporçllo do valor
adicionado nas operações relativas il circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser 'Iei
estadual ou, no casO dos Territórios, lei federal.

Parágrafo Único, Enquanto não entrar em vigor o
disposto no art. 155 da Constituição Federal, com a redação dada por
esta Emenda, pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento. do
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, referido no art. 10 desta
Emenda, creditados conforme os critérios previstos no "caput" deste
artigo.

Art. 9° Enquanto a lei complementar mencionada no art.
162 11 da Constituiçllo Federal, com a redação dada por esta Emenda,
não'di~puser a este respeito, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios divulgarão, até o último dia do mês subseqaente ao da
arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a
entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão
discriminados por Estado e por Municipio; os dos Estados, por
Municípios.

Art. 10. Até 31 de dezembro de 1997, continuará sendo
cobrado o imposto da União sobre produtos industrializados, previsto n~

inciso IV do art. 153 da Constituição Federal, com a redação que lhe fOI
dada em 1988, observado o seguinte: '

I - será seletivo, em função da essencialidade do
produto;

11 - será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, aind"
quando o crédito de imposto se refira a bem destinado ao ativo
imobilizado;

111 - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior, assegurados a manutenção e o ressarcimento de
créditos do mesmo imposto, relativos às operações anteriores;

IV - não está sujeito a vedação prevista no art. 150, 111,
b, e será admitida a faculdade de que trata o art. 153, §1°, ambos da
Constituição Federal, com a redação dada por esta Emenda.

V - a União entregará quarenta I sete por cento do
produto da altecadação do imposto de que trata este artigo, na forma
prevista no art. 160 da Constituição Federal, com a redaçllo dada por
esta Emenda.

Art. 11. Até 31 de dezembro de 199(, continuará sendo
cobrado o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações
relativas à circulação de r,lercadorias e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, previsto no
art. 155, 11 e §§ 2° e 3° da Constituição Federal, com a redaçllo que lhes
foi dada em 1988 e em 1993, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior, observado o seguinte;

I • será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa á circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores, pelo
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, ainda quando o crédito
de imposto se refira a bem destinado ao ativo imobilizado;

11 - a Isenção ou não-incidência, salvo determinação em
contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) não impedirá a utilização dos créditos relativos ao
imposto cobrado nas operações ou prestações anteriores;

111 - poderá ser seletivo, em função da essancialidade
das mercadorias e dos serviços, vedado tratamento desigual ás
operações e prestações internas e ás iniciadas no exterior;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do
PreSidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela
maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis
ás operações e prestações interestaduais;

V - é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mlnimas nas operações
internas. mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela
maioria absoluta de seus membros;

.', b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações, bem
como prazos de recolhimento, para resolver conflito especifico ~ue

envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

VI - salvo deliberação' em contrário dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "f", as alíquotas
internas, nas operações reiativas á circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, não poderão ser inferiores ás previstas para as
operações interestaduais;

VII - em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado,
adotar-se-á:

a) a, aliquota interestadual, quando o destinatário for
contribuinte do imposto;

b) a aliquota interna, quando o destinatário nAo for
contribuinte dele:

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá
ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior,
por ocasião do desembaraço aduaneiro, ainda quando se tratar de bem
adquirido por pessoa fisica ou destinado a consumo ou ativo permanente
do estabélecimento ou para uso do importador, assim como sobre serviço

prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado de destino fisico da
mercadoria ou da prestação de serviços;

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias
forem fornecidas com serviços não especificados na lei complementar que
define os serviços de qualquer natureza da competência tributária dos
Municipios;

X - não incidirá:
a) sobre operações e prestações que destinem ao

exterior mercadorias e serviços, assegurados a manutenção e o
ressarcimento de créditos do mesmo imposto, relativos às operações e
prestações anteriores;

b) sobre operações que destinem à industrialização e à
comercialização em outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustlveis líquidos e gasosos dele derivados e energía elétrica;

c) sobre o ouro, quando definido em lei como ativo
finanqeiro ou instrumento cambial;

d) sobre as saldas de insumos, máquinas, implementos e
'tratores, para usos agropecuários, definidos em lei federal, assegurada a
manutenção e o ressarcimento dos créditos do mesmo imposto, relativo
às operações anteriores;

XI • não compreenderá, em sua base de cálculo, o
montante do imposto sobre prouutos industrializados, quando a operação,
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado á
industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos doi~

impostos;

XII - cabe à lei federal, vedada edição de medida
provisória:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;
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c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definiçlo do
estabelecimento responsAvel, o local das operações relativas li
circulação de mercadorias e das prestações de serviços;

e) prever casos de manutenção de crédito, relativamente
A remessa para outro Estado de serviços e de mercadorias;

f) regular a forma como, mediante deliberaçlo dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benaficios fiscais
serão concedidos e revogados;

. XIII'. ti vedado o aproveitamento de crédito quando o
Imposto que lhe dau origem for, direta ou indiretamanta, raduzido,
anulado, .devolvido ou compensado pela concesslo da incantivo.
subsídios ou outros benefícios, inclusive de natureza financaira o~
creditícia, ressalvados os concedidos na forma da alínea "f" do inciso XII
deste artigo;

XIV - além do imposto de que trata esta artigo e dos
previstos no art. 153, I e 11, da ConstItuição Federal, nenhum outro
imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia el6trica,
serviços de telecomunicações, denvados de petróleo, combustlveis e
minera.s do Pais;

XV - é vedado aumentar as aI/quotas vigentas em 1" de
janeiro de 1995 do imposto de que trata este artigo.

Art. 12. Até 31 de dezembro de 2000, a Unilo entragar'
aos Estados e ao Distrito Federal vinte por cento do produto da
arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e, após sua
revogaçlo, do produto de sua arrecadação do imposto da que trata o art.
155 da Constituição Federal, com a redação dada por esta Emenda, na
forma seguinte:

I • dez por cento, proporcionalmente ao valor da.
respectivas exportações de produtos industrializados não submatidas, em
31 de dezembro de 1994, à incidência do imposto do Estado sobra
circulaçilo de mercadorias e prestaçilo de serviços de comunicaçAo a de
transporte interestadual e intermunicipal;

11 • dez por cento, proporcionalmente ao valor das
raspectivas exportações de produtos não industrializados submatidas, alr
31 de dezembro de ·1994, à incidência do imposto do Estado sobra
circulação de mercadorias e prestação de serviços de comunicaçlo a da
transporte interestadual e intermunicipal.

§1° A nenhuma unidade federada poderA sar destinada
parcela superior a vinte por cento do montante a que se refare o inciso I,
devendo o eventual excedente ser distribuido entra os demais
participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido.

§2° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos tarmos dos
incisos I e 11, observados os mesmos critérios de rateio aplicados'
distribuiçlo do produto de sua arrecadação no imposto sobra circulaçlo
de m.rcadorias e prestações de serviços de comunicaçAo • d. transporta
interestadual e intermunicipal.

§3°' Os percentuais previstos nos incisos dest. artigo
s.rlo reduzidos de um quarto, dois quartos e três quartos,
respectivamente, nos exercícios financeiros de 1998, 1999 e 2000,

§4" Aplicam-se ao previsto· neste artigo, o disposto no
art. 162, 11 e parágrafo único, da Constituiçllo Federal, com a redaçlo
dada por esta Emenda.

Art. 13. Esta Emenda entra em vigor na data da sua .
publicaçAo.

§1" O disposto no ar!. 2° desta Emenda passará ~.

vigorar em· 1° de janeiro de 1998.

§2" Aplicam-se os §§ 3° e 4° do art. 3. do Ato da.
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Fedaral, ás
situações decorrentes desta Emenda.

Brasília,

'UG'Sl4,LO CilAl:'1. 1.:;.),;.1)1. PELA
COOROENAÇAo OE E$1\IOOS lEG'SUTlVOSoCrOl"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

Ttrmn VI

DA TRI.urAÇÃO It DO OIlÇAMItN'IO

CAPlm.o i

Do StS'lEMA TRlBtlJ'ÃKJO NACIONAL

SEçÃol

Dos PR~jplOS GE1WS

Art. ."5. A Unilo. os Estados. o Distrito Federal eos Municípios poderio illSlituiros
resuintcs IribulOS:

1- impostos;

li-taxas. em 131.10 do e.~erclciodo pocIcrde policia oe pela UtiJi1.açto. cfdM
ou potcncial. de rerviços pliblicos espcçllicos e divislveis. p!ÇSIlldos ao contribuinte
ou postos a sua disposiçlo:

11I- contn'buiçlo de melhoria. dcconente de oblllS plibJiClS,

• § I," Sempre que possIvcI. os impostos tcllo calÍter pessoal erello IfIdUlldos
IeIUJldo a CIjl8CidIdc CCOII6miCl do contribuinte. facullado ildminilltllçio tributá
ria. cspcc:illmente pera conferir efetividade a CSICS objetivos. identifICar. rcspcitlldos
os direitos individuais e nos termos da lei. opltrimõnio. os rendinlcntos e U Itivida
des cconõmicas do contribuinte.

§ 2." As tlxas RIo poderio~ base de cálculo própril de impostol.

Ar!. 146. Cabe á lei compIcmcntar:

1-disporsobre conl1ilOS de compctçncia. cm matéria tributária. entre I Unilo.
os Estados. o Distrito Federal e os Munic:ipios:

11 - reSUlllr IS Jimillçllcs collSlituciOlllis ao poder de tribullr:

11I - estabelcccr normas gerais em matéria de IcgislaçAo tributária. cspec:ill
IIICIIlcSDbre:

a) deliniçAo de tributos cde SUIS espécies. bem como. em relaçlo lOS impostos
discriminados nesta COllSlituiçAo. a dos respectivos fatos gcrOOorcs. bases de cálculo
e contribuintes:

h) obripçlo. Ilnçamento. crédito. prcscriçlo e dccadÇncia tributários:

c) adequado tlllllmcnlo tributário ao 110 coopcrati\'o praticado pelas s0cieda
des coopcllltivas.

An. 1"7" Competem i Unilo. em Território Fedelll. os impostOl cstIdIIais C, Ie o
Território RIo for dividido em Municipios. cumulalivamenle. os impostOllllllllici
pli': ao Distrito Fcdcfal cabem os impostos municipais.

Art. I.... A Unilo. mediallle lei compIcmcntar. podcti instituir empréstínal:Olfto
puls6rios:

. 1- pllI'atender a despesas e!Clraonlinárias. dcconentcs de Cllamídlde p\bIi
CI. de prrlI e!Clema ou S1IlI iminencia;

11 -no.l:ISII de investimento público de CllÍler u\lCllte c de rdcvan1c~
nadonaI.~ o disposto 110 an. ISO. 11I. b. .

PardgrajiJ ./fico. AapIicaç10 dos tte:urIOS provenientes de cmptátIlIIO_
pulsório lerá vinculada á dcspcsI que llandamcntou S1IlI instituiçlo,

Art. 1"'" Compete exdllSÍYllllCll\C • UaiIo illSlituír contribuiçllcs lOCiais, de1_
vençlo 110domlnio ec:on6mic:oc de intmuedasCllqOrils profilSionais0lI-aau
cas. como illSlrumcntode SUlIIUIçto JlIS respectivas áras. obsclVlllloo CÜIjIOIlO lIOI
Ins. 1016.11I. e ISO. 1e 11I. elClll prcjulzodo previsto 110 In. 195. §6.". relativamente
ás conlribuiçilcs II que Ilude odisposili\'o.

P~fo (mico. Os Estados. o Distrito Federal e OI MunldpiOl poderio IM
tituir contribuíçlo. coInda de lCllS lCI'ridorcs. pllI o CUSleio. em bcndIcio....de
siaemu de pRvid!ncia e lSIist&lc:ia soQaI.

$Eç,(oll

DAS ÚMITAÇÓQ DO POOEIl DE TNlUTAII

-Ar!. ISO. Sem prcjuizode outru llranlilUslCluradu 10 COllUibuiIllC, 6wd1dD.
Unilo. lOS Estados. 10Distrito Federal e_ Muníclpios:

1-cxipr ou lurnenlar.!Jibuto ICIII lei que o estabeleça;
. 11 - i.nstItuir \I'IIIIIlCIIIO dcsIJIIII ale ClJIIlribuiJIIc que .,~ _

sítlIaçIo eqmvalcntc. proibida quaIqucr tliJtinçlo em razIo de
ou l\ançIo por eles exercida, illllcpcndcntcmc dadcnominaçlo~~
mcntOl, Utulos ou dileitos; ,

11I-cobtar tributos:

o) em rdaçIo I fatos JCradorcsoc:orridos llIICS do iDIcioda vilfucjadalti
os houver illSlituldo ou 1lIIIICIIlado; ..
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. . .b) no mesmo exercício financeiro CIO que haja sido publicada a;1tt.~,{lI
lIIstltulU ou lumentou;

IV - uliliur tribulO c:om efeilO de l:OlIfisco;
V - CSlabelcccr IimilaÇllcs 10 IliCcgo de pcSIOU 011 bens por l1ItIO.de,tilbútÓÍI

interestaduais ou intennunicipais, Jmilvada I cobrança de pcdigio pela 1!ti1lDçJo
de vias COIISCrvadas pelo poder públic:o;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio. renda ou serviços. uns dos outros;

b) fi:urIlIq~ mj~imas nas mesmas opcraçllcs para resolver c:onnito cspc.
c:flico quc cnvolvalllteRSSC de Estados. medilnte resoluçlo de iniciltiva da maioria
IbsoIuta e Iprovada por dois terços de seus membros;

VI -.salvo deli~~o em contr.lrio dos Estados e do Distrito Federal. nos
~rmos do disposto \lO IncISO XII. B. as allqUOlls internas. nas opcraçllcs relativas •
CI~IaçiO de men:adorias e nu prestaçlles de serviços. nlo podell1o ser inferiores is
prCVIstas para as operaçlles interestaduais;

, Vlidorl-fiCIO~ às operaçlles e prestaçlles que destinem bens e servicos 1
consum Inallocili2ldo CIO outro Estado. adotar-se-i: '

a) IllIqUOll interestadual. quando o deslinatjrio for contnlluinte do impoltO;
b) 1111quota interna. quando o deslil\llÍrio nlo for contribuinte dele;
vrn.- na ~i~ese da IUnea a do inciso antcríor. tlberi 10Estado di loc:aliza.

.' 910 do destlnatjno o ImpostO correspondenle à diferença entre a aI/quota intenia e i"
lIIterestadUllI:

IX - intidiri também:

ti} ~re I entrada de lIICIl:lICIcl.r imponada do c.'Ilcríor.ainda quando ~t tratar
de b,em destinado a COlISI!mo ou ltivo~ do estabelecimento. usim como'ióbIe
semço prestado \lO c.'IleríOr. tIbendo o ImpostO 10 Estado onde estiver sil1lldo o
estIbelec:imcnto deslinatirio da men:adoril ou do serviço;

. b) sobre o Vitor I0Il1 da operaçlo. quando mertadorias forem fomec:idÍs com
serviços nIo compreendidos na c:ompct!nciatribulária dos Municlpios;

X - nIo incidili:

Idos
~~ opcraçiIlâ que.destinem 10 exterior produtos industrializadol,-exclu·

os seml-dabosados dclinidos CIO lei complementar;

, b) sobre~ que deltinem I outros Estados pclI'Óleo. inl:lusive.lubrifi.
times, combustlveis IIqwdos e asoaos dele derivados, e enerzia e1étritl;

c) sobr- "ouro. nas hip6teaes definidas \lO In. IS3, § S.·;

~-: nIo~ em IUI bue oe t*k:uIo, o montante do ÍII1plIIIO,~, ~
produtOllndustrializadol quando 1 tJperIlÇIo, realizada CDlre contribuintes e ..l....;.
I produto destinado à ioduslrializaçlo ou à comcrciaIiDÇlo tonIi ,..' .•-....'~
dos dois impostor, • gure .,10 pador

XIl- ti!ie'à lei complcmân.a:
a) definir seus contnbuimes;
b) d\Ipor IOOR IUbltituiçlo trlbuUria;

c) distiplil\ll U IIlBIIDC de compcnsaçao do imposto;
, di fixar. pua cl'eitoeleSUl cobrançaedeliniçlodo eSlIbcIecirncnto l'CIpOIIIiYcI,o

kx:a1 das lIpC/lI9Ocs relativas à ciJl:uIaçIo de mercadorias e cias prcslIçiles de~
.}uc:luirdaincidentii'do imposto. nas cxponaçllespua oexteriot..tcm9Ol~·

OIIlros produtos aImI dos mcntionados no inciso X, O; •

, f) prever c:uos deJlllllll\CnçIo ele trédilo. relalivamcntc à remessa para outro
EslIdo e exponaçio,J!III o exterior. de JCIViços e de mcn:adorias;

. g) regu.1ar a f~ima como. f!!CdiIDte ~eb'bcraçfto dos Estados edo Distrilll..&de:..
,ral. Iscnçllcs. Inc:cntIVOS e bene1ItlOS fisc:Bls serlo concedidos e revogados.

SE<'ÃO 111

Dos IMPOSTOS DA UNIÃo

Art. I~. Compele à Unilo instituir impostos sobre:
I - imponaçllo de produtos estrangeiros;
" _ elCJlOfllÇiO. para o exterior. de produtos nationais ou nacionali7,ados;

In - renda cproventos de qualquer natureza;

IV - produtOllndustrilUzadOli
V- opcraçOel de ct4dlto, cAmbio e IClUro. 011 relatlval I tltulOl ou vllores

moblU'rlol: .,'
VI- proprlldade Itrritorlal Nral:
VIl- paÍltlal ronunu. nOl tentlOl de larcompltrntntar.
I\.i Étaeullldo lO Pocler Executivo. atendldal Ii concllçllcl e OI Ilmlles esta

"belocldo.lm Itl,alllllr li alfq\lOlll dQ,t ln\pOItoI enllllltlldOl 1101 IncllOI 1,11, IV. V.
• 2.' Olmpollo pmlllO no IncllO DI:
1_ .,.11\fDrIMdoJlIIot criliiOl da pncrallda4l. da III1Mn1lldade • da pro

,Ir,culvldldc, na fllrmI da lal:

,,- nIo incidirá. nos termos e limilcs filCados em lei. sobre rendimentos prove
nientes de aposentadoria e pensllo. pagos pela previdéncia social da Unilo. dos Esta
dos. do Di!Ui1O Federal ~dos Municipiotl a pessoa com idade superiora sessenta ecinco
lnos. cuja renda tOllllleJa c:onstitulda. exr::Iusivamente. de rendimentos do trabalho.

§ 3.· O imposto previsto no inciso IV:

1- seri,seletivo. em funçllo da cssentialidàde do produto:
li - seri nIo twnulativo. compensando-se oque for devido em tada oPcraçlo

com o montante tobrado nas anteriores;
In - 010 intidiri sobre produtos industrializados destinados ao c.'IlCrior.

.§ 4.· O imposto previsto no inciso VI terá IWIS allquotas Ii:udas.de forma I
desestimular I J.IIanulc~o de PrDjlriedadcs improdutivas e 010 incidiri sobre pequc
nas glebas runus. defirudas em lei. quando as e~lore. só ou com JWI famllia, o pro
prietário que 010 possua outro imóve'

§ 5.· O ouro. quando definido em lei como ativo finanteiro ou instrumenlO
tlmbial. sujeita-se e~clusivamente à incidCncia do imposto de que trata o inciso V do
capul deste artigo. devido na opcraçllo de origem; a allquota mininia seri ele um por
tento, assegurada I mnsferéncia do montante daa~çJ,o nos seguintes termos:

l-trinta por tento para o Estado. o Distrito F~eral ou o Território. conforme
aoí1gcm; ---

11- setenta por tento para o Municlpio de origem.
Art. 154. AUnilo poderá instituir:

I - mediante lei Complementar. impostos 010 previstos no artigo anterior des
de qu~ sejam 010 cumulativos ~ não tenham fato gerador ou base de cálculo prÓprios
dos dlstrlmmados nesta ConstItuição;

11 - na iminéncia ou no taso de guerra externa. impostos extraordinários.
comp~ndidos ou não em sua c:ompetélltia lribulária. os quais seria suprimidos.
gradativamente. tcSSadas as c:ausas de sua criaçllo.

SEÇÃo1V

Dos lMPOSTOS DOS EsrADOS E DO DISTRJTO FEDERAL

•Ar!. 155. Compele aos Estados eao Distrito Federal instituir impostos sobre:
1-lJansmissio CQUSQ mOl'!is e doaçllo. de quaisquer bens ou direilos;
" - operaçllcs relativas' circulaçllo de mcrtadorias e sobre prcstaÇOcs de ser- .

viços de transporte inlercSlldUllI e intermunicipal e de comunicação. ainda que as
opelllÇllcs e IS prcstaçllcs se iniciem no exterior;

111 :.. propriedade de velailos automotores,
§ ..0 O iníposto previsto no inciso I:
1- relativamemc a bens imóveis e respectivos direitos. compele 10 Estado da

silUllÇ!o do bem.ou ao Distrito Federal;
" _ relativamente I bens móveis. l\lUlos e tréditos. compele ao Estado onde se

plOtcSSlr o inventário ou arrolamento. ou tiver domicilio o doador. ou lO Distrito
Federal;

111 - tcri acompeléntia para SUl! instituiçllO regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residCncia no exteriQl';
b) se o d~ cujus possula bens. era residente ou domiciliado ou teveoseu inven-

tário proc:cssado no e~terior;

IV -terá suas aliquotas máximas lixadas pelo Senado Federal.
§ 2.· O imposto previsto no intiso 11 Itenderá ao seguinte:
I - seri nIo cumulalivo. compensando-se o que for devido em cada operaçlo

relativa à circulaçllo de mcrtadorias ou prestação de selViços com o montante tobra
do nas Interiores peJo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

11- IlsençAo ou não-incidéncia. salvodeterminação emcontrário da Icgis\açlo:
a) nIo implic:ará crédilO para compensação com o montantedevido nasopera

çllcs ou preslIçllcs seguintcs;
b) lItIIrretari a anulação do trédito relativo às operaÇÔCs antcríores;
111 - poderà ser selclivo, CIO função da essencialidade das mertadorias e dos

serviços;
IV- resoIuçIo do Senado Federal. ele initiativa do Presidente da Repúblitl ou

de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros. cs1Ibe
Iec:erá as a1lquotas Iplk:iveis às opcraçOcs ep~ interestaduais e de e~nação;

V - ê racullldo ao Senado Federal:
a) eI\Ibelec:tt al!q1lOlU minirnas nal opcraçlles internas. mediante resolução

de Inlclatlvl clt um terço e1\lfCI\OOa pell1ll81oria absoluta de ICUS membros;
b) lemplOl do qualquer cuIJOj
c) patrlm6nlo, renda ou ItM90I ao. part\dol potltlcos, lnc:lusive lUIS funda·

;OeJ. dai .ntldadel Ilndicals doi tríb111la&loII( du lnitltulçllel de educaçlo e de
ull1l6ncll Itllllal, tem fiM IlICTlltlvol, atendldos 0& requilllol da lei;

d) 11\'1'01, jornal., pcrlôdieoa eopapel deItIIlado • tua \IIlplllllo.
11.' Avcdaçlo do IncIIO 111, b,lIIo se apIlcalOlllmporlOl prevlllOI DOIIrtI.

153, I, li, IV. V, e 154, 11. ' .
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§ 2.· A vedação do inciso VI, a, é cxleDSiya àslUlarquias e às fimdaçclcs
instituídas e mantidas pelo poder público, no que se rd'eJe 10 patrimônio, à renda e
aos serviços vinculados a suas finalidades csscnciIis 011 àIiIcIIs dccorrcntcs.

§ 3.· Mo vedações cio inciso VI, a, e dO pmgiaf'o anterior nIo se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exp\oraçlo de atividades econ6
micas regidas pelas normas aplicáveis a emprcc~nloli.p~os, ou em que haja
conlJaprestaçAo ou pagamento de preços 011 tarifas pelo usuário, nem exoneram o
prC?mitcnte comprador da obrigação de pagar imposto retãtiVamente ao bem imóvel.

§ 4.· Movedações expressas no incisa VI,..iii\cas" irc;"éomprccndem somente
o patrimônio, a renda e os serviços relacionados éom as1inaIidades essenciais das
entidMes nelas mencionadas.

§ S.· A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos
acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e scrViÇQI.

§ 6.· Qualquer subsidio ou isençlo, reduçIo de bale de cí1cu1o, conccsslo de
crl!(lito presumido. anistia ou remissfto relativosa impostos, taXas ou contribuiçclcs IÓ
poderá ser concedido mediante lei especffica, fedcnI, atMuaI ou municipll, que
regule exclusivamente as matl!rias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejulzo do disposto no art. 155, § 2.·, XII,g.

§ 7.· A lei poderá atribuir a sujeito passivO de obripçlo tributária a condíçlo
de responsável pelo pagamento de imposto ou conllibuiçlo, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e )lfCfcrencial-mtituiçlo da quantia
paga, caso 1120 se realizc o fato gerador presumido.
Art. 151. É vedado à UniRo:

I - instituir tribulo que 1120 seja uniforme em lOdoo leI'rit6rio nacional ou que
implique distinção ou preferéncia em relação lIl!1tado, aoDistrito Fedelll ou aMu
nicípio. em detrimento de outro, admitida a conceaIo de iocentivos fiscais destina
dos a promover o equilíbrio do desenvolvimento l6cio-eeon6mico entre as diferentes
regiOcs do Pais;

11 - tributar a renda das obrigaçclcs da dMda plibtica kIos Estados, cio Distrito
Federal e dos Municipios, bem como a remunerlÇloe os proventos dos respectivos
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar JlIl1uuas obrigações e para seus
agentes;

1II - instituir isenÇÕeS di: tributos da compct!ncia dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito FedClIle-aos Municipios estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureD. em razlo de _
procedência ou destino.

§ 3.· Àexceçlo dos impostos de que tratam o inciJo 11 do caput deste.rtigo e
o art. 153, I e 1\. nenhum outro tributo podcIá illCidir tobre opcllçclcs rela,!",.s a
energia elétrica. serviços de telecomunicaQilcs, derivados~petróleo. oombustlVCls e
minerais do Pais.

SECioV

Dos IMPOSTOS DOS MwJCiJ>1OS

*Art. 156. Compete aos Municipios instituir impostos tobre:
I - propriedade predial e tetritorial utbana;
1\ - transmissfto in/er vivos. a qualquer tinilo, lJOr alO oneroso. de bens imó

veis. por natureza ou accssfto fi~i~. e de dircl~.rcaiS' sotire imóveis. exceto os de
garantia. bem como eess!o de direitos. _ IqUISlçIo;

m- serviços de qualquer natureza, 1120 compreendidos no art. 155,11. defini·
dos em lei complementar.

§ I.· O imposto previsto no inciso I poderá ~r progress.rvo. nos ten,nos de lei
municipal, de forma a assegurar o cumprimento da funçIo lOCIal da propnedade.

§ 2.· O imposto previsto no inciso n:
I - 1120 incide sobre a transmisslo de bens ou direitos inco\llOfll.dos ao patri·

mônio de pessoajuridica em realizaçio de capi~, nem~. tllD5mlsslo.de~
011 direitos decorrente de fusIo, illCOl'JlOl1lÇlo, c:isIo ou ClCliIIÇIo de pessoa jur\dica,

.salvo se. nesses casos, a atividade prcpondcllnte do lldquillnte for. comrx:a evenda
desses bens ou direitos. locaçllo de bens imóveis ou .rrendamento mercantil;

11- compete 10 Municipio da situaçlo do bem.
§ 3.· Em relaçllo ao imposto previsto no illCÍl1l m. cabe à lei complementar:

I - fixar as suas aliquotas máximas;
1\ - excluir da sua incidência exportaçlles dr serviços para o exterior.

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito FedelIl:

1- o produto da arrecadação do imposto da UNia sobre renda e proventos 1IC
qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos•• qualquer titulo, por
eles. suas autarquias e pelas fundações que institulrcm e mantiverem:

11 - vinte por cento do produto da arrecadaçlo do imposto que a Unilo instituir
no exercícío da competência que lhe l! atn'bulda.pelo ano 154,1.

Art. 1!1ll. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da unilo sobre renda e proventos de

qualquer natureza. incidente na fonte sobre rendimentos pagos, • qualquer titulo. por

eles. suas autarquias e pelns fundaÇÕeS q1)e institulrem e mantiverem;
'1\ - cinqüeilla por cento cio produto da arrecadação do imposto da Unifto sobre

a propriedade territorial rural. relativamente aos imóveis neles situados;
11I - cinqüenta por cento do produto da arrecadaçlo do imposto do Estado

sobre a propriedl1lle de veículos automotores licenciados em seus territórios:
IV - ,'inte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado

sobre operaçllcs relativas i circulação de mercadorias e sobre prestaçllcs de serviços
de transpone interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes.os Municlpios. mencio
nadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes crill!rios:

1- três quartos. no minimo. na proporçllo do valor adicionado nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas prestaçOcs de serviços. realizadas em SCljS/
territórios: ,,/.,/,/

'1\ - all! um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual,DU.'nó caso dos
Territórios. lei federal.

Art. 159. A Unilo entregará:
1-do produtoda arrccadaçIo dos impostos so6ie renda e provemos C!C q..~

natureza e sobre produtos industriaIi~, quarenta e sete por cento na acgwnte forma:
o) vinte e um inteiros e cinco dl!cimos por cento ao Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal:
b) vinte e dois inteiros ecinco dl!cimos por cento ao Fundo de Particípaçlo dos

Municípios;
cj'ir!s por cento, palI aplicação em programas de financiament!'~~or pr0

dutivo das Rcgillcs Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atravl!s de.suas IDstltulçclcs fi·
nanceiras de caráter regional. de acordo comos planos regionais de desenvolvimento.
ficando assegurada ao semi·árido do Nordeste • metade dos recursos destinados à
regilo. na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da arrccadaçlo cio imposto sobre produtos industri.lizados,
dez por cento aos Estados e ao Distrito Fedenal. proporcionalmente ao valor das rei
pectivas exportações de produtos industrializados.

§ I.· Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto
no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadaçlo do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, nos
tennos do disposto nos arts. 157,1, e 158, I.

§ 2.· A nenhuma unidadc"federada podell ser destinada parcela superior •
vinle por cento do montante a que se refere o inciso n, devendo oeventual excedente
ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relaçlo • esses, o critl!rio
de partilha nele estabelecido.

§ 3.· Os Estadosentregarão aos respectivos Municlpios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do inciso li, observados os crit~rios estabele
cidos no alL 158, parágrafo único, I e 1\.
*Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer rcstriçlo à entrega e ao emprego dos
recursos atribuldos nesta ScçIo. aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios,
neles comprccndi~ 'adicíonais e acrl!scimOlõ relativos a impostos:

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo nIo impede I UniAo e os
Estados de condicionarem a entrega de~ecursos ao pagamento de seus crMitos. inclu
sivç.de _s autarquias.
Art. 161. Cabe à lei complementar:

1- definir valor adicionado par.I fins do ditpOllono art. ISS, panignfoúnico.l;
:.TI - estabelecer n~"":Is sobre a.entrega dos RCIIrsos de que trata Oano 159,

especIalmente sobre os cnténos de rateIo dos Cundos previstos em seu incíso I ollieti
vanelo promover ocquilibrio sócio-ecooomico entre Estados eentre Municlplos; -

n~ - dispor sobre o.a~mpanhamcnto, pelos bcnc/iciirios. do cálculodas QU0
tas eda liberação das pantClp8ÇÕOS previstas nos arts. IS7, ISS e IS9.

Parágrafo único. OTribunal de Contas da UniIo e!'etulri OciJculo das QIIOIU
rel'erentes aos fundos de panicipação a que atude oinciso 11.
A~ 162: A Unifto. os Estados, o Distrilll Fedenl eos Municlpios divulgaria. atl! o
61.timo dIa do m!s subseqüente ao da arrecallaçlo, os montantes de cada um dos
tributos arrecadados, os RCIIrsos recebidos. os valores de origem tnõutária entreillCS
ea entregar e aexpresslo numérica dos critérios de nteio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela Unilo serÍo discriminados por
Estado e por Municipio: os dos Estados, por Mwiiclpio.
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TtruJo.o VII pouco avançou desde 1988. Devera ser seguida peia elaborac:io de leIS
complementares c urdínanas. bem como pelo ,lperrel,oamento das
administrações fazendárias.

CAPtruLoI

Dos hlNClPlOS GElWS DA ATIVIDADE EcoNOr.ocA

~rt. 1.811. A Uniio. os Eslados. o Di'lrilo Federal c os Municfpios promoveria e
II1ccnll\'anlo o lUn'mo como r.,lor de dcscnvol\'imcnto social eeconômico.
~rt. 1~1. O .rendimentode '"'lui'içAo de documento ou inrormaçio de nalufCT.I comer
O1,al. rcll~ por .utorida~ ~ministta~i," oujudic!ária CSlmngcira. a pessoa Iisica OIIjuri
dica residentc ou :IomlClllada no PaIS depender. de autori7.llçio do Poder compclcntc.

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

L·m exemoio de mucianca efetivamente slmnitticaáora ~ a exnncão
do Imposto sobre Produtos indusmJiizados - IPI e sua pllJlliernaiía burocran~a.
hoje duplicada em relaçio ao imposro estadual. bem como a uDtformlzaçio dos
aspectOS legaiS e regulamentares do ImposlO sobre Operações relativas :i
Circulaçio de \Iercadorias e Prestaçio de Serviços de Transporres
Intermunicipais e Interestaduais e de Comunicações - ICMS.

Igualmente. e possibililada a volta da apuraçio anual do Imposto de
Renda das Pessoi\S Juridicas. hoje e"'l!!tdo em bases mensats. em virrude de ações
judiciais que questionavam a eXlgencla de antecipações do Imposto por parte das
matores empresas e bancos.

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

................ 888, de 23 de agosto de 1995, do Poder Executivo.

Paralelamente. cabe (~r presente que o utendimento da justa
demanda dos conttibuintes por dimmuição das barreiras burocratico-ttibutarias
exige. antes de tudo. acabar com a inflação e a multiplicidade de inc1exldores
fiscais (O que o govemo já vem fazendo). Além disso. imporra aperfeiçoar o
capítulo do Sistema Tributario na Constituição (como ora proPOStO I. atualizar o
eódigo ttibutário nacional e a legislação correlata. principalmente adminisll'lliva.
Concluido esse processo. será cruciai assegurar a estabilidade das normas por um
longo periodo de tempo.

SCnhotca Membrol do Conzrc.uo NICionaI.

EXPOSICÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERAL N9 343, de 23 de agosto de
1995, dos Senhores Ministroode Estado da Justiça, da Fazenda e
doPlanejamento e Orçamento.

NOI ~OI do artigo 60. incioo n. da CollJlituiçio FcdcnI. submoU> • clImda
deUbcrIçIO de Voau Excelências. acompanhada de ExposiçlO de Motivos doi ScnhoreI
MInistroI de EsIIdo da lulliça, da fl7.e1lda e do Planejamento e Orçamento, o texto da propooI& de

CIIICllda COIIIIiIUClOlll1 que aIlml o CaplWlo do Sist=&TribU~oNacional
TraJa-se. na verdade.. de atenuar imperfeições - como a taxaçio das

exporrações.. investimentos e alimentos da cesta bisica'· e cotrigir falhas que
proporciolWtl oportunidades pua sonegar impostos. preparando-se o terretlO pua
que, ao longo do tettqlO. sem ptejuizo da amcadaçio. possI-SC impor õnus menor
amaioria dos contribuintes. que já cwnpte COrretaDtellte S\W obrigações. A
sonegaçio é. hoje em dia. wn fator que concorre pua desorganizar a produçio. a
comercialização e o abastecimento. além de alimentar a injustiça fiscal. A
emenda proposta fecha wna das maiores brechas à sonegação no campo do ICMS
- a diferença entre as alíquotas internas e interestaduais • e impõe bmeiru à
competição predatória entre contribuintes e sonegadores. Ao mesmo tempO.
possibilta a requisiçio de dados bancários pela autoridade mbutaria federal.
respe:tadas as condicões estabeleCidas em iCI. ;t tim ae tomar mUlS eric:lZes ;t

tiscalizacáo e a làennricacao das aUVldades Imormals e r1euals. cumo. aliás.
vcorre nos palses mats desenvolVidos. •

,-\ retorroa propostalão visa aumentar a carga ttibutaria da
economia. mas redismbui-Ia melhor "lar setores e por categonas de conmbuintes.
Em 1994. a carga ttibutaria bruta brasileira anngiu Dtveis expressIvos; cerca de
18% do Produto Interno Bruto. prop'Jrção que continuou crescendo em 199'. A
intenção do governo federal é continuar arrecadando. no agregado nacional. O

mesmo volwne de receita tributária. mas diminuindo drasticamente a evasão e "
elisão fiscal e distribuindo melhor o "nus tributário.

de 1995.Bra.úlia. 23 de agosto

CCOIIOmia:

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência a proposta em anexo de emenda constitucional. relativa ás alterações
no Capítulo 1- Do Sistema Tributário NacIOnal - do Titulo VI • Da TributaÇão e
Do Orçamento - da Constituição Federal.

Esta proposta de emenda à Consnruição visa melhorar a qualidade
do sistema ttibutàrio ,brasileiro. mediante quatrO objetivos fundamentais:

a) simplificar o referido sistema. aumentando sua economicidade
para o fisco e para o conttibuinte:

b) facilitar o combate à sonegaçio e ás injustiças por ela criadas:

c) diminuir o Custo-Brasil e ampliar a competitividade de nossa

d) permitir uma distribuição social mais justa da carga ttibutáriL

A referida proposta preserva. na essenci':' alguns dos principios
básicos da Constituição de 1988. em especial. os que asseguram os direitos e
garantias constitucionais dos conttibuintes. as limitaÇões ao poder de ttibuJar. a
autolIOIIIia dos Estados e municipios e a descentralização tributária.

". ~menàa rcoresenra o IOtcio ti~ um orocesso l1C mutianéas. POIS
permite a correç:io de disiQrções. a slmpítticacao de normas e procedimentos
administranvos e estimula a re\1sào da regulamentacáo mmaconsllfuclonal. 4ue

E premIssa política da proposta a manutenção da repartição de
reeursos enrre os rres mveis de governo da Federação. Por ISSO. loram
preservadas as regras básicas e os percemuals de partilha estabeleCidos no
Capitulo TribUlano da CunsnrUlção. -\ alteracão de normas \'ISOU apenas
adequa-Ias as modificações mrroàuzldas nas demaiS seções e apnmorar alguns de
seus aspectos.

.-\5 mudanças naquela repartição provocadas pela proposta são. no
agregado. modestas. :--los casos de perdas mais imporrantes. são previsras
compensações temporárias ou graduação das medidas ao longo do lempo. de
maneira a evitar dificuldades para as finanças públicas das unidades federadas. E
fundamental levar em conta que. a médio e longo prazos. Iodos os niveis de
governo - princillalmeme. us estaduais • ganham receita em razão da combate
elicaz a sonegação e do àesenvolvimento econômico promOVIdo pel:> aumento
dos mvesnmentos produtivos e das exporraçoes. sem. conrudo. onerar ainda mais
o contribuime que já paga devidamente seus Impostos.

.-\Iém das compensações acima referidas. a emenda tranSfere o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de comlleténcia da Uniio.
para os 'Estados. Este imposto sempre foi pouco explorado pelo governo federal.
seja como tànte de receita. seja como instturnemo de política econõmico-sociaJ.
Admite-se que os Estados. dotados de maior capacidade de fiscalização em seus
remtórios. possam administrá-lo melhor. usando informações sobre S\W
respecllvas economias e os dados tiscais do IC~[S (sobre a produção
agrollecuarial. Com isso lloderão dar pleno cwnllrimentO ao preceito básico do
ITR - raxar mais do que proporcIOnalmente as terras improdutivas. \ (anteve-se o
pnncipio da partilha do produto da arrecadação desse Imposto com os
municipios. remetendo a definição da proporção ás Constituiçoes Estaduais.
'assegurada uma participação mínima de 25%.



21164 Terça-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãQ 1) Setembro de 1995

Esta proposta de emenda abre caminho para que o l;~ma
produtivo brasileiro ganhe maior competitividade e gere mais empregos.
mediante a redução da incid&!ncia dos imposros indiretos sobre as exportlÇões e
sobre 05 bens de capital.

o conjunto de altetaÇões pode ser classificado em tres grupos. O
primeiro contém modificações visando a justiça fiscal o combate à soncgaçio. a
adcquaçio do sistema à abertura externa. a hapnonizaçio da tributlçio no
macado inrcmo e a tlcxibilizaçio da política tributária. O segundo gropo visa
simplificar o texto constitucional. rctiraodo disposições apropriadas à lei
complemcmar. O tetl:ciro promow altetações que visam adequar o texto às
mudanças introduzidas. inclusiw no tocante a remodelaçio do CCMS.

-\ pnnclo:li alremcao ~ a exoncão do IPI e sua subsmulção por uma
aliquora tederal incIdente sobre a mesma base do IC~IS ~sutdual. T~remos.
assim. um unico impoSto. pamlhado peia Cnião e pelos Esutdos e Dismto
Federal. Sua aplicação é semelhante à do arual imposto esradual. mas suas
normas legals serão mais simples e uniformes em todo o pais.

~ão havera "fedemlização" do IC~IS. .\ comperencia sobre o
imposlo não se roma exclusiva da Cnido. nem o Executivo Fedeml lera poderes
para tixar as aliquotas estaduais ou para receber o imposto de\~do aos Estados.
De acordo com a proposta. cada estera de governo cobrara e amcadarã
diretamente sua pane do imposto. ~o rexto consorucional sugendo cuida-se de
esclarecer muito bem as fronteiras de amação de cada um dos govemos. Os
Estados e a Uniio. por conta própria. administtarão. arrecadarão e riscalizuio as
suas respectivas parcelas no imposto único.

Sobre a mesma base do imposto. serão aplicadas duas alíquotas.
uma federa: e outra estadual. ambas incidentes 50bre operações inrcmas.
inrcresutduais e sobre importaÇões. E asscgwado que a importaÇão de um
produto ou serviço sofrera tributaçio idcntic.a ade seu similar produzido no pais.
Todas as exportaÇÕes te nio apenas as de produtos industrializados. como
atualmenteI seria plenamente desoneradas. pois. além da não-incid&!ncia do
imposto. assegura·se a manutenção e. se necessirio. o ressarcimento dos créditos
referentes às operações relativas à circulaçio de mercadorias e às prcstlÇóeS de
serviços por ele anteriormente tributadas.

As a1íquow do imposto serio uniformes por mercadoria ou serviço.
em rodo o rerritório nacional mas podem ser diversas para diferenres mercadorias
ou serviços. A seletividade do. ICMS. sera obrigatÓria. em fimçio "da
essencialidade dos bens. Isto impõe uma tribUtaÇão mais suave sobre os produtos
que compõem a cesta bàsica. O imposto sera sempre cobrado integralmente na
"saida~ da mercadoria. eliminando-se a oportunidade de sonegação aruaimenre
propiciada pela diferença entre as alíquow internas e interestaduais do CCMS.
Assim. pua uma dada mercadoria. a soma das alíquotaS estadual e federal sera
sempre a mesma em todo rerritório nacional não importando se a ''saída" da
mcrcidoria é pua o Estado onde esli localizado o contribuinte que a realiza ou
para owro Estado.

A dccisio sobre a que Estado (e em que proporçio) çabe o produfD
da arrccadaçIo do ICMS inc:identl: sobre operações interestaduals é Idribalda 10
Senado Federal, sCDdo mantido o mesmo principio da Constituiçio vipnIe. A
proposta abre duas possibilidades openciouais sobre a divisio daquela receita.
Na primeira. e. utilizada a a1íqUOla da União pua atribuir. automaIieameme a
amcadaçio interestldual dos Estados 10 Estado onde se localiza o desUnl1irio
'da mercadoria. Na segunda. possibilita-se. alternativamente. a adoçio. pelo
SCIIado Federal, de procedimentos pua realizar a rransferCncia de recursos de
um pua owro Estado. como. por exemplo. auavés de cãmara de compeusaçio.

.>.. emenda proposta ambui a lei comoiemenrar a responsabilidade
de encontrar soluções para problemas que. por ~ua especuicidade. não podem ser
resolvidos no texto constitUcIonal. Por exemplo. não há impedimento a que. após
a eventual refonna constitUcional a lei complementar conserve a desoneração
dos bens de capital ou que raafique rratamenro especIal aos insumos da
agropecwiria. para e\irar que. de\ido as caracrensricas inerenles aos impostos
sobre o "alor adicionado. seus produtos sofram mburl!cão mmor que os de outrOs
serores.

A proposta derermina ainda que o novo imposro enlte em vigor no
exercicio rinanceiro de 1998. prevendo rempo suficiente para que se prepare com
cuidado a legislação pertinente. Em vista disto é asSC!UfaQa a continuaçio da
cobrança do IPC e do ICMS até (I tinal d~ 1997. São IDltoduzidas. porém.
algumas alrerações no texto constitUcional em \;gor que cuidam de corrigir.
imediatamente. norórias impcrleições tributárias.

Dentre as alterações de eteito imedialo. relaavamente ao IPC e ao
ICMS. consta a determinação explicita de que seja concedido ao contribuinte
crédito de imposto cobrado aDtenormenre. ainda quando se retira a bem
destinado ao allvo imobilizado. Isto assegura a desoneração plena dos bens de
capital mesmo nos casos em que não seja previsra Isenção para sua saida do
estabelecimento que o produziu. ~[aís imponante. todavia. é a desoneração lotal
das exportações. Lembramos que nossos principais concorrentes em outros
mercados não exportam imposto. A proposta rllRbém altera disposições aruais
do ICMS visando. principalmente. evitar brechas·pua evasão ou dificuldades
judiciais em tomo das operações interestaduais de combusnveis. importaÇões e
aplicação da substituição tributária.

Além de os Esutdos e municipios ganharem com a estabilização
duradoura da economia. com o forrajecimenro do CC:-'IS • !!l1lças a diminuição da
sonegação e li maior .atividade económica Idecorrente- da desonet'llçio dos
investimentos e das exportações) e a rransferéncia do ITR. é apresentada uma
alternativa. sem excluir outras fórmulas que. possam emergir do debate no
Congresso Nacional. de compensação rransirória pelos efeitos da desoneraçio
das exportações. aré que se consolídem aqueles resultados.

O Brasil que foi o primeiro plÍS a implantar dois impostos sobre
valor adicionado e o único a cobra·los concorrentetneDte entre UDiio e Estados,
poderã agora aperfeiçoar esse esqu=a e, simuíllllelDl!:Die fonalectr o
fedetalismo tiscal. A proposta é pioneira 10 viabilizar uma idéia hi mnito
diJcutida e nllllca opcracioDalízada com eficiencia (nem no Mercado Comum
Europeu), que é implementar um imposto sobre consumo. mas cobra·lo no
Estado de origem e atribuir automaticamente toda ou pane de sua receita 10

Estado de destino. Sio resolvidos. ao mesmo tempo, os problemas de efeitos
econômicos da triburaçio. de sonegação e de redistribuiçio de rcceiw entre os
Estados.

~o que se retere a ccmoerencra mburana munlCloa!. ,ào propostaS
duas allemcões. .\ pnmelm aoerieiçoa a redacão do disposmvo sobre o Imposlo
sobre a Propnedade Predial e Temtorial L'rbana llPTl')' a lim de se e\~tar

dúvidas e demandas judiciais em [Orno da sua aplicação progresSIVa. .->.. segunda
ambui li lei complememar a tixação das aiiquoras maxlmas ~ mmlmas do
Imposto sobre Presração de Set\~ços de Qualquer :-;arureza ,ISS)' a lim de S'

e\irar conflilos enlte Junsdições e t::malecer a recello. naCIOnal daquele imposro.

Embom não lenha sillo inltodUZlda nesta proposla. ~ imponante
sublinhar que o governo tederal considera jusoficável. por seus aspecros
económicos. a integração do ISS ao ICMS. Incluir lodos semços no ICMS
evitaria duas cumulatividades: a qu~ incide sobre a base desse Imposro e a que
ainda resta na incid&!ncia de impostos sobre o t1uxo de bens e serviços. devido à
intetaÇão entre ISS. ICMS e IPC. ..,. referida intelltação é detensavel l:tlI1bém
quanto a aspectos distributivos. equiparando a IIíbutaÇãO dos serviços de uso
fmal adas mercadorias. sobretudo porque rais serviços lendem a ser consumidos.
em maior proporção. pelas f:tlI1tlias de renda mllls elevada. Canmdo. a tributação
dos serviços por um imposto incideme sobre valor adicionado e extrcmllDenre
complexa. apresentando dificuldad:s aré mesmo nos países europeus • ~uja

experiéncia na matéri~ é vasta. ."'demais. a fusão daqueles imposlos significana
eliminar roda receita arualmente obtida pelos municipios relativa a serviços de
uso intennediãrio sem que se vislumbre forma de compensação financeira.
proporcional e duradoura. àqueles governos. Assim. por ser inviawl sua
aplicaçio imediata. a medida não foi contemplada na presente proposfL embora o
governo defenda sua futura implementação.

Na repartição de r~ceiw tributárias foram preservados 05

percentuais e nonnas bàsicas que regem os Fundos de Participaçào dos Estldos e
Dismro Federal IFPE) e dos mum·:ipios I FPM). A troca de uma das tontes
vinculadas àqueles fundos. o IPI. ~ela parcela federal do IC:-'IS. não aterara o
montante de recursos daqueles fundos. pois a nova receita devera ser semelhante
aarual.

Da mesma forma. foi preservada. no agregado. a partilha do ICMS
entre Estados e municípios. Propóe-se, poréIt!- que o critério de rateio dessa
quota-parte entre os municipios passe a ser definido em lei complcmentír. I fim
de assegurar a unifonnidade nacional do critério e rcadequâ-Io à transformação
do ICMS em um imposto sobre consumo. Mas Rio hi qualquer efeito imediato
sobre a dístribuiçio intemumicipal do ICMS, posto que sio mamidos OI atuais
critérios de partilha, até que lei complementar disponha em contrãrio.

TlInbém foi 'mantida a destinação de recursos pua aplícaçio em
programas de finartciamenro das Regiões None. Nordeste e Centto-üesle (att.
160, III), mas com uma modificaçio: passa a ser admitida sua utilizaçio para o
fiDaDciamento de projetos de infia-estrutura. indispcnsàwl complemenm do
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investimento na produçio. além de reduzir as desvanmgens competitivas daquelas
regiões.

Avison· 1.869 -5UPARIC.Civil.

Encaminho I .... SeeroIat\1M~m do ExcelenltSlimo Senhor PraIlleme da
Rcpóblica relativa 11lTOI'O'I" de emenda COMIiluclonal que 111,,1'1 o Capltulo do SlIlema TriboWio

Nacional

proposta J~ Emenoa ,'I"a .Ipresentaoa 1;~xliJiiiza (lIntO a
msntulção de empresnmos ~ompuisonos I hOJe mVlavelS na prancn. segundo o
atual texto consntuclonal) como o recurso a ~ompetencla residual. Do mesmo
modo. em \1sta da tendência mexorave! á pnvanzacão de Se1"\1çOS publicas e a
abenura da economia brasileira ao eXlenor. preve-se. quanto ao trafego de
pessoas ou bens. J facuidade para cobrança de pedágio peia mlcianva privada.
tementando a concessão para a miciatlva privada..-\ssegura-se. amda. a extensáo
;IOS mbutos estaduaiS e muniCipaiS de isenções decorrentes de tratados
IntemaClomllS celebrados pelo Brasli. Inclui-se. lambem. 11m amgo espel:ltico
sobre a adoção de medidas ":um-dumpmg" e outraS que \Isem newraJizar
cvenlUalS praticas danosas a economIa nacional por pane de outrOS paises. Isto
para evitar quaisquer dúvidas ou demandas judiciais que impeçam a aplicaçio das
medidas sobre imponações já realizadas. uma vez que a tetrOalividade e
característica essencial de tal instrumento.

Brasllla, 23 de agosto

Senhor Primeiro SeereWio,

Alcncloamcnrc,

de 1995.

A Proposta consrroi uma solução adaptada a realidade. Jjustada as
. peculiaridades do nosso tederalismo tiscal e que. ao mesmo lempo. combate a
sonegação. melhora a justiça !iscal e cuida de promover as alterlÇõcs
indispensaveis a uma progressiva adaptação de nosso sIstema tribUlirio às
eXIgências ditadas pela globalizaçdo dos mercados e pela inserção competitiva do
Brasil no cenário intemaéional.

<::::=:::'~C-i-'-"----' \......,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de E<tado Chefe da Casa Civil
da Pre&dencll da Rcpóblica

Respeilosamente.

A SUl Excel!ncIl o Senhor
Depurado WILSON CAMPOS
PrimellO Seerelmo di Clmara dos Deputldos
BRASU.IA·PF.

r---:"'-v'--)

PEDRO SAMPAIO MALAN
~inistrO de Estado da Fazenda

'1-

/
// :-IELSONA.JOBIM

~inistro de-Esmdo da Justiça
. L./

J~
Ministro de Estado do Planejatnento e Oreatnento
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o SR. NILSON GmSON - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PSBIPMN.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson para uma Comunicação
de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PSBIPMN. S. Ex" disporá
de três minutos.

O SR. NILSON GmSON (BlocoIPSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, acabo
de chegar dos EUA Participamos, como membros do Conselho In
terparlamentar, da sessão especial da Union Interpariamentaire,
conforme decisão tomada pela 156" Sessão (Madrid, abril de
1995), na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Ior
que, de 28 de agosto alo de setembro, por ocasião do 500 Aniver
sário da Organização Mundial.

A cerimônia inaugural e as reuniões do Conselho Interpar
lamentar realizaram-se no Plenário da ONU. O tema geral e a or
dem do dia da reunião foram as seguintes:

I - a visão parlamentar da cooperação internacional na al
vorada do século XXI;

II - um projeto pela democracia, pela paz e pelo desenvol
vimento;

III - reforçar e democratizar as estruturas da cooperação in
ternacional; e

IV - exame e adoção do projeto de declaração.
A reunião especial foi aberta pelo Secretário Geral da ONU,

Sr. Boutros Boutros - Ghali, que fez excelente pronunciamento re
gistrando a necessidade de um desenvolvimento que leve em con
sideração novas áreas de consenso nos campos econômicos e
sociais, bem como a realidade da economia mundial.

É conveniente frisar que os embaixadores das diversas Na
ções com assento na ONU estavam presentes.

A declaração final aprovada na sessão Especial do Conse
lho Interparlamentar, à unanimidade, sendo Relator o Sr. Michael
Marshall, Presidente do Conselho Interparlamentar, incluiu suges
tões formuladas pelo grupo brasileiro da União Interparlamentar,
preparadas pelo líder, Deputado Henrique Alves, Presidente do
grupo brasileiro, e pelos Delegados Leur Lomanto e Nilson Gib
son, assessorados pela Dr" Karla Schaefer e pelo Secretário do Ita
maraty, Alexandre Porto, e supervisionados pelo Prof. Dr. Celso
Amorim. Embaixador do Brasil junto à ONU.

Sr. Presidente, nos últimos 50 anos, as Nações Unidas de
sempenham papel protagônico no campo da cooperação interna
cional. No 500 Aniversário da Organização, contudo, parece
oportuno que as estruturas de cooperação mais democráticas e for
talecidas sejam fundadas. Assim. a reestruturação das Nações Uni
das constitui o primeiro passo a tomar nesse sentido.

As Nações Unidas, com previsto na Carta, devem repre
sentar a totalidade da comunidade internacional. No estágio atual,
acreditamos que o órgão deveria refletir de maneira mais fiel as
modificações ocorridas na sociologia das relações internacionais
desde sua fundação. Uma participação mais ampla dos membros
das atividades da ONU e um processo decisório mais transparente,
em todas as esferas e níveis, no qual países desenvolvidos e em
desenvolvimento tenham igual participação, irá sem dúvida aper
feiçoar a eficiência e aumentar a legitimidade das decisões emana
das das Nações Unidas e de seus órgãos.

O fim da Guerra Fria criou novas oportunidades no âmbito
da cooperação internacional. As Nações Unidas desempenharam
papel importante nesse processo de promover acordos internacionais
em áreas como proteção da infância, meio ambiente e mulheres.

Sr. Presidente, na IV Conferência Mundial da ONU sobre a
Mulher, iniciada hoje em Pequim, a Primeira-Dama, Pror- Dr"

Ruth Cardoso, O1efe da delegação brasileira, abordou e ressaltou
quatro pontos importantíssimos:

a) o combate à pobreza, insistindo que as mulheres são as
maiores vítimas do desequilíbrio econômico;

b) o direito à saúde;
c) o combate à violência;
d) a necessidade de se criarem novas estratégias de comu

nicação para as reivindicações femininas.
Este último tema surpreendeu a todos pela rigorosa defesa

das novas estratégias de comunicação para as reivindicações femi
ninas, pela rigorosa defesa da nova parceria com a mídia. O que a
Pror- Ruth Cardoso deseja enfatizar é que é necessário que a im
prensa ajude a levantar o debate sobre a mulher.

Feito este registro, aliás, muito comentado nos meios diplo
máticos da ONU, pelo vigor e pela novidade do discurso da Pri
meira-Dama do Brasil, registro também que a Conferência sobre
Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, representou, nesse
sentido, grande avanço, já que pela primeira vez um encontro de
alta cúpula discutiu assuntos relacionados a desenvolvimento e
meio ambiente. A implementação da Agenda 21, que incorpora o
conceito de desenvolvimento sustentável, permanece como um
grande desafio para o futuro.

Os compromissos internacionais adotados na década de 90
têm transformado a noção de desenvolvimento. A Agenda para o
Desenvolvimento tem por objetivo levar em consideração novas
áreas de consenso nos campos econômico e social, bem como a
realidade da economia mundial. A Agenda para o Desenvolvimen
to continua a ter efetiva e importante participação nos campos ec0

nômico e social.
Sr. Presidente, realmente, !l conferência de Pequim oferece

uma oportunidade incomum para o progresso das mulheres. As
Nações Unidas propuseram resoluções afirmando que o direito das
mulheres sobre seu próprio corpo é parte dos direitos humanos
fundamentais, garantidos pela Carta da ONU. A Declaração da
Conferência Mundial da ONU, em Viena, afrrma que "os direitos
das mulheres e das meninas são inalienáveis, parte integrante dos
direitos humanos universais". O debate agora consistirá em deter
minar exatamente o que está incluído nos direitos das mulheres.

O século XXI começa em Pequim, na IV Conferência Mun
dial sobre a Mulher.

Registro, desta tribuna, os agradecimentos do grupo brasi
leiro que participou da sessão especial da Union Interpariemen.
taire, na sede da Organização das Nações. Unidas, ao Ministro
Celso Amorim, extensivo aos demais membros da Missão do Bra
sil na ONU, pela colaboração com o objetivo de solucionar os pro
blemas que eram levados para a reunião de trabalho, na própria
sede da Embaixada, quando havia uma palestra, seguida de deba
tes e indagações. Parabéns, ex-Ministro das Relações Exteriores,
Embaixador Celso Amorím, pelo magnífico trabalho que executa
na ONU. Acreditamos fnmemente que o Brasil irá ocupar um lu
gar no Conselho de Segurança.

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Benedito Guimarães
O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPR - PA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em
pleno século :XX, na era da alta tecnologia e da engenharia genéti
ca, o campo continua sendo fundamental na vida dos povos. Um
tem sido ao longo da história fator de equilíbrio para o outro. Na
Amazônia não poderia ser diferente. Como já mencionamos em
pronunciamento anterior, ela é o último lugar habitável do planeta.
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As populações que habitam aguele território sempre tiraram da
agricultura sua sobrevivência. E claro que na atualidade os méto;
dos não podem continuar sendo iguais aos dos tempos passados. E
preciso o emprego de tecnologia para que se possa ter competitivi
dade, qualidade e mercado. O esforço do homem do campo na
Amazônia não é proporcional ao esforço geralmente despendido
nesse árduo trabalho, porque ele, na sua maioria, ainda vive em
precárias condições sociais e técnicas. Na grande parte das comu
nidades rurais falta escola, assistência médica, estradas, energia e
tantos outros itens de infra-estrutura básica que poderiam mantê-la
no campo, evitando inchamento das cidades, que alguns desavisa
dos costumam chamar de crescimento, quando na verdade é o êxo
do rural, grandemente prejudicial ao campo e à cidade.

Na região do Baixo-Amazonas e do Vale do Tapajós esta
situação ainda mais se agrava em função das distâncias dos cen
tros de produção dos mercados consumidores. A principal fonte de
fmanciamento agrlcola naquela região tem sido oriunda do Fun
do Constitucional do Norte, administrado pelo Banco da Ama
zônia. Na região do Município de Santarém há dificuldades
para a obtenção desse financiamento, especialmente do FNO
Especial. Embora tenha sido louvável o esforço dos técnicos do
Basa em ampliar as áreas de financiamento, este tem sido limi
tado ultimamente pelas dificuldades burocráticas e pela questão
da assistência técnica.

A Emater-PA e outros órgãos de assistência e extensão ru
ral não têm como manter-se para prestar os serviços necessários e
essenciais à assistência aos pequenos agricultores. A proposta já
levantada e estudada pelos órgãos responsáveis no sentido de fi
nanciar a assistência técnica através de contribuições de 1% do
Basa, 1% do Governo do Estado e 1% do produtor fmanciado,
continua na estaca zero, embora os entendimentos e estudos se ar
rastem desde a posse do atual Governador do Estado do Pará. A
verdade é que a proposta é viável e com boa aceitação dos produ
tores, que l!ecessitam dessa assistência, da mesma f01;ma como o
Basa necessita e até o momento não se materializou. E a absoluta
falta de vontade política do Governo do Estado. Essa indefmição
torna a Emater inoperante e vai o agricultor perder grande parte do
verão amazônico para implantação de suas culturas.

O Banco da Amazônia reduziu drasticamente o volume de
financiamento porque não tem quem faça o acompanhamento do
agricultor, em prejuízo dos pequenos produtores rurais, reduzindo
ainda mais uma das poucas fontes de receita na Região. O Basa
cobra 4% para repassar o dinheiro ao agricultor, mas a Emater,
como empresa, não tem como fazer receita para manter o serviço
de campo, uma vez que o Governo do Pará, na gestão anterior,
suspendeu a cobrança da taxa de assistência técnica ao agriCJ1ltor,
mas não pagou sua parte conforme comprOInisso assumido. E esta
a situação, por sinal, bem triste.

Quero registrar, nesta oportunidade, que o Fundo Constitu
cional do Norte (FNO), como querem fazer acreditar interesses de
outras ordens distantes das suas reais fmalidades, não se constitui
em subsídios ou quaisquer outras formas de favores fiscais. O
FNO, como o FNE, é um instrumento de política global na inten
ção de reduzir os desequilíbrios regionais. Qualquer tentativa de
dar outra conotação que não as constitucionais, pode ser caracteri
zada como um desserviço à união nacional ou mesmo uma tentati
va de manter uma política colonialística para a Amazônia, o que
não podemos mais aceitar.

Por esta razão, pedimos providências urgentes para a agri
cultura da Amazônia, única forma de conseguirmos um alívio em
nossa economia num prazo mais curto, diante da insustentável, cri
tica e agonizante situação econômica regional.

Muito obrigado!

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Euler Ribeiro para uma Comunicação
de Liderança, pelo PMDB.

O SR. EULER RIBEmO (PMDB - AM Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, em admi
rável artigo em que denuncia, informa, demonstra as evidências 
verdadeiras provas do que afirma - alerta e sacode a sociedade,
nela fustigando os militares para despertá-los com a sua fma pers
picácia, o brilhante jornalista Carlos Chagas, Professor da UnB,
colunista de vários jornais, diretor de jornalismo da ''TV Manche
te" em Brasília e ex-Secretário de Imprensa do ex-Presidente Ge
neral Costa e Silva, aborda a grave questão de cobiça internacional
da Amazônia, a nossa Amazônia.

A respeito deste assunto tenho sempre me pronunciado da
tribuna desta Casa, onde represento o povo do Amazonas há cinco
anos. Não me satisfaz apenas ocupar espaço e tempo na mídia do
meu Estado. Quero mobilizar a opinião pública brasileira para que
desperte, neste momento delicado, contra o cerco cada vez mais
fechado em torno da Amazônia, motivado pela cobiça internacio
nal das riquezas que lá existem, que são nossas, são do Brasil.

Diz o artigo de Carlos Chagas:
"... de um mês para cá, têm sido inseridos na programação

uns estranhos comerciais institucionais que éomeçam com uma
loura... falando das belezas da Amazônia. Logo ela entra em 'off' ,
substituída por belíssimas imagens da floresta, da fauna e da flora.
É a exaltação da região."

Prossegue Carlos Chagas: ''De repente, porém, as imagens
são outras. Mostram a devastação, as queimadas e os garimpos,
em suas cores mais cruéis, inclusive através de fotografias tiradas
por satélite. Enquanto isso, a loura também muda o seu discurso.
Fala com todas as letras que o Brasil não protege o pulmão do
mundo que, por ser pulmão, não deveria pertencer apenas a nós,
mas à humanidade. Ouve-se que não podemos ser, os brasileiros,
os únicos responsáveis pela preservação do verde."

Acrescenta Carlos Chagas em seu artigo: ''Esses filmetes
estão passando no mundo inteiro. Alguém estará pagando pela
produção, a edição e o tempo no vídeo. Seus efeitos subliminares
são indiscutíveis. Tenta-se conscientizar a opinião pública" e eu
acrescento: a opinião pública mundial- "de que o Brasil não tem
capacidade para cuidar de algo que, na visão deles, não nos perten
ce, mas ao planeta inteiro, mensagem canhestra, distorcida e ten
denciosa, porque na realidade não é bem assim. Existem garimpos,
queinIadas e devastação, mas estamos fazendo tudo para evitá-los.
Sem esquecer que a floresta, em muito pouco tempo, recupera
tudo aquilo que lhe é roubado."

Suspeita Chagas, do alto de sua experiência profissional e
política, que não é um episódio isolado, fruto do ardor e da angús
tia ecológica de alguma entidade privada ou de algum abnegado
milionário, pois vídeos tendo como personagem central um Robo
cop e histórias em quadrinhos com diversos heróis combatem suas
guerras contra o crime exatamente na floresta amazônica.

Chagas considera que "de graça", essas coisas não aconte-
cem.

E pondera: ''Paranóias à parte, desenvolve-se uma campa··
nha subliminar para acostumar o cidadão comum do Hemisfério
Norte à idéia de que será preciso mobilizar-es para preservar re
gião tida como propriedade comum, mesmo contra seus atuais
proprietários, ou seja, nós.

Fica evidente - diz o eminente jornalista e cóncordo inteira
mente com ele - "uma investida psicossocial, reafrrmada por re
cente decisão dos países ricos, de rever as promessas acertadas na
Conferência Ecológica Mundial do Rio, em 1990, quando se com
prometeram a enviar perto de um bilhão de dólares para ajudar (J
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Brasil a preservar a Amazônia. Vieram 500 milhões, e nem mais
um centavo virá, por acordo daqueles que, no passado, devastaram
suas próprias florestas e continuam. com suas indústrias, contri
buindo para abrir buracos na camada de ozônio."

Indaga Carlos Chagas: ''Estaria o Presidente Clinton seguin
do os passos do Presidente Bush, que para preparar a campanha da
reeleição mandou invadir o Golfo? Não deu certo para o anteces
sor, derrotado, mas as eleições vêm aí, no próximo ano. Quem
sabe desta vez?"

Carlos Chagas [maliza - e t~rmino junto com ele concor
dando com tudo o que disse:

''Faz algum tempo que as Forças .Armadas brasileiras volta
ram a ser o grande mudo, até engolindo sapos em posição de senti
do. Mas serão, por causa disso, o grande surdo? Ou 6 grande
cego? Os militares também têm televisão em casa."

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao Deputado Herculano Anghinetti.

S. Exa dispõe de cinco minutos na tribuna.
O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, durante esta semana, 4 a 15 de setembro, estará realizando em
Pequim a IV Conferência sobre a Mulher, promovida pelas Naçõ
esUnidas.

Já foram realizadas três dessas conferências: a primeira de
las se deu na cidade do México, por ocasião do Ano Internacional
da Mulher, em 1970; a segunda em Copenhague, em 1980, e a ter
ceira em Nairóbi, em 1985.

Esta IV Conferência é, sem dúvida, a mais concorrida reu
nião internacional para tratar dos direitos 'da mulher. Cal2ula-se
que mais de 40 mil pessoas, das quais 400 do Brasil, estarão se di
rigindo para Pequim. Nossa delegação oficial, incluindo repre
sentantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
assessores, observadores inclusive Parlamentares, é calculada em
quarenta pessoas.

Mas o que teria despertado tanto interesse das Nações Uni
das e das Organizações Não-Governamentais, as denominadas
ONG, para essa conferência?

Oficialmente o objetivo é avaliar os avanços das mulheres
desde a última conferência de Nairóbi, em 1985, mobilização da
comunidade internacional para assegurar às mulheres até o ano
2009 a igualdade de direitos com os homens e libertá-las de pre
conceitos impostos pela sociedade, incluindo assuntos como po
breza e violência contra as mulheres. Nada mais justo que
assegurar a todas as mulheres do mundo a igualdade de direitos, a
cidadania, a liberdade, a educação que são garantidas aos homens.

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse nobre ob
jetivo constitui uma máscara para encobrir objetivos ocultos dos
que trabalham para a destruição da vida e da família.

Essa nossa afrrmação é baseada nos documentos preparató
rios à Conferência de Pequim. nas discussões que antecederam e
na orientação e assessoramento a cargo de organizações interna
cionais que financiaram aquele evento.

O grande ponto de discussão se centraliza numa guerra de
conceitos e palavras tais como "gênero", "saúde sexual e reprodu
tiva", "liberdade de escolha". Expressões que contém essas pala
vras no documento de Nova Iorque encontram-se entre colchetes,
o que significa a não obtenção de acordo entre as partes. À palavra
gênero, por exemplo, que é usada para distinguir os sexos em mas
culino e feminino, pretende os grupos feministas extremados
acrescentar-lhe outros significados como homossexuais masculi
nos, lésbicas, e transexuais. Saúde sexual e reprodutiva já inclui o
aborto, segundo defmição da Organização Mundial de Saúde - a
OMS. O objetivo desses neologismos é impor o controle de popu-

lação através da contracepção, da esterilização e do aborto, além
de criar mecanismos para a destruição da família. .

Por exemplo, nesse documento se diz que para uma mulher
ser feliz deve ser liberada das tradições familiares. Está oprimida
por não ter acesso a todo tipo de métodos para regular sua fertili
dade, incluindo a decisão de matar seu próprio filho, pelo aborto.
Além disso, deve pennitir que também seus filhos se libertem, res
peitando sua discrição no caso de querer viver uma vida promís
cua. Crianças e adolescentes devem ter acesso pleno a todo tipo de
sexo seguro e métodos de regulação da fertilidade, sem que os pais
tome conhecimento. Estão tratãndo de nos convencer que somente
dessa maneira estarão liberadas as mulheres e meninas.

É o caso de se perguntar:
Será que são mais felizes as mulheres nos países em que

conseguiram acesso pleno a todo tipo de métodos para regular a
fertilidade, a esterilização e até a despenalização do aborto?

São mais felizes as mulheres do mundo quando o índice de
divórcios se situa entre 50 e 57%?

São mais felizes as crianças dessas famílias destruídas, que
vivem com um de seus pais?

São mais felizes as crianças e adolescentes por terem acesso
a todo tipo de método contraceptivo, camisinhas, esterilização e
aborto sem conhecimento de seus pais?

Os governos escandinavos asseguram educação sexual às
crianças desde o jardim da infância dão segurança econômica des
de o berço até a sepultura, mas ali, nesses países desenvolvidos,
encontramos os mais altos índices de suicídio de todo o mundo.
Por que não são felizes? As mulheres são totalmente liberadas nes
ses· países, de acordo com o conceito de liberdade. Entretanto os
resultados, pelo menos para muito de nós, nos parecem trágicos.

Esses países têm os índices mais elevados de doenças se
xualmente transmissíveis, em virtude do comportamento promís
cuo que resulta de seus programas. Os Estados Unidos padecem
de uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis uma em
cada cinco pessoas está infectada com alguma delas. É isso que
queremos para os países subdesenvolvidos onde, entretanto, man
temos nossos valores familiares tradicionais? E isso que queremos
para nossos filhos? Com certeza não é isso que esta Casa vai que
rer.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, os grupos feministas extre
mados, aliados aos homossexuais e lésbicas, inconformados com a
derrota de suas propostas na Conferência sobre População e De
senvolvimento do Cairo, querem ressuscitar suas teses polêmicas
em nome de uma falsa liberdade que oprime o mais indefeso, que
é a criança ainda no útero matemo.

Essa IV Conferência sobre a Mulher está-se realizando na
China, onde existe um terrível controle e população estabelecido
pelo governo e apoiado pelo Fundo de População das Nações Uni
das - FUNUAP - e por ONG, como a International Planning Pa
renthood Federation - IPPF. Nesse país a política de um filho por
casal tem trazido horrores para a população.

Steven W. Mosher, especialista em assuntos da Ásia, fala
das crueldades do Governo chinês contra seu próprio povo. Em
seu livro "A Mother's Ordeal", publicado em 1993, relata fatos de
inúmeras mulheres que foram presas e encarceradas até aceitarem
a esterilização ou o aborto. Outras sofreram torturas. Inclusive,
houve casos de mulheres que foram esterilizadas e tiveram seus fi
lhos abortados sem seu conhecimento ou consentimento, enquanto
recebiam assistência médica. Mataram crianças recém-nascidas es
magando-lhes a cabeça com fórceps ou injetando-lhes substância
letal no momento em que saíam do ventre de sua mãe. Muitos ho
mens foram presos até que suas esposas acietassem o aborto ou a
esterilização. E dos casais que se recusassem a submeter-se a esta
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brotaI polítíca demográfica tiravam-lhes os víveres, a água, a ele
tricidade, o salário. Até mesmo suas moradias foram derrubadas.

É triste ver que devido a política de um só filho por família,
as meninas chinesas são as maiores vítimas do aborto e do infanti
cídio. Hoje no meio roral há 28 homens solteiros para cada mulher
solteira. As crianças não têm tios nem irmãs.

O que é incrível, Sr. Presidente, é que nenhuma das organi
zações feministas pró-abortistas iniciaram esforços para assegurar
o direito de escolha da mulher chinesa que deseja ter mais de um
filho. Tais organizações nem sequer condenaram estas violações
de direitos humanos de inúmeras mulheres torturadas até matar
seus próprios filhos pelo aborto.

Onde estão as organizações feministas, as redes de defesa
de espécie humana, os defensores da ecologia, que pregam a liber
dade de escolha, que defendem os direitos humanos? Por que só
querem assegurar que a mãe tenha a liberdade de matar seu pró
prio filho? Na verdade essas organizações não estão defendendo a
mulher, mas a serviço de organizações internacionais e grupos que
querem impor um neocolonialismo aos países do Terceiro Mundo.
Estão interessados no controle da população com a dislribuição
maciça de contraceptivos, com a esterilização em massa de mulhe
res, com a legalização do aborto, com a destruição da família atra
vés da criação de outras formas de família, com a união de
homessexuais, com a separação entre pais e fIlhos etc.

Diante de tudo isso, qual será a posição da delegação brasi
leira? Que princípios e teses defenderão nossa delegadas em Pe
quim?

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é lriste constatar que nossa
delegação é constituída, em sua maioria, por feministas que defen
dem a legalização do aborto, a contracepção e a política dos patro
cinadores da IV Conferência sobre a Mulher. Para conseguir isso
foram cassados os mandatos dos membros do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher para que fossem substituídas por feminis
tas, defensoras do aborto, alinhadas aos interesses internacionais
de controle de população. Uma das ilustres conselheiras, cujo
mandato foi cassado, a~ Cléa Carpi da Rocha, está em Pequim
como delegada na Associação Americana de Juristas. ~ Cléa,
que participou de nossa delegação na Conferência do Cairo, é ex
Presidente da OAB, Seção do Rio Grande do Sul, e atual conse
lheira da OAB nacional. nustre jurista reconhecida
internacionalmente, UIna das maiores autoridades em assuntos de
controle de população não serviria para integrar a delegação brasi
leira para Pequim pelo simples fato de que, conhecendo as estraté
gias para o controle de população, se opõe ao aborto e todo tipo de
intervenção externa em nossos assuntos de população.

Já o Relatório Geral sobre a Mulher na Sociedade Brasilei
ra, afrrma às pág. 20:

liA proibição legal do aborto impede sua prática
gratuita, pela rede pública hospitalar, ato que sacrifica
duplamente as mulheres pobres. Estas, além de se sub
meterem a técnicas precárias e de alto risco, quando so
brevivem ao aborto, ainda podem ser denunciadas à
Justiça e julgadas por crime contra a vida, ao qual se
aplica pena de detenção de um a três anos... Por todos
esses motivos há, hoje, no Brasil, vários Parlamentares
apresentando projetos de lei visando a alterar o Código
Penal no sentido de descriminação da interrupção da
gravidez por solicitação da gestante. Vários projetos es
tão tramitando no Congresso Nacional sobre o aborto."

É verdade, Sr. Presidente, vários projetos estão tramitando
na Casa propondo ailegalização do aborto, mas não será esta Casa
que vai dar sua aprovação à legalização de um crime que sabida-

mente serve aos interesses internacionais de controle de nossa p0

pulação. Não seremos uma nova China que mata seus próprios fi
lhos.

O que todos nós desejamos é que seja assegurada a defesa à
vida desde a concepção conforme propõe o ilustre Deputado Seve
rino Cavalcanti, em seu Projeto de Emenda Constitucional nO
20/95, em estudos nesta Casa. Aprovada essa emenda, estaremos
livre do fantasma do aborto legalizado e afastaremos as tentativas
dos grupos que estão a serviço do imperialismo contraceptivo.

Que todos nós estejamos atentos às investidas dos que que
rem implantar entre nós a cultura da morte. Que esta Casa crie ins
trumentos para uma cultura da vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Voltaremos ao assunto.

Muito obrigado.
O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, assomo à tribuna
para abordar um assunto social de grande preocupação.

Um jornal de circulação nacional veicula como principal
manchete: "Ano 2000 terá déficit de 11 milhões de casas". O G0
verno deve encaminhar à Câmara dos Deputados projeto que trata
do assunto, mas, inicialmente, gostaria de me ater a essa notícia.

Ela diz que, no.. Brasil, a demanda habitacional estimada
para o ano 2000 é de 11352981 moradias. Estes m1meros cons
tam de relatório elaborado pela Secretaria de Política Urbana do
Ministério do Planejamento e pela Fundação João Pinheiro, de
Belo Horizonte. O estudo tem como base o número de domicílios
particulares permanentes recenseados em 1991.

A noticia diz ainda que, até 1991, segundo o relatório, o dé
ficit habitacional calculado no Brasil era de 4.988371 unidades. A
carência de moradias na área urbana representava 67% desse total,
e a região Nordeste tinha a maior demanda habitacional na área ru
ral, comum déficit de 1.148.991 casas.

Os estudos do Ministério mostram também que a estrutura
domiciliar difere de forma significativa nas regiões Sudeste e Nor
deste. No Sudeste, a principal característica das moradias é a coa
bitação familiar, podendo-se identificar duas ou três famílias em
um único domicílio.

Este assunto já foi discutido na Comissão de Desenvolvi
mento Urbano, na qual, com muita honra, exerço a Presidência.
Ao receber um anteprojeto da Secretaria Nacional de Habitação,
proposta esta assinada pela SI" Maria Emília, tive a felicidade de
encaminhar ao Plenário daquela Comissão a sugestão de um semi
nário visando à discUssão da proposta, cujo tema principal está re
lacionado à implementação, por parte do Governo Federal, de uma
nova política, do estabelecimento de diretrizes que coordenem e
definam a nova política de habitação.

Os Deputados Antônio Carlos Pannunzio, Zé Gerardo, Si
mara Ellery, César Bandeira, Armando Abílio e Nedson Micheleti
formam uma Comissão que está estudando a elaboração deste se
minário, previsto para o mês de outubro, que deverá contar com as
presenças da Sr'" Maria Emília, Secretária Nacional de Habitação,
do Sr. Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa Econômica Federal, do
Sr. Adib Jatene, Ministro da Saúde, e do Ministro dos Transportes,
Sr. Odacir Klein. que vão discutir, juntamente com Governadores,
Prefeitos, e segmentos representativos da sociedade, esta proposta,
fornecendo subsídios para que a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, ao receber de fonna oficial do Governo o novo

. projeto de estabelecimento de defmição das diretrizes da política
urbana, possa transformá-los em propostas oficiais da Comissão.

É importante lembrar que, independentemente da notícia
veiculada por este jornal de circulação nacional, o assunto já vem
sendo preocupação permanente na Comissão de Desenvolvimento
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Urbano e Interior. não só em função do crescente êxodo rural, mas
també:n em decorrência dos problemas sociais que hoje se estão
avolumando e crescendo nas metrópoles e nas principais capitais
do País.

É importante que o Governo esteja consciente da sua res
ponsabilidade em relação ao problema de habitação popular e. so
bretudo, ao de desenvolvimento urbano. É imperativo termos uma
visão mais global da situação para que haja uma decisão emergen
cial para o setor. Exatamente por isso a Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior está antecipando-se. ao elaborar esse
seminário para discutir com todos os segmentos da sociedade pro
postas que possam corresponder à expectativa da população brasi
leira e que contribuam para que o Governo adote, em um curto
espaço de tempo. as medidas necessádas para a aplicação, com
eficácia. de uma política de desenvolvimento correspondente à
realidade de nosso País. .

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ UNHARES (pP - CE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Deputados. a Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil organiza. para o próximo dia 7 de
setembro. um Movimento, quando vai det1agrar um protesto con
tra a economia sem ética. dominada pela técnica que hoje coman
da os escalões maiores deste País. Quer também se insurgir contra
essa política econômica que se cognomina de neoliberal. que vem
gerando e produzindo a exclusão. Quer combater as formas de
como aqueles menos favorec.idos, encontram-se com seus salários
achatados, expulsos da terra. sem emprego. com fome e conviven
do com a miséda. Mas. sobretudo. quer. com este alerta, trazer um
anúncio à vida, em primeiro lugar, e ser voz e vez dos excluídos.

O Movimento foi intitulado "Grito dos excluídos". Neste
instante a Igreja Católica quer. de maneira bastante contundente e
com muita coragem. trazer para todo o País. e sobretudo para os
nossos governantes. um apelo e uma reflexão. Apelo que já está
sendo sentido por todos aqueles que fazem parte do que nós cha
mamos os marginalizados da nossa existência.

É quase impossível pensar hoje, no Brasil. em ter uma famí
lia de dois filhos, com mais o pai e a mãe. convivendo com um sa
lário de 100 reais. O Governo realmente vem propugnando que
100 reais dariam para se formar a cesta básica. a cesta dos alimen
tos necessários para que uma pessoa possa no dia seguinte conti
nuar a não mais ter horizontes, a não mais ter esperanças, mas.
simplesmente. conviver com a miséda no seu grau mais absoluto.

Este Movimento da Pastoral Social, que se encontra lidera
da, hoje, por Dom Demétrio Valentini, Bispo Diocesano de lales,
tem o apoio do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais,
da Central dos Movimentos Populares. da Central Única dos Tra
balhadores e do Movimento dos Sem-Terra.

O Movimento, segundo conÍmna a CNBB, já se encontra
instalado nos Estados do Maranhão. Ceará, Rio Grande do Sul,
Paraná. Alagoas, assim como em Porto Alegre, Minas Gerais e em
outros Estados e cidades grandes do País.

Valeria a pena, neste instante, quando a Igreja, exercendo
sua missão profética e com sua sabedoria milenar, fazermos uma
reflexão. Ouve-se por todos os recantos desse País um clamor. Sa
bemos que o País precisa encontrar o seu rumo, que o País precisa
trazer modificações substantivas a toda sua realidade sócio-políti
ca e econômica. Mas, nós perguntaríamos se os métodos, se os
modos, se a maneira como o processo vem sendo conduzido não
está gerando um movimento em contrário.

Vejamos que o último relatório, que nos foi trazido pelo
Banco Mundial, já nos coloca no ranking dos povos mais pobres
deste planeta. Esta política, que privilegia tão-somente o enxuga
mento da dívida pública em detrimento da grande dívida social, é

injusta. Temos a certeza de que o endividamento público, apesar
de todo o arrocho, continua prosperando, como vem sendo anun
ciado pela imprensa.

Apelamos ao Sr. Ministro do Planejamento, ao Sr. Ministro
da Fazenda. ao Sr. Presidente da República, para que dêem um
basta nisso tudo. O cinto ficou apertado demais, a panela está cada
vez mais em efervescência. Tomemos cuidado porque poderá ser
tarde demais quando a explosão acontecer.

Sr. Presidente da República, não aceite o "Gdto dos excluí
dos". encampado pela Igreja. como ato de revolta; aceite-o como
um gesto profético. A verdade tem que ser dita e ninguém mais do
que a Igreja é detentora desta verdade. Não verdade absoluta, ver
dade relativa, sim! Mas verdade que está na boca e no coração de
todos os brasileiros.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, temos assistido, nas duas úl
timas semanas a uma grande celeuma em toda a mídia, relacionada
com pronunciamentos do Ministro das Comunicações, Dt. Sérgio
Motta, sobre a problemática dos Partidos e as privatizações no
Brasil. As declarações de S. Ex' foram extremamente ponderadas,
sérias, dignas dos maiores encômios e da maior atenção.

Evidentemente, o processo de pdvatização - um dos mar
cos do Governo Fernando Henrique Cardoso - é importante agora
e o será para o futuro do Brasil. Estamos tentando mudar o modelo
em que o Estado gerencia mais de 50% da economia. No Brasil,
chegou a gerenciar 78% da nossa economia.

Como vimos. isso nos trouxe prejuízos, misérias, agruras,
sofrimentos. A nossa população chegou ao ponto de apoiar maci
çamente Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel nas eleições
de 1994, exatamente no momento em que uma das propostas era
fazer com que o Estado brasileiro fosse mais bem gerenciado.

Ora, o Ministro Sérgio Motta simplesmente expressou essa
ansiedade do povo brasileiro com muita ênfase e força. Foi uma
das maiores realizações do Governo Fernando Henrique Cardoso.
No entanto, é bom que se caracterize que, quando se fala em pd
vatização, deve-se seguir as palavras do Ministro: "privatização
com critério". Não se pode privatizar se há suspeita da sociedade
de que aqueles que privatizaram foram desonestos, levaram vanta
gem ou, em vez de melhorar a situação do País, a pioraram.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sobre essas informa
ções que partiram do Ministédo das Comunicações. evidentemen
te existem algumas correntes que são enfaticamente muito
positivas e outras muito negativas. Alguns afirmam que, na torren
te que se processou após essas afmnações do Ministro Sérgio
Motta, o PFL havia sido atingido. É uma grande injustiça. Nem se
pensou nisso. É bom que se caracterize que o PFL coligou-se ao
PSDB nas eleições de 1994. Não é um partido aliado do PSDB,
mas com ele coligado. O Vice-Presiden,te Marco Maciel ganhou as
eleições de 1994, de forma clara, perante toda a população brasi
leira e todo o nosso eleitorado.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depptados, dentro do PFL exis
tem várias correntes, algumas radicais com relação à privatização
e outras menos radicais. Existem correntes predominantes dentro
do PFL, mas isso não quer dizer que todas as atitudes do PFL em
relação às pdvatizações sejam extremamente radicais. De maneira
alguma, inclusive acreditamos que privatizações com cdtédos,
clareza e transparência são até bem-vindas para a maioda de todos
os integrantes do nosso coligado Partido da Frente Liberal.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostada'de expressar mi
nhas preocupações com relação a essa celeuma e caracterizar mui
to bem que, até hoje. a coligação com o PFL foi muito boa para
ambos os partidos e para o Brasil. E continuará sendo, até que se
esgotem os nossos interesses comuns e até que cada um possa, a
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bem do Brasil e de suas próprias bandeiras, seguir seu caminho,
separadamente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente, com base

no Regimento Interno, solicito a palavra, pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Tem V. Ex'

a palavra, por sete minutos, para uma comunicação de Liderança,
peloPSDB.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, há poucos ins
tantes participamos de encontro com educadores, quando discuti
mos a proposta apresentada pelo Sr. Ministro da Educação e do
Desporto no último encontro que o Sr. Presidente da República
manteve com os Governadores de diversos Estados da Federação.

Naquele momento, S. Ex' levou esboço de projeto, que,
após o exame de todos os Governadores presentes àquela reunião,
deles recebeu o aval, o apoio e o estímulo. E deverá dar redação
definitiva e fInal para encaminhamento ao Congresso Nacional, no
Dia do Professor, de um projeto que cuida da valorização do ma
gistério. De há muito, nos encontros, debates e reuniões com as di
versas categorias do magistério brasileiro, ouvimos uma só
afrrmação: a preocupação dos governos deve ser com a valoriza
ção do magistério, com a política de recursos humanos e nunca
com a política de ampliação de espaços fisicos. O problema do es
paço fisico pode ser resolvido através da cessão de prédios e apro
veitamentos de outros espaços da comunidade, mas a qualidade do
ensino jamais será alcançada se não for dada atenção toda especial
à política salarial, à política de treinamento, de capacitação, e aci
ma de tudo à política de formação de professores.

Anima-nos ler nos jornais de hoje as metas apresentadas
pelo Ministro Panlo Renato Souza: salário médio de trezentos
reais por vinte horas-aula e por quatro horas de atividades sema
nais. E sabido que principalmente no Nordeste, no Centro-Oeste e
no Norte o que os Municípios pagam ao professor está muito
aquém do salário mínimo. Além disso, a forma com que o Minis
tro apresenta sua proposta no Fundo de Valorização do Magisté
rio, a ser gerido pelo Estado com o objetivo de vinculação de
recursos do ICMS, do Fundo de Participação e do salário da Edu
cação, assegurará uma política salarial acima das expectativas e
dos pleitos.fo.r!!lUlados pela categoria até o di\!. de J:mje. E o Minis
tro continua:

"Não fIxação de pisamí;rJimo para o salário dos
professores; gasto mínimo de treZêntos reais anuais por
aluno; cada professor deve trabalhar com turmas de 25
alunos."

Isso é para evitar os excessos e os abusos de turmas com
mais de cinqüenta alunos conforme se encontra facilmente nas es
colas públicas e particulares deste País.

"Valorização de professores com maior qualifIca
ção; professor com terceiro grau completo ganharia
150% a mais do que os profIssionais com segundo grau
completo."

É bom frisar que temos um milhão de professores do ensino
básico sem a qualifIcação mínima para o exercício da atividade e
300 mil professores leigos nas escolas municipais deste País. Não
é possível conviver-se com essa realidade sem uma política preo
cupada com treinamento e qualifIcação. Mas ainda ~e este treina
mento seja permanente e se faça anualmente. É necessária,
também, uma política de avaliação do desempenho do aluno e do
professor para que tenhamos um ensino de qualidade. Bolsas de
estudo estão previstas também para professores leigos, que apro-

veitarão não somente os recursos do Tesouro Nacional, mas tam
bém os oriundos de empréstimos externos - como o do Banco"
Mundial- por intermédio do Projeto Nordeste. Cito este especifI
camente, porque não era permitida a destinação de recursos para
treinamento. Após entendimento com os dirigentes do Banco
Mundial e segundo a política adotada pelo Ministério, serão desti
nados recursos para o treinamento de professores leigos do nosso
País.

Falo também na progressão salarial, que será defInida, de
forma eqüitativa, ao longo da carreira. O Estado se comprometeu·a
qualificar todos os profissionais e estudar as possibilidades de pas
sar a rede de primeiro grau para o Município mais próximo da sua
administração.

Portanto, em nome da Liderança do PSDB, parabenizo, nes
ta ocasião, o Ministro Paulo Renato e sua equipe, todos aqueles
que contribuíram para a elaboração da proposta a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, pela qualidade do trabalho, pela preocupa
ção que tiveram com o que é fundamental: o magistério. Já que
milito nessa área, fico feliz com uma proposta dessa qualidade e
com a seriedade com que ela vem a esta Casa, para a apreciação
dos Srs. Parlamentares.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Houve um

pequeno colapso no fornecimento de energia, que já se está resta
belecendo. Iríamos suspender a sessão até que retomasse a ilumi
nação, mas vamos continuar.

Concedo a palavra ao nobre Deputado B. Sã, do PSDB do
Piauí.

S. Ex' disporá de cinco minutos.
O SR. B. SÁ (pSDB - PI. Sem revisão do orador.) - St.

Presidente, nosso consolo é que quanto mais negra a noite, mais
traz em si a madrugada.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta
tarde para fazer um breve relato e, ao fInal, um apelo. Na última
sexta-feira, no Estado do Piauí, estive no Município de Paulis~,

'região epicentro do semi-árido daquele Estado. Lã, reunidÔ'com
vários integrantes das forças vivas daquela comunidade regional,
agropecuaristas, agricultores, comerciantes, pude observar a situa
ção difícil por que passam, notadamente no que diz respeito ao
cultivo do algodão, cultura natural daquela região e que nos últi
mos dez anos, por conta da praga do bicudo, praticamente foi ex
tinta. Lamentamos que esse tipo de praga, que há muito tempo
deixou de ser problema em outras regiões do Brasil, como o Para
ná, para não citarmos países estrangeiros, ainda continua, no Bra
sil sendo fator limitante para a exploração dessa importante
cultura, notadamente em regiões de baixa precipitação pluviomé
trica, como nas localidades de Paulistana, Pio IX, Simões, Alegre
te do Piauí, Padre Marcos e vários outros Municípios das vertentes
ocidentais da Serra dos Dois Irmãos e Araripe, no Estado do Piauí.

Sr. Presidente, temos informações de que o CNPA - Centro
Nacional de Pesquisa do Algodão - desenvolve há alguns anos
pesquisas sobre variedade de algQdão muito mais resistentes ao bi
cudo, praga que liquidou praticamente essa cultura em todo o Nor
deste.

Diante da situação que está posta no Município de Paulista
na e vários outros da região, espero, que a Embrapa, por meio de
seu Centro Nacional de Pesquisa dó Algodão, situado em Campina
Grande, acompanhe mais de perto a retomada do cultivo dessa im
portante cultura, para a adeqUação social e econômica daquela re
gião, uma vez que o Banco do Nordeste, com recursos do FNE,
dispõe-se a voltar a [maneiar o custeio do cultivo do algodão.

Além do mais, várias pequenas indústrias da região há mui
to estão com suas portas fr,chadas, A grande indústria Coelho, no
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Município de Picos, há muitos anos importa algodão, para fiar e
tecer, da Grécia, Rússia e Estados Unidos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estamos diante de
mais uma situação angustiante, cuja solução depende, antes de
tudo, de decisão política.

Apelo para a Presidência da República, por intermédio do
Ministério da Agricultura, da Embrapa e do Centro Nacional de
Pesquisa do Algodão, em Campina Grande, para que acompanhe
de perto a reintrodução do cultivo do algodão em todas essas re
giões do semi-árido piauiense, que são de baixa pluviosidade e
apresentam, por tal, condições ímpares e invulgares para a produ
ção do algodão, como outrora já aconteceu, tanto da variedade ar
bórea quanto da herbácea.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. B. Sá, o Sr. Benedito
Domingos, 3° Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Philemon Rodrigues, nos
termos do § 2° do artigo 18do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a imprensa
vem sistematicamente anunciando irregularidades as mais diversas
nas áreas subordinadas à Receita/Federal. Assim foram os relató
rios elaborados pelos auditores sobre ocorrências no Aeroporto de
Cumbica e também, há algum tempo, no terminal portuário do Es
pírito Santo e em Foz do Iguaçu.

Recentemente, Sr. Presidente, pude denunciar a estranha re
lação que se estabelece entre alguns escritórios de advocacia e
funcionários do alto escalão do Governo, como é o caso do Sr.
Carlos Marcial, ocupante da Subchefia de Assuntos Jurídicos da
Casa Civil da Presidência da República, que é, por seu turno, sócio
majoritário do escritório Marcial e Meneguetti Advogados Asso
ciados Ltda.

O Sr. Carlos Marcial foi Secretário da Receita Federal al
guns anos atrás. Na mesma época, era Coordenadora da Fiscaliza
ção da Receita Federal a Sf" Celi Depine Mariz Belduqne, e o Sr.
Meneguetti era da Procuradoria da Fazenda Nacional. As três pes
soas mais importantes da Receita Federal, poderlamos assim dizer,
mudaram de lado, saíram do balcão e constituíram o escritório de
advocacia Meneguetti e Marcial Associados, exatamente para fa
zer a defesa dos contribuintes sonegadores, muitos deles com fal
catruas criminosas contra o patrimônio público. Lamentavelmente,
o Palácio do Planalto considerou o caso encerrado.

Aprofundamos nossas análises e tivemos a prova de qne o
Sr. Carlos Marcial, sócio principal do referido escritório, atua na
defesa do caso mais rumoroso de sonegação ocorrida no País nos
últimos anos, que foi do grupo Santa Terezinha, situado no Distri
to Federal. A prisão dos donos desse comércio atacadista mobili
zou a mídia nacional com o aparato policial utilizado para mostrar
a nova face do Leão diante de sonegadores contumazes. Foi um
processo que envolveu milhões de reais nos autos de infração.
Essa fiscalização foi coordenada pelo Sr. Carlos Marcial, que era,
como disse, Secretário da Receita Federal. Agora, Sr. Presidente,
dois anos depois, o seu escritório defende os interesses do sonega
dor grupo Santa Terezinha, e o Palácio do Planalto dá o fato por
encerrado.

Lamento esse eqnívoco e acho que, além desses casos, qne
trazemos a público há algum tempo, há outras situações estranhas
- no mínimo, são estranhas -, como a alteração dos valores lavra
dos nos autos de infração pelos fiscais da Receita Federal. Depois
de encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para serem

executados pela Justiça, há uma redução drástica, muitas veze~ de
mais de 50%, sem qnalquer justificativa. Por outro lado, há tam
bém a morosidade, a extrema lerdeza com que a Procuradoria da
Fazenda Nacional acompanha ou encaminha os processos para a
execução penal pelo Judiciário.

Sr. Presidente, poderia citar ainda o caso do Banco ASB, do
Sr. Jorge Raab, que foi Auditor do Tesouro Nacional e conseguiu
fundar um banco com sede na Avenida Rio Branco, no Rio de Ja
neiro, e miais em São Paulo e em Brasília, cujos recursos têm ori
gem duvidosa, segundo autos lavrados pelos próprios fiscais dos
Auditores da Receita Federal.

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, estou dando conhe
cimento à Casa, e solicitando apoiamento dos colegas, de pedido
de instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inqnérito
para que se possa lançar um facho de luz sobre a Receita Federal e
a Procuradoria da Fazenda Nacional, instituições fundamentais
para a fiscalização e guarda dos recursos públicos. Que essas pes
soas, pelo menos as citadas e outras tantas, possam também ser
aD:\lisadas, para a Nação saber se merecem efetivamente essa con
dição de guardiãs do patrimônio público.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VALDIR COLATTO (pMDB - SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, uso a tribuna,
neste dia, para comentar a qnestão do endividamento da sociedade
brasileira, que o Correio Braziliense de hoje divulga ter aumenta
do mais de quatro vezes.

Diz o jornal que a Febraban fez uma pesquisa de âmbito na
cional e chegou à conclusão de que, do ano paS'sado para este ano,
as dívidas tanto das pessoas físicas como jurldicas, passaram de 85
bilhões para 150 bilhões de dólares. As dívidas vencidas no ano
passado, de 5 bilhões de dólares, passaram para 10 bilhões de dó
lares. Enqnanto isso, os empréstimos para pessoas físicas qnadru
plicaram, de 3 bilhões foram para 11 bilhões neste ano. Também
pelo levantamento, observa-se qne o setor industrial cresceu 50%,
de 20 bilhões para 30 bilhões de dólares, e qne o setor comercial
aumentou duas vezes o seu endividamento.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que vemos o endivida
mento aumentar, também mostra a Febraban que a rentabilidade
do sistema fmanceiro continua dentro da média histórica de 12 a
13%. Essa renda é sobre o patrimônio dos bancos - e isso não tem
similar na história bancária do planeta. Hoje vemos a sociedade
brasileira devendo 150 bilhões de dólares para o sistema fmaneei
ro, o eqnivalente à dívida externa brasileira, e perguntamos: como
pagar isso? E o Brasil trabalhando para a agiotagem, os juros altos
e especulação fmanceira. .

O Banco do Brasil, no fmal de semana, fez um mutirão para
aguardar os agricultores, a flID. de promover a renegociação da dí
vida. Como prevíamos - só o banco não previu isso -, praticamen
te não apareceu nenhum agricultor para fazer essa renegociação
com o Governo. Os agricultores não têm dinheiro para pagar os
70% da dívida, como exige o sistema fmanceiro. Com isso, o Pre
sidente da República deve ter recebido o recado de qne é preciso
mudar as regras do jogo, para qne os agricultores possam renego
ciar esse fmanciamento e ter condições para plantar a próxima sa
fra. Não é a questão da dívida ou da não-dívida qne está em jogo.
Está em jogo a qnestão do plantio da próxima safra, porque os
agricultores, repito, não têm dinheiro para pagar os 70% dessa dí
vida, que é indevida, ilegal e irregular.

Falávamos na possibilidade de se levantarem as contas dos
agricultores, e não seus créditos e débitos, para ver os procedimen
tos adotados pelos bancos. Temos de levar para a Justiça esses ju
ros exorbitantes e a correção monetária cobrados pelos bancos
como bem entendem, sem respeito algum à legislação. Os agricul-
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tores não têm como se precaver, onde buscar ajuda para se defen
derem frente às contas que estão sendo cobradas.

Por isso, está dado o recado. Acho que a Presidência da Re
pública e o Ministro da Agricultura, que é banqueiro, sabem que
os agricultores não têm condições de pagar essa conta, que não de
vem, por sinal. Fica, portanto, o aviso ao Governo de que, se qui
ser que se plante a próxima safra, deverá tomar outra atitude, uma
atitude política para decidir essa questão da dívida; caso contrário,
não haverá plantio e não haverá comida, Sr. Presidente, no próxi
moano.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, considerando que já estamos sendo perturbados por
uma segunda pane elétrica no plenário da Câmara dos Deputados,
peço licença aos colegas e a V. Ex" para sugerir - e o faço porque
hoje é segunda-feira, um dia mais ou menos tranqüilo, quando não
estamos deliberando matérias importantes para o País - que fosse
estudada a possibilidade de se adquirir um aparelho tipo no break,
pelo menos para impedir que o sistema elétrico do plenário seja
prejudicado pela ocorrência de uma queda de energia. Antes que
os exagerados possam falar algo relacionado com a Eletrobrás, so
licito esse estudo da Mesa da Câmara dos Deputados, porque hoje
não estão ocorrendo grandes problemas. Mas em determinadas
ocasiões, principalmente nas votações de emendas constitucionais,
se acontecer algo dessa natureza, pode haver problemas para a Na
ção como um todo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Acolho sua

sugestão e vou encaminhá-la à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - St's e Srs.

Deputados, estando presente em plenário o Sr. Edson Silva, 2° su
plente da Coligação PDTIPTB/PSDB, representante do Estado do
Ceará, em virtude do afastamento do titular, Deputado Ariosto
Holanda, convido S. Ex" a prestar o compromisso regimental, com
o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Edson Silva e presta o seguinte
compromisso):

''PROMETO MANTER, DEFENDER E CUM
PRIR A CONSlITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL DO POVO,
SUSlENTAR A uNIÃo, A INTEGRIDADE E A IN
DEPENDÊNCIA DO BRASIL."

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Declaro
empossado o Sr. Edson Silva (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Pela Lide
rança do PCdoB, concedo a palavra ao Deputado Aldo Arantes. S.
Ex" dispõe de três minutos.

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso enviou ao Congresso o projeto de orçamento
para 1996.

Mais uma vez expressa-se na proposta orçamentária uma
política absolutamente distorcida, que está levando o País a uma
crise sem preceden,tes. Enquanto o projeto do Governo prevê 136
bilhões de reais para o pagamento de juros e encargos da dívida e
amortização, destina somente 8,3 bilhões para investimentos; e o
Ministro José Serra chega a afrrmar que, se houver recusa do Le
gislativo quanto à aprovação do Fundo Social de Emergência - e
eu já disse na Comissão de Constituição e Justiça que não se trata

de fundo nem social nem de emergência, porque todos sabemos
que não se destina a problemas emergenciais nem sociais -, os re
cursos para investimentos serão praticamente "reduzidos a zero.

Quero dizer que não é possível que a nossa economia tenha
condições de se desenvolver, Sr. Presidente, com o ridículo valor
de 8,3 bilhões de reais para investimentos, enquanto destina 136
bilhões para o pagamento dos juros e da amortização da dívida.

Quanto à questão de fundo, quero, em nome da Liderança
do PCdoB, dizer que esta não é a primeira nem será a última vez
que tratamos do assunto. Há projeto de lei de minha autoria trami
tando nesta Casa para limitar o montante de endividamento públi
co. O País está caminhando para um endividamento sem
precedentes na nossa história, pagando juros absurdos. O Banco
Mundial veiculou a infolDlação de que a taxa de juros do Brasil
está disparada em primeiro lugar, pagando 28% de juros reais ao
ano acima da inflação; o segundo colocado é o México, seguido da
Argentina com 12,5%. É uma situação absolutamente insustentá
vel. Portanto, estamos caindo há algum tempo na política da espe
culação financeira. Os recursos externos que estão vindo para o
Brasil não vêm para a atividade produtiva, mas para a especula
ção, e o povo brasileiro está trabalhando para pagar juros altíssi
mos a banqueiros e investidores internacionais e nacionais.

Não podemos deixar de protestar, porque os recursos desti
nados ao investimento são absolutamente insignificantes, e esse é
um fator responsável pela recessão econômica em que o nosso
País está entrando cada vez mais profundamente. No México ocor
reu situação semelhante. O endividamento público chegou a pata
mares tais que o Estado não tinha condições de administrá-lo, e o
resultado final foi uma crise sem precedentes.

Manifesto o protesto da Liderança do PCdoB contra essa
política que, na verdade, atende aos ditames do Fundo Monetário
Internacional e do Consenso de Washington, mas leva a economia
à recessão, ao desemprego e à crise. Não podemos aceitar passiva
mente proposta dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Com a pa
lavra o Sr. Deputado Arthur Vir&ílio.

O SR. ARTHUR VJRGlLIO (pSDB - AM Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, está em
marcha, sem alarde e com muita fIrmeza, o processo de refolDlula
ção da Caixa Econômica Federal.

As pressões políticas se esvaziam. A extinção das 31 supe
rintendências foi assimilada. A nova estrutura começa a funcionar
nOlDlalmente. A modernização, enflID, não se deteve, implementa
da pelo Presidente Sérgio Cutolo e apoiada decididamente pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Veja, Sr. Presidente, o quadro dramático, de virtual inviabi
lidade, que exigiu e justifIcou a reforma: 112 mil funcionários,
sendo 65 mil concursados e 47 mil não concursados (prestadores
de serviços), a custo de 3 bilhões de reais anuais; 6 bilhões de
reais a receber do Tesouro Nacional, referentes às diferenças nos
valores dos contratos do Sistema Financeiro da Habitação; 20 mil
imóveis invadidos, 17 mil imóveis com obras paralisadas; 100 mil
imóveis de difícil colocação no mercado; 180 mil contratos do Sis
tema Financeiro da Habitação com prestações mensais inferiores a
11 reais, valendo dizer que somente a administração de cada um
desses contratos custa à Caixa Econômica vinte reais e quarenta
centavos mensais; 1.947 agências, das quais 1.710 funcionando
com prejuízo; 48% dos empréstimos comerciais em atraso; 40%
das despesas da CEF consumidos entre a matriz e as superinten
dências regionais; agências que, há três anos, não eram visitadas
pelos Superintendentes; superintendências pequenas, como aque
las do Piauí e de Santa Catarina, imobilizando, cada uma, 600 fun
cionários; 3 mil servidores no Rio de Janeiro.
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A Caixa Econômica, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estava
a ponto de explodir, graças a mazelas de toda sorte e a problemas
estruturais gravíssimos. Veja, por exemplo, o caso do Sistema Fi
nanceiro da Habitação, o SFH, no qual a CEF tinha aplicados 26
milhões de reais, contra depósitos em poupança, que teriam de fi
nanciar o SFH, de apenas 12 bilhões de reais.

Eis aí, inclusive, porque essa tradicional instituição esteve
impedida de fmanciar a casa própria para tantos brasileiros.

Com o menor índice de trauma pos"sível, a idéia é pela não
renovação de contratos de prestação de serviços, a CEF reduzir em
47 mil servidores, até 1996, a sua folha de pessoal. Essa mão-de
obra será substituída por funcionários concursados que estavam
espalhados pelas 31 superintendências já desativadas.

O objetivo, até o fJm deste ano, é chegar a uma economia
de 800 milhões de reais, relativamente a um orçamento inicial fi
xado em 4.4 bilhões de reais e a um gasto real previsto para, no
máximo, 3.6 bilhões de reais.

Chega ao fim, Sr"s e Srs. Deputados, a era do desperdício,
da suntuosidade, da ineficácia e da ineficiência.

Dou o exemplo da sede das Alagoas, construída recente
mente, que, a exemplo de outras faraônicas superintendências, se
quer dispunha de agência para servir à população. Servia apenas
para a burocracia, exibia o fútil, configurava um tempo em que um
banco, feito para o povo, se havia transformado em elefante bran
co, distante do fomento, da casa própria, da competitividade e do
cotidiano dos brasileiros.

É essencial, pois, para o Brasil, que as mudanças prossi
gam. Nada deve detê-Ias. Nada, áliás, poderá detê-Ias, pelo apoio
oficial que recebem, pelo apoio societário que merecem, pela sus
tentação parlamentar que estamos conslnJindo.

Muita coisa já vem mudando. A regularização dos balanços,
que habilitam a CEF a ir buscar recurso no exterior; a perspectiva
de, a exemplo do Banco do Brasil, virar agente do BNDES; a con
fiança que retoma; a normalização que chega.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Mi
nistério da Educação decretou, recentemente, intervenção nas Fa
culdades Isoladas do Planalto Central- FlPLAC, para pôr fim às
gritantes irregularidades na administração dessa instituição de en
sino superior.

A Fiplac foi criada, por lei municipal, vinculada à FJmdação
Educacional de Luziânia - Goiás, como entidade, portanto, de di
reito público. Nessa condição, a ela foram destinados terrenos e
prédios públicos, materiais e recursos para o início de suas ativida
des, ficando, além disso, isenta de quaisquer tributos municipais e,
na qualidade de entidade pública, também da maioria dos tributos
estaduais e federais.

Estranhamente, pouco tempo depois passava às mãos de
particulares que passaram a se autonomear e a indicar diretores e
todo o corpo administrativo, a cobrar e embolsar mensalidades dos
estudantes, e a gerir o patrimônio daquela instituição.

Tudo isso, sem que a Câmara de Vereadores, que aprovou a
lei de criação da Fiplac, e sequer o Prefeito Municipal tivessem
qualquer informação sobre a transferência das faculdades para a
iniciativa privada.

Acompanhamos de perto as lutas estudantis dentro da Fi
plac, em especial contra os freqüentes e exorbitantes aumentos nas
mensalidades. Foi no decorrer dessas lutas, e das medidas judiciais
tomadas para barrar esses aumentos, que os estudantes tomaram
conhecimento da irregularidade da situação daquela que era consi
derada, até então, como mais uma empresa privada do ramo do en
sino.

Tendo notícia dessas irregularidades, o MEC abriu inquéri
to para sua apuração, o que levou à atual intervenção, até para res
guardar os interesses dos alunos, cujos cursos não poderiam ser
reconhecidos legalmente enquanto persistisse tal situação.

Discute-se agora o futuro da Fiplac. Os antigos pseudopro
prietários fazem pressão cerrada para que, uma vez regularizada a
situação, as faculdades lhes sejam entregues, privatizadas. Enten
demos que essa solução é inadmissível. Seria premiar a apropria
ção indébita de patrimônio público, o enriquecimento ilícito à
custa dos contribuintes, a fraude. Pelo contrário, devem ser obriga
dos a devolver aos cofres públicos os ganhos que foram arrebata
dos ilegalmente, fraudulentamente, do Tesouro Municipal.

O nosso entendimento, que partilharmos com os estudantes
da Fiplac, é o de que essa deve continuar a ser uma entidade de di
reito público, tal como foi criada, incorporando o patrimônio con
seguido às custas do Fisco e das mensalidades dos estudantes, e
que detém atualmente.

Discute-se, nesse caso, se a Fiplac deveria ficar com o Mu
nicípio de Luziânia ou com o recém-emancipado Município de
Valparaízo, antigo distrito daquela cidade, onde se localiza o cam·
pus da instituição. Apesar de nos apercebermos da importância
que essa discussão tem para os dois Municípios, vemos essa ques
tão como secundária em relação à pecessidade de assegurar o con
trole público sobre a entidade. E uma questão a ser decidida,
fraternalmente, pela COmissão de Transição que cuida da divisão
do território e patrimônio entre o Município de origem e o que foi
desmembrado daquele.

Entendemos, ademais, que os estudantes, que corajosamen
te levantaram as irregularidades, que defenderam sempre a entida
de e o direito ao ensino, que nunca pactuaram com as tramáS da
administração fraudulenta, devem ser consultados sobre a decisão,
e devem participar do colegiado público que deverá gerir a entida
de ao fim da intervenção.

Dessa forma, a Fiplac, saneada e reorganizada, poderá cum
prir o papel a que se destina, desde a sua criação, de contribuir
para com o ensino superior, abrindo possibilidades e perspectivas
novas para a juventude do Entorno e do Distrito Federal.

O SR. WALDIR DIAS (pPR - PI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, treze Municípios
do sudeste do Estado do Piauí constituem a assim denominada mi
crorregião de São Raimundo Nonato.

Formada por uma faixa de mais ou menos duzentos quilô
metros de extensão, é, sem dúvida a região mais seca do Brasil.

Ao desavisado visitante que por ali passe nesse período
compreendido entre os meses de maio a dezembro f1ca a impres
são de que, naquele rincão, não há condições para viver um povo
numeroso ou para medrar uma civilização.

E é fato constatável e incontroverso.

Em toda essa vasta extensão não jorra da terra sequer uma
gota d'água e, o que é pior, não há lençóis subterrâneos; apenas,
de longe em longe, alguma água de fendas.

As árvores da caatinga, sem folhas, são verdadeiros fantas
mas. As pastagens secas, esturricadas.

No entanto, a pertinácia, a coragem e a força de vontade de
um povo vêm tomando aquela terra produtiva, com mais ou me
nos intensidade, na dependência do regime de chuvas, no apertado
espaço da estação chuvosa, delimitada pelo tempo que medeia en
tre os meses de dezembro a abril.

Não fosse a falta total de estruturas, aquele povo seria capaz
de produzir riqueza suficiente não só para viver com dignidade e
abastança, mas, inclusive, poderia contribuir, em escala bein
maior, com impostos e rendas para o Estado.
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No corrente ano, tivemos um exemplo típico: as chuvas caí
ram no momento propício. E pode-se dizer, dentro dos padrões lo
cais, que tivemos uma grande safra, de tudo aquilo que se produz
na região: milho, feijão, mamona, caju e mel, sem falar na melhora
do rebanho de caprinos e ovinos, por força das pastagens.

Aí, no entanto, esbarramos na falta de estrowras:
- Não há silos para armazenar grãos;
- A única estrada para escoar a produção, inteiramente da-

nificada:
- Não há barragens para armazenar a água das chuvas, al

ternativa única para as populações e para os rebanhos.
Resultado: sem possibilidade de escoamento, os produtos

agrícolas não alcançam preço, nem o suficiente para compensar ou
justificar fmanceiramente a colheita.

Assim, com feijão ao preço de 20 reais por saca, milho, a 5
reais, fàrinha a 6 reais, inviabilizada a colheita, perdeu-se, por
mais da metade, a safra abundante, deixada ao abandono no cam
po.

O que mais concorreu para esse desperdício - afirmamos
com certeza - foi a falta de estradas.

A nawral rodovia que liga as estradas vicinais à Capital do
Estado, foi construída em 1974 e asfaltada em 1978. Sua constru
ção desencadeou grande movimento de veículos, inclusive passan
do a ser a via de ligação com o Estado da Bahia e para o Sul do
País, utilizada por veículos do Piauí, do Maranhão e até do Pará.

Por não ter sido estruwrada para suportar tráfego tão inten
so e, principalmente, pela falta de conservação, ao longo destes 17
anos, essa rodovia, na parte que liga São Raimundo Nonato à cida
de de Canto do Buriti, praticamente desmoronou.

Para um percurso de 100 quilômetros gasta-se meio dia de
penosa viagem.

Assim, a microrregião de São Raimundo Nonato está prati
camente ilhada, isolada de sua Capital.

As conseqiiências são desastrosas para toda a região, para
os 13 Municípios.

À natural dificuldade de produzir acresce-se a desvaloriza
ção da safra produzida, dada à impossibilidade de sua comerciali
zação, à falta de transporte. Quem tem seu caminhão não se
aventura a danificá-lo, em estrada tão impraticável.

A situação torna-se, ao fmal, duplamente perversa:

Perde-se a safra produzida com esforços sobre-humanos e,
perdida esta, encarecem os produtos transportados com dificulda
de de outras regiões.

Urge uma solução e esta poderá consistir na reconstrução
do trecho da estrada São Raimundo Nonato-Canto do Buriti, res
tabelecendo o tráfego para a Capital do Estado, ou no prossegui
mento da rodovia conhecida como "Brasília-Fortaleza", no trecho
que vai de São Raimundo Nonato à cidade de São João do Piauí,
no que se abrirá essa porta de saída para os 13 Municípios compo
nentes da microrregião de São Raimundo Nonato.

Como se trata de rodovia federal, estaremos aqui clamando
aos órgãos federais competentes, cumprindo a missão que aquelas
populações sofridas, mas valorosas, nos confiaram. Principalmen
te agora, que o Sr. Presidente da República se mostra inclinado a
reduzir as desigualdades regionais de todo o País.

A outra rodovia, por ser estadual, precisa merecer a atenção
do Sr. Governador do Estado do Piauí, sem perder de vista que
não se exclui a obrigação do Governo Federal de criar estruturas
indispensáveis à melhoria das populações interioranas, principal
mente da Região Nordeste, em muitos pontos discriminada e aban
donada à própria sorte.

Era o que tinha a dizer.

o SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero no
vamente reforçar o pronunciamento que fiz na semana passada a
respeito de um fato extremamente grave e cujas conseqüências
ainda não podem ser avaliadas, mas é nosso papel nos antecipar
mos aos fatos e, quem sabe, evitá-los.

É salutar que a grande imprensa venha dando destaque ago
ra para os problemas da agricultura, principalmente no que diz res
peito ao endividamento do setor. E bom que a imprensa tenha
percebido, mesmo que tardiamente, que a dívida clli agricultura
não é apenas uma questão de calote de 1.200 devedores. O próprio
Secretário de Política Agrícola, Guilherme Dias, tem W"irmado que
as tentativas do Governo de renegociar as dívidas dentro de uma
nova proposta poderão beneficiar mais de 220 mil ',agricultores.
Quanto aos 6 mil, responsáveis por 75% da dívida,é um caso à
parte.

O fato grave, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é o real
valor da dívida. Depois de saber exatamente quanto é que cada um
deve, é possível até chegar-se a um consenso das formas de. resol
vê-Ia, inclusive com a tal "securitização", que surge agora··como
solução. .

O que nós não podemos concordar, e é preciso que os àgri
cultores se previnam disso, é que, sem expurgar algumas questqes,
não teremos a dívida real dos produtores. E preciso expurgar, ne
cessariamente, a parte indevida do Plano Collor, os PROAGROS
não ressarcidos e a capitalização mensal dos débitos do crédito rÍl
ral, sem contar, Sr. Presidente Sr"s e Srs. Deputados, com a polê
mica questão da TR e a não-aplicação da parte obrigatória dos
compulsórios da agricultura, que podem atingir 15 bilhões de
reais. Somando estes dados, teremos algo em tomo de 60% do dé
bito que está sendo cobrado.

É tão esdníxula esta questão do endividamento, que vamos
citar um exemplo prático do que aconteceu com uma Cooperativa,
a de Giruá, para termos a noção exata do que representa a política
de juros nos empréstimos. Em 1993 a Cooperativa de Giruá tomou
empréstimo no valor correspondente a 28.890 sacos de soja. Com
o dinheiro, comprou calcário para os associados, que na sua maio
ria, 90% do quadro social, é de mini e pequenos produtores.
Transcorridos dezoito meses o débito junto ao Banco do Brasil
chegou a 63.244 sacos de soja! Transformada esta dívida em dó
lar, o exemplo é gritante: o empréstimo de US$364.000 pulou para
US$676.000; o dobro e, evidentemente, impagável.

Por todas estas e outras razões é que, sem expurgar as par
tes indevidas que compõem a dívida, os agricultores não terão
como saldar seus débitos. No desespero, para resolver uma ques
tão emergencial, é possível que muitos deles aceitem transformar
esta dívida em títulos do Governo Federal, a tal "securitização",
que nós vamos comentar posteriormente. Mas, por ser uma dívida
irreal, com componentes (juros, TR, Plano Collor, etc...) que a tor
nam 60% mais elevada, cedo ou tarde chegarão à dura constata
ção: é impagável. É para esta situação que chamo a atenção se
realmente quisermos resolver seriamente e de forma defmitiva a
questão da agricultura. Quanto à tal "seeuritização", merecç uma
análise mais apurada, e voltaremos oportunamente a comentâ-Ia.

O SR. ANTÔNIO BRASIL (PMDB - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, fui
sorteado para fazer um pronunciamento no Grande Expediente de
sexta-feira, dia 10 de setembro.

Pretendia discorrer nessa intervenção sobre importante as
sunto de interesse da minha região, a Amazônia Legal.

Considero que a missão do Parlamentar, ao usar a tribuna
da Casa, é debater teses, denunciar fatos, informar ao Plenário ou
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mesmo propor o contraditório, visando ao convencimento demo
crático das teses que defende.

Tendo em vista o pequeno número de Parlamentares - so
mente dois - em plenário na sexta-feira, ou em quase todas as sex
tas-feiras, considerei que meu discurso seria prejudicado, pois não
pretendia simplesmente dizer que fiz um pronunciamento em defe
sa da Amazônia, não pretendia aparecer demagogicamente visan
do apenas à autopromoção.

Objetiva, sim, ao cumprir a missão parlamentar de usar da
tribuna, em especial naquela oportunidade, procurar convencer os
meus pares quanto à procedência da tese que pretendia apresentar,
o que não poderia ser feito em um simples ''bate-papo'' informal a
três, no cafezinho.

Em conseqüência, para poupar o tempo dos Srs. Parlamen
tares que, por força de oficio, compareceram ao plenário, para
poupar o tempo dos servidores da Casa que, por responsabilidade
funcional, estavam presentes, recusei-me a usar a tribuna apenas
por usar. Recusei-me a falar ao quase vazio. Recusei-me a tomar o
tempo de V. Ex·s Recusei-me a participar da farsa parlamentar do
plenário das sextas-feiras.

Sr. Presidente, este protesto visava unicamente a estabelecer
o início de um debate no sentido de corajosamente enfrentarmos o
problema que se apresenta em relação às sessões ordinárias das se
gundas e sextas-feiras da Câmara dos Deputados.

Acredito que poderemos propor que as segundas e sextas
feiras sejam destinadas a sessões extraordinárias da Câmara Fede
ral, a sessões do Congresso Nacional, a sessões solenes, a
audiências públicas e a reuniões das Comissões Especiais.

As terças, quartas e quintas-feiras, por sua vez, seriam re
servadas à realização de sessões ordinárias da Câmara Federal e
reuniões das Comissões Permanentes, com o que procura.1Íamos
incentivar e motivar os Parlamentares para essas atividades.

O SR. LEONEL PAVAN (pDT - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os principais'
jornais do País anunciam hoje que uma pesquisa realizada pela Fe
deração Brasileira de Associações de Bancos (FEBRABAN) mos
tra que as dividas vencidas e não pagas das pessoas fisicas tiveram
um aumento desproporcional em relação ao total dos créditos ban
cários, saltando de 400 milhões de dólares para 1,7 bilhão de dóla
res em apenas um ano.

Essa pesquisa, Sr. Presidente, mostra claramente que o Bra
sil é hoje um pais que deve duas vezes mais do que há um ano.

A pesquisa indica que o total das dívidas de pessoas físicas
e jundicas com empréstimos, cartões de crédito e cheques espe
ciais chega a 150 bilhões de dólares, praticamente o valor da dívi

_~_externa brasileira.
. Outro dado apresentado demonstra que enquanto o total dos

empréstimos bancários duplicou no penodo de um ano, o valor
dos empréstimos para pessoas fisicas quase quadruplicou, saltando
de 3 bilhões de dólares emjunho de 1994, para 11 bilhões de dóla
res, emjunho deste ano.

O levantamento mostra ainda que o endividamento dos
clientes do setor industrial cresceu 50%, saltando de 20 bilhões de
dólares para 30 bilhões de dólares. Os clientes do setor comercial
estão mais de duas vezes endividados que há um ano.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tanta divida, tanta dor, tanta
angústia têm tomado conta do povo brasileiro. Do trabalhador que
vê o seu salário mensalmente tomado pelo banco, pelos agiotas e
se vê impedido de saldar seus compromissos com o comércio.
Para se ter uma idéia, com a atual taxa de juros, há correntistas do
Banco do Brasil que, se não fossem os juros, já teriam pago suas
dividas umas quatro vezes.

É o Brasil da real: o comércio endividado, a indústria endi
vidada, o trabalhador endividado, o País endividado, ironia ou
não, até os bancos estão ficando endividados. Isto parece óbvio,
porque se o banco não recebe do cliente não tem ativos para forta
lecer suas atividades. O trabalhador, se trabalha só para pagar ju
ros das dividas, não tem mais o que comprar, o empresário não
recebe do trabalhador, não tem ativos para fortalecer seu mercado
e também pagar suas dívidas. Afinal, Sr. Presidente, com quem
está o dinheiro que um país sem recessão, como apregoa o Gover
no, deveria estar girando e fazendo a economia crescer?

Abaixo a usura dos juros! Viva a liberdade comercial! Viva
o direito ao consumo e abaixo a ditadura dos exploradores, dos
usurários, dos quais o maior cúmplice é o próprio Governo Fede
ral, que mantém taxas exorbitantes de juros que só favorecem o
segmento informal da economia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a

palavra ao nobre Deputado Sérgio Carneiro, para uma Comunica
ção de Liderança, pelo PDT.

O SR. sERGIO CARNEIRO (pDT - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Gover
no alardeia a tese de que o Estado está falido e aceita o projeto
neoliberal, elaborado a partir de teses das grandes empresas mun
diais e chancelado pelo FMI e pelo Banco' Mundial.

Este projeto neoliberal é aplicado linearmente sobre países
diferentes, de forma a atender as exigências do escasso capital in
ternacional de investimento.

Não são levados em consideração, entretanto, os aspectos
sociais decorrentes de uma competitividade da qual só pode parti
cipar quem está num nível altamente desenvolvido financeira e
tecnologicamente.

Os primeiros resultados começam a se fazer sentir no Bra-
silo

Para os mais pobres o custo da cesta básica baixou de pre
ço, mas em compensação, a maior safra da história veio acompa
nhada da quebradeira total dos produtores rurais.

O ajuste estrutural do mercado de trabalho, com o avanço
crescente do uso de tecnologias novas, libera grandes contingentes
de desempregados, os quais a sociedade e o Estado não têm como
amparar, reciclar ou oferecer novas alternativas, pelo menos a cur
to prazo.

A classe média vai desaparecendo na medida em que paga a
conta sozinha, já que às elites nenhum mal lhes toca, nem mesmo
uma taxação sobre grandes fortunas, proposta pelo então Senador
Fernando Henrique Cardoso, em projeto de lei apresentado ao Se
nado.

Resta à classe média cortar todos os seus gastos, recorrendo
ao crediário e ao cheque especial, até o limite da preservação da
educação dos seus filhos.

A renda nacional continua concentrada em 51,3% do PIB
nas mãos de apenas 10% da população.

Nos primeiros sete meses deste ano, os pedidos de falência
cresceram 60% e de concordata 157% em comparação ao ano pas
sado.

Os salários que representam 50% do PIB nos países ditos
do Primeiro Mundo não passam de 30% no Brasil.

A tendência é de agravamento deste quadro, se continuar
mos a dar apenas respostas conjunturais a estes problemas.

O PDT propôs, o Presidente aceitou e depois recuou, que fi
zéssem9s um grande pacto para reformas estruturais.

E necessário defmirmos uma estratégia de desenvolvimen
to: uma política de emprego, de salário, de produção; equiliôrio
das contas públicas, política de câmbio, juros, exportação e impor-
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tação dentro de um contexto global; elegermos as verdadeiras
prioridades; redefminnos o papel do Estado, seu tamanho, sua pre
sença nos setores estratégicos, suas atribuições nas instâncias fede
ral, estadual e municipal. Em seguida, definirmos uma nova ordem
tributária, dentro da capacidade contributiva da sociedade, para fi
nanciarmos este novo modelo de Estado, com justiça, combate à
sonegação, desoneração da produção, ampliação do número de
contribuintes e taxação das grandes fortunas.

O ajuste estrutural requer a participação de Estados e Muni
cípios afundados em díviPas e não chamados à responsabilidade
devida até hoje.

O mais importante, entretanto, é a vontade política para um
investimento maciço na educação; para isso, faz-se necessário a
mudança dos paradigmas politicos em busca do retomo imediato.

Somente o investimento na educação, paciente e persistente,
nos fará ladearmos, no futuro, àqueles que desejamos acompanhar
hoje, sem que tenhamos condições para tal, em virtude das nossas
imensas desigualdades e injustiças sociais.

Na impossibilidade de levarmos tal debate para o núcleo de
poder, vamos tentar viabilizá-lo num fórum permanente junto à
sociedade, com efeitos sabidamente mais demorados e nem sem
pre aproveitados por quem de direito.

Não teremos, entretanto, a consciência pesada por não ofe
recermos alternativas num momento tão grave da vida nacional.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Álvaro Gaudêncio Neto para uma Co
municação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar (pFLIPTB).

S. Ex" dispõe de cinco minutos, uma vez que o tempo da Li
derança foi dividido com o Deputado Osório Adriano.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Bloco'PFL
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço ao Deputa
do Osório Adriano pela divisão do horário, já que S. Ex" se encon
tra no exercício da Liderança nesta sessão.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Governo Federal
acaba de remeter a esta Casa sua proposta de reforma tributária,
cuja discussão já se iniciou. .

Esta reforma é uma das mais importantes no contexto das
reformas estruturais requeridas pelo País. Não apenas para alavan
car novas fontes de fmanciamento do Estado, mas principalmente
para racionaIizar, simplificar e promover a justiça fiscal, amplian
do o universo de contribuintes, partindo da premissa de que quan
do todos pagam, todos pagam menos.

Dentro das propostas do Governo, muitos pontos atendem
as expectativas e até avançam na melhoria do nosso Sistema Tri
butário. A desoneração dos produtos destinados à exportação é um
dos pontos que merecem aplausos e apoio, como também a co
brança dos impostos no local de destino, ao invés do cobrado na
origem.

Como esses, em diversos pontos, o projeto do Governo
avança. Mas, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, existem outros
dispositivos contemplados nesse projeto, que representam não
apenas retrocesso como agridem a consciência jundica do País, fe
rem os princípios básicos da cidadania. Refiro-me especificamente
aos institutos pretendidos do empréstimo compulsório sobre a ren
da e a quebra de sigilo bancário para o Fisco.

No primeiro caso, tenamos o poder de império nas mãos do
Estado se sobrepondo aos direitos do cidadão de modo prepotente
a confiscar-lhe rendas ao arbítrio do governante do dia. Esquece
ram-se, ao propor tal medida, que o Estado existe por concessão
da cidadania, para servi-la e não para subordiná-la aos caprichos
daqueles que, em seu nome, por seu valo, administra-o.

As experiênci'lS que temos com os empréstimos compulsó
rios não recomendam sua adoção. Para citar exemplos, basta ver o
caso do compulsório sobre combustíveis e veículos, criado ainda
na vigência do Plano Cruzado, nos idos de 1986, que apesar de
sentença do Supremo Tribunal Federal, de 1989, determinando sua
devolução, até hoje não foi devolvido.

O segundo caso, da instituição do poder de quebra do sigilo
bancário do contribuinte pelos órgãos fazendários, é uma excres
cência, um disparate jundico que fere as garantias individuais do
cidadão. A vida fmanceira de uma pessoa poderia ser devassada
pelo Fisco, ao seu bel-prazer, possibilitando que qualquer fiscal,
de qualquer tributo pudesse decretar a quebra de sigilo do contri
buinte. O que é um absurdo. Esta medida já foi tentada várias ve
zes pelo Executivo sem nunca receber aprovação deste Poder.

Pode-se imaginar que tipo de ação poderá desenvolver um
governante inescrupuloso sobre seus opositores com um instru
mento dessa natureza nas mãos?

Deixemos a questão como está. Se o Fisco entende impres
cindível ter acesso à vida bancária de um determinado contribuin
te, que solicite a quebra do seu sigilo bancário ao Poder Judiciário,
que melhor sabe fazer observar os direitos e garantias individuais.

Era o que tinha a dizer pela Liderança do Bloco'PFL, Sr.
Presidente.

O restante do meu tempo deve ser devolvido ao Deputado
Osório Adriano.

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues).- Com a pa
lavra o Deputado Osório Adriano. S. Ex" disporá de até seis minu
tos, para falar pela Liderança do Bloco Parlamentar (pFLIPTB).

O SR. OSÓRIO ADRIANO (BlocàIPFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a imprensa
veicula hoje gráficos que indicam uma pequena queda de popula
ridade do Governo Fernando Henrique Cardoso, que se deveu aos
últimos acontecimentos. Os dados da pesquisa retratam, logica
mente, o que aconteceu nas últimas semanas - ou seja, a crise do
Banco Econômico e os desentendimentos entre as bancadas que
apóiam o Governo. Todos esses fatos têm reflexos imediatos.

Um Presidente da República jamais deverá se preocupar em
ser popular quando mal começa a implantar seu programa de Go
verno, e é isso o que está acontecendo. Evidentemente, a acelera
ção das privatizações e a quebra dos monopólios não têm a
aprovação unânime dos brasileiros. É natural, portanto, que haja
uma pequena queda no seu índice de popularidade - acho até que
muito modesta -, mas S. Ex" precisa continuar implementando o
programa de modernização do País, que há anos o Partido da Fren
te Liberal vem pregando.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, de maneira mui
to sábia, adotou esse programa e essas teses. Os resultados hão de
vir no fmal de seu mandato, exatamente quando deverá existir uma
preocupação maior com a sua popularidade. Não temos a menor
dúvida de que, continuando a trilhar a linha do liberalismo, S. Ex·
vai chegar em condições até - caso as coisas caminhem para isso 
de uma reeleição. Sua popularidade, com certeza, alcançará núme
ros que surpreenderão o País, porque essa é a política certa, imple
mentada por um Governo que está buscando acabar com
privilégios e com uma série de coisas erradas que há muito tempo
vêm atrapalhando a govemabilidade do Brasil.

A momentânea queda da popularidade do Presidente, por
tanto, em nada nos deve preocupar; e muito menos a S. Ex" Mas os
que o apóiam não podem ficar com desentendimentos e provoca
ções. Digo isso porque o PFL tem sido alvo de manifestações de
outros partidos aliados. Apoiamos o Presidente em função de, em
boa hora, ter S. Ex" adotado o programa que sempre defendemos,
o que tem causado ciúmes em seus próprios companheiros de par-
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tido. Conigidos essas pequenas falhas, tenho certeza de que S. Ex'
atingirá grande popularidade - não agora, no início do seu Gover
no, mas ao término do seu mandato, quando sairá carregado nos
braços de todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a

palavra ao Deputado Almino Affonso.
O SR. ALMlNO AFFONSO (PSDB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Minis
tro da Saúde, Dr. Adib Jatene, depois de muitos meses de batalha,
pode orgulhar-se de uma grande vitória ao obter, na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, a aprovação de projeto que insti
tui a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF), com o objetivo de gerar recursos vinculados à área da
saúde.

Tenho acompanhado de perto o empenho com que o Minis
tro Adib Jatene tem buscado, nos mais diferentes setores sociais e
políticos, conseguir apoio para sua proposição, indispensável à co
bertura do déficit orçamentário do Ministério da Saúde. Diz bem o
combativo Ministro: ''Tudo pode aguardar o amanhã, por mais de
sastrosos que sejam os adiamentos; os serviços de saúde pública
não, porque o imperativo da vida não comporta dilações".

Não tem sido fácil recolocar na ordem do dia a criação do
CPMF, nome que agora se dá ao antigo IPMF, mais conhecido
como "imposto do cheque". Desde logo, a embaraçar a aceitação
da proposta está a própria reforma tributária que o Governo vem
de apresentar ao Parlamento. No momento em que, de maneira ge
neralizada, a cidadania anseia pela diminuição da carga tributária,
o simples enunciado da reimplantação do imposto do cheque pro
voca resistências na Câmara dos Deputados e na sociedade em ge
ral.

Com enorme coragem cívica, diante do dilema de ter os re
cursos ou assistir ao colapso do sistema de saúde pública, o Minis
tro Adib Jatene não titubeou; passou a defender sua proposição
junto ao Presidente Fernando Henrique, aos Ministros da área eco
nômica, José Serra e Pedro Malan, e aos Parlamentares, e, como se
não bastasse, fez-se o comunicador de sua própria tese, pronun
ciando conferências de Norte a Sul do País e escrevendo artigos,
com a força de seu talento e da justiça de sua causa.

Venceu, faz poucos dias, a primeira batalha no Senado. Ao
que tudo indica, naquela Casa Alta o projeto será aprovado. E en
tão o teremos enfrentando o rebojo das controvérsias na Câmara
dos Deputados. Não tenho como excluir-me dessa luta. Por mais
que a mim também não agrade o novo tributo, ainda que provisó
rio, dou absoluto apoio à proposta do Ministro Adib Jatene. E,
como forma de tomar mais clara a razão que a sustenta, solicito a
transcrição nos Anais de seu artigo publicado em O Estado de S.
Paulo (edição de 26 de agosto de 1995), no qual- com dados ir
rr.spondíveis - demonstra a necessidade dos recursos fmanceiros
que vem pleiteando.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

CORRIGINDO A DESINFORMAÇÃO

Adib D. Jatene

Na longa peregrinação que venho mantendo para explicar a
necessidade de se recompor o esquema fmanceiro do Ministério
da Saúde encontro. com freqüência "informações" divulgadas na
imprensa que caracterizam o que chamo de desinformação.

Pessoas que ocupam posições de destaque na sociedade,
seja na área privada ou na pública, e que gozam de prestígio ou de
popularidade, divulgam dados e fazem afnmativas sobre o orça
mento do ministério totalmente errados.

Devido à importância de quem "informa", os dados passam
a ser repetidos, e usados como argumento para pôr em dúvida os
números que vimos divulgando e, na Confusão criada, induzir as
pessoas, até jornalistas e editorialistas dos nossos melhores veícu
los de divulgação, a conclusões equivocadas. Como conseqüência
as propostas de solução são também equivocadas.

A desinformação é semelhante à meia verdade que tantos
males ocasiona. Existem numerosos exemplos e que, pela diferen
ça e acesso aos meios de informação, a meia verdade, e tanto que é
repetida, prevalece com suas conseqüências, a principal delas, a
vitória da injustiça.

Essa preliminar é necessária para justificar o título deste ar-
tigo.

Entre os vários equívocos em trânsito na imprensa está o de
que o Ministério da Saúde dispõe, este ano, de recursos maiores
que os do ano passado. Isso não é correto, como demonstrarei a
seguir. Os recursos disponíveis, particularmente para custeio e in
vestimento, são significativamente inferiores aos de 1994.

O equívoco ocorre porque as pessoas se contentam em
olhar superficialmente os orçamentos aprovados e não se preocu
pam em analisar os orçamentos executados. Em meus 40 anos e
serviço público, dirigindo inclusive instituições de prestígio e ocu
pando cargos de responsabilidade, aprendi que o orçamento exe
cutado é freqüentemente, muito diferente do orçamento aprovado.

Acresce o fato de que quando se analisa o orçamento execu
tado não basta olhar valores globais, mas verificar se não houve
mudança na alocação dos recursos dentro do próprio orçamento,
aumentando alguns itens e reduzindo outros e quais as suas conse
qüências no desempenho do setor.

O orçamento executado em 1994 foi de R$10.584 bilhões.
Desse total, R$l,041 bilhão foram recursos do orçamento de 95
usados para pagar despesas de 94 não inscritas em restos a pagar.

O orçamento que está sendo executado em 95, de R$13,939
bilhões, fica reduzido a R$12,898 bilhões depois que se exclui o
R$1,041 bilhão utilizado para pagar despesas de 94. Houve acrés
cimo de R$2,314 bilhões, que representam 21% sobre os valores
gastos em 94. Como a inflação anual pós-Plano Real foi ao redor
de 34%, conclui-se que o valor global do orçamento deste exercí
cio, em valor atualizado, ficou cerca de 13% inferior ao de 1994.

Essa diferença, entretanto, fica muito maior se considerar
mos, especificamente, os gastos de custeio e de investimentos.

Deduzindo-se do orçamento executado em 94 os recursos
destinados ao pagamento de pessoal e da dívida, que somaram na
quele ano R$2,550 bilhões, restaram R$8,024 bilhões para atender
a todas as demais despesas do ministério.

Fazendo-se o mesmo com o orçamento que está sendo exe
cutado verificamos que pessoal e dívida representam R$5,407 bi
lhões. Portanto, ficamos com R$7,491 bilhões, menos do que se
gastou em 94, mesmo sem computar a inflação do período.

Para que tivéssemos recursos iguais aos de 94, em valor
atualizado, deveríamos acrescentar ao que foi gasto naquele ano os
34% da inflação. Isso elevaria a necessidade de 95 para R$10,752
bilhões apenas para custeio e investimentos.

Como se vê, não tem o menor sentido dizer que este ano te
mos mais recursos que no ano passado. A deficiência é de
R$3,261 bilhões, apenas para ficarmos sem qualquer expansão da
despesa.

A essa avaliação acrescente-se o fato de que a rede pública
e privada que presta serviços ao SUS, e que não teve nenhum rea
juste desde junho de 94, precisa de pelo menos algo em tomo de
R$230 milhões por mês. Isso representa perto de 40% de reajuste.
Deve-se considerar que a inflação do setor específico da saúde é
maior que a inflação geral.
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Esses dados, que estão à disposição de quem quiser conferi
los, caracterizam como desinformação o que se vem divulgando,
que o setor tem neste exercício mais recursos que no ano passado.

O déficit total anual, pr6ximo de R$6 bilhões, não tem
como ser coberto dentro do a~IOrçamentoda União. Por isso fi
zemos a proposta de contribuição provisória emergencial sobre a
movimentação financeira.

Quem ocupa um ministério tem obrigação de analisar o que
ocorre na sua área e se antecipar na formulação de proposta objeti
va que contribua para solucionar os problemas antes que se tornem
irreversíveis.

Isso, por vezes, contraria a opinião de pessoas que, envolvi
das com os pr6prios problemas, não estão preocupadas em analisar
todos os dados e aplacam sua consciência preferindo caminhar na
direção da surrada argumentação de que a causa de todos os pro
blemas são as fraudes, os ralos e que tais.

Já demonstrei em outro artigo todas as medidas saneadoras
que o governo passado e o atual vêm tomando para eliminar essas
distorções. Apenas no primeiro semestre reduzimos em 656 mil o
número de internações.

A transparência no detalhamento dos recursos necessários e
apresentados ao Congresso Nacional e a forma como estão sendo e
serão aplicados permitem a fiscalização eficiente, não s6 pelo
Congresso, mas também pela sociedade organizada.

Orçamento não é peça de análise difícil, nem privilégio de
economistas ou de pessoas iluminadas. Basta que se acompanhe,
não apenas o que foi proposto e aprovado, mas, principalmente,
sua execução, que está disponível a todos os que consultarem o
Siafi.

A aplicação dos recursos precisa ser acompanhada por to
dos e o setor da saúde vem permitindo isso pela montagem de um
controle social sem paralelo em qualquer setor da administração.

Seu aprimoramento está em curso e é vital para a defesa do
SUS, única forma viável, até aqui, de garantir o cumprimento da
determinação constitucional de oferecer atendimento a toda a p0

pulação, especialmente a de baixa renda, que não tem outra opção.
O SR. CONFÚCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, volto à
tribuna desta Casa para alertar aos Srs. Parlamentares Federais e
Estaduais, Vereadores, Prefeitos, Governadores e Presidente da
República sobre medidas que visem a melhorar as condições de
vida dos brasileiros portadores de deficiência.

No Brasil, em tomo de 10% da população apresentam al
gum tipo de deficiência física.

O número é, portanto, estarrecedor. Alterações genéticas
congênitas, doenças e acidentes levam, sem dúvida nenhuma, essa
multidão de pessoas limitadas a um plano de isolamento social e
funcional.

Neste meu pronunciamento, quero especificamente falar so
bre os cegos, principalmente aqueles que residem no Estado de"
Rondônia, onde não existe qualquer escola especializada onde se
possa ministrar aos portadores de deficiência visual o aprendizado
escolar, tão importante para a sua integração ao trabalho e ao mun
do do conhecimento.

O cego, desde que ensinado e treinado, pode andar sozinho,
ter uma postura física normal e trabalhar em numerosas atividades
comerciais, burocráticas e artísticas, tornando-se pessoa absoluta
mente normal, apta a ganhar seu sustento e a assumir responsabili
dades próprias.

No Estado de Rondônia, entretanto, não existe qualquer es
cola para cegos. Como Parlamentar, já fui procurado por vários
pais de portadores de deficiência que buscavam meios para a cria
ção da primeira escola para cegos do Estado.

Quero assumir um compromisso com esses cidadãos: ini
ciarei a visita a escolas experimentadas em outros Estados; busca
rei a documentação necessária; iniciarei os contatos com o Poder
Público, nas diversas instâncias - Municipal, Estadual e Federal
a tentarei uma parceria com a iniciativa privada, para criarmos a
primeira escola para cegos no Estado de Rondônia, que terá sede
no Município de Ariquemes.

Quero, com a graça de Deus e a participação da comunida
de"e das autoridades executivas, desenvolver este projeto, que com
certeza atenderá e ajudará os portadores de deficiência visual do
Estado.

Mas de nada adianta, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputadós,
apenas criar a escola para cegos. Precisamos também dotar as pes
soas pobres de condições de acesso ao oftalmologista - principal
mente as crianças, os diabéticos e os hipertensos, porque é desses
grupos que sai a maioria dos cegos do mundo.

A integração dos deficientes à sociedade é também um di
reito de cidadania.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocolPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
tados, vivemos hoje um dia de rara felicidade.

Cinqüenta anos de união matrimonial de Paulo Cabral e
Maria Cooli.

Desta bela união nasceram oito filhos. Exemplo vivo de ca
sal cristão, assim conseguem destruir todas as argumentações
abortistas. '

Paulo teve sua vida dedicada ao jornalismo e à causa públi
ca. Como Parlamentar, teve sempre um desempenho dos mais gra
tificantes para aqueles que representava.

Com carinho, afeto e meiguice, o casal Paulo e Maria Cooli
destaca-se como um grande exemplo, diante deste mundo tão
cheio de desentendimentos e falta de respeito.

Podemos citá-los como protótipo do casal defensor dos
princípios cristãos.

Parabenizamos seus familiares e todos os seus amigos que
tiveram a ventura de acompanhar essa união.

A Maria Cooli e Paulo Cabral, nossos cumprimentos e vo
tos de muitas felicidades.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, no
dia de hoje, para registrar a importância da frente de Parlamentares
e entidades gaúchas pró-instalação da fábrica da Renault no Esta
do do Rio Grande do Sul.

Essa frente foi formada na semana passada, numa iniciativa
conjunta da CUT-RS, da Federação dos Metalúrgicos do Estado
do Rio Grande do Sul, deste Parlamentar e do Governo do Estado.
O documento elaborado pela frente, com a assinatuda de Jairo
Carneiro e Figueira, pela CUT-RS; de Sérgio Matte, pela Federa
ção dos Metalúrgicos; e de todos os Parlamentares do Rio Grande
do Sul, foi entregue ao Governador do Estado, Antônio Britte-. S.
Exa fará a entrega desse documento à direção da Renault, quando
de sua visita à França, durante esta semana.

Sr. Presidente, volto a salientar a importância desse docu
mento para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Neste fmal de
semana senti mais uma vez, de perto, os graves problemas de de
semprego, pois milhares de trabalhadores foram demitidos. A crise
ronda as famílias gaúchas. Sentimo-nos, pois, na obrigação de for
mar essa frente para tentar auxiliar esses pais de família que se
vêem de uma hora para outra privados de sua fonte de sustento. A
posição firme dos trabalhadores e legisladores em apoiar as açÕes
governamentais para esse fun deve-se ao fato de o Rio Grande do
Sul apresentar todas as condições para a instalação dessa fábrica,
tais como mão-de-obra qualificada, parque industrial especializa-
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do, localização estratégica para investimentos no MERCOSUL
etc.

Com a instalação da Renault no Rio Grande do Sul serão
abertas novas frentes de trabalho. Com isso, haverá a criação de
pelo menos 2.000 empregos diretos, e cerca de 15.000 empregos,
entre diretos e indiretos.

Temos certeza de que toda a sociedade gaúcha apoiará ir
restritamente a iniciativa dos trabalhadores metalúrgicos para a
instalação da montadora de automóveis Renault no Rio Grande do
Sul.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as man
chetes estampadas nos jornais deste final de semana refletem de
forma clara que a educação ainda é um grande desafio para o Po
der Público e a sociedade como um todo.

Ao informar sobre o conteúdo da reunião do Presidente da
República com os Governadores, no último sábado em Brasília, os
jornais conferiram destaque ao anúncio, feito pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, de um piso salarial de 300 reais para os
professores.

Sr. Presidente, se este baixíssimo e insuficiente piso é anun
ciado como grande conquista, que vergonhosos salários não de
vem estar recebendo nossos professores?

Não há como pensar em desenvolvimento, liberdade, pro
gresso, justiça social etc. sem investimentos de reconhecida ex
pressão no sistema educacional.

Apesar da mobilização promovida pela Presidência da Re
pública, trazendo os Governadores a Brasília para tratar da proble
mática da educação no País, as soluções apresentadas pelo
Governo Federal são tímidas e insuficientes. Com essas fracas me
didas, o Governo não convence a sociedade brasileira de que a
educação é um programa prioritário, levado a sério e encarado de
forma resoluta. Mesmo um piso salarial de 300 reais ainda é uma
tremenda humilhação imposta ao profissional do ensino.

Não pode haver um bom ensino enquanto não houver res
peito para com o professor.

Era o que tinha a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA (pP - MA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Mara
nhão transformou-se em pólo de desenvolvimento importante para
a região e para o País. Sua Capital, São Luís, cresce, movimenta
se, serve de palco a numerosas atividades econômicas, científicas
e sociais, e desempenha um papel de relevo, constituindo-se em
atração para empresários, políticos, sociólogos, pesquisadores, an
tropólogos, ecologistas, psicólogos e outros cientistas.

Já se ressente a bela a tradicional Capital de meu Estado de
um local apropriado para as freqüentes reuniões dos que a procu
ram em missão de trabalho, que necessitam de infra-estrutura ca
paz de proporcionar-lhes condições de eficiência razoável e maior
velocidade na operacionalização das decisões eventualmente ado
tadas.

Sucedem-se, nos encontros, as idéias e propostas, mas os
mecanismos para desencadear as medidas práticas daí decorrentes
estão emperrados e não produzem os efeitos colimados.

Sem a construção de um Centro de Convenções dotado de
toas as facilidades modernas, especialmente no campo das comu
nicações, que se torne o cenáculo natural dos crescentes grupos
que se dirigem a São Luís com o fito de desenvolver novas inicia
tivas e expor novos projetos, não poderá a nossa Capital atender à
crescente demanda de serviços.

Será necessário, talvez, dadas as atuais dificuldades fman
ceiraS do País, que a Governadora Roseana Sarney, assumindo

uma posição desenvolta, busque recursos também na esfera fede
ral, associando União, Estado e Município para dar a São Luís
esse ora tão reclamado quão oportuno centro.

Grandes encontros serão ali programados, pois o Maranhão
oferece perspectivas extraordinárias, graças a Carajás, a Tucuruí, à
via férrea até a costa, aos Portos de Ponta da Madeira e Itaqui. A
ALUMAR, a Vale do Rio Doce e a Siderúrgica do Maranhão, que
operam no Estado, reclamam melhor oferta de facilidades e infra
estrutura.

Devo acreditar, pois, que providências efetivas de apoio ao
progresso de nossa gente serão, e estão sendo, determinadas pelos
altos executivos federais - entre elas, aquela a que estou aludindo.
Tenho, portanto, confiança em que logo as três administrações so
marão esforços voltados para objetivos comuns, nos âmbitos mu
nicipal, estadual e federal.

São Luís precisa urgentemente de um Centro de Convençõ
es para a catálise de investimentos e empreendimentos. Se forem
dados ainda este ano os primeiros passos nesse sentido, poderá o
Estado do Maranhão colocá-lo em funcionamento em 1996, a ser
viço da economia brasileira e, portanto, do povo inteiro.

Finalizo este apelo fornecendo um dado econômico-estatís
tico expressívo: pelo Porto de Itaqui foram exportadas 16.674.900
toneladas de cargas gerais, no último período levantado. Os núme
ros falam com eloqüência. Os limites para a expansão dos negó
cios no território e no porto maranhenses são ainda desconhecidos,
e certamente contribuirão de maneira efetiva e crescente para a re
cuperação e o avanço da economia brasileira, se forem melhora
das, pelas autoridades, as condições básicas indispensáveis, a
começar pelo Centro de Convenções que a região reivindica.

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Severino Cavalcanti.
O SR. SEVERlNO CAVALCANTI (Bloco/PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
ouvi pelo rádio nesta manhã declarações do profícuo Governador
de São Paulo, Mário Covas, que me inspiraram a fazer um paralelo
entre sua administração e a do Sr. Paulo Salim Maluf.

Não vou ocupar o meu tempo, hoje, para falar dos proble
mas da micro e pequena empresa, nem dos grandes desafios do
Nordeste há tantas décadas sem resposta. Esses assuntos, que têm
constituído a tônica de minha atuação nesta Casa, continuarão sen
do, sem dúvida, as minhas prioridades. O que me traz neste dia à
tribuna é um ditame da consciência, é o desejo de analisar aspectos
fundamentais da administração pública no Brasil. Começo por re
gistrar que há diferenças básicas no gerenciamento da coisa públi
ca em nosso País.

De um lado, vemos o Governo Federal e os governos esta
duais imobilizados, incapazes de assegurar à população os índices
minimamente aceitáveis de serviços públicos, como educação,
saúde e transporte.

Há uma paralisação geral de obras. Praticamente nada é
construído, porque o Estado está falido, porque as receitas são
inexpressivas diante das demandas sociais existentes. Na saúde,
muito pouco falta para o colapso total, e o fato não é alardeado
pela oposição, mas pelo próprio Ministro de Saúde, cuja seriedade
é reconhecida e proclamada por todos - dentro e fora do Governo,
na situação e na oposição.

O sistema viário nacional chegou a um estado de deteriora
ção insuportável. Os homens que vivem nas nossas estradas são
heróis de um novo tempo, que expõem sua vida ~ todos os riscos,
seja no tocante aos acidentes provocados pela falta de conservação
da malha rodoviária, seja pela insegurança que também predomina
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nas estradas. A educação é o que todos sabemos e vemos: deca
dência no ensino, desperdício, falta de prédios escolares, professo
res desestimulados com os salários aviltantes que recebem.

De um lado, Sr. Presidente, o País vai mal. E o Estado de
São Paulo muito mais. Os governos estaduais enfatizam sua impo
tência em face da magnitude dos problemas que enfrentam.

Mas há um outro lado, uma pequena mas significativa parte
do Brasil em que o quadro é totalmente diferente: a administração
pública realiza obras de grande envergadura, de fundamental im
portância para o Município, para a população em geral, pelo que
representam de movimentação de recursos fmanceiros injetados na
economia. Está claro que me refrro à cidade de São Paulo.

Há alguns dias, visitando a capital paulista, confesso que
parecia não estar no Brasil, tão febricitante era o ritmo do trabalho
nas obras da Prefeitura. Obras enormes cortando a cidade, destina
das a desafogar o trânsito, a facilitar a vida das pessoas, a preparar
o Municipio para o futuro próximo, tendo em vista, principalmen
te, adequar a região urbana às exigências decorrentes do cresci
mento vertiginoso da população, que traz a multiplicação de
carências sociais, de demandas em todos os campos.

Procurei me informar junto à administração do Municipio
de São Paulo e colhi informações e esclarecimentos sobre a gestão
do prefeito Paulo Maluf, que é, inegavelmente, uma feliz exceção
no cenário nacional, e socialmente no cenário paulista e que já
desponta como um paradigma, como um padrão para toda a admi
nistração brasileira.

O Dr. Paulo Salim Maluf realiza em São Paulo obra de esta
dista, pois combina, com inequívoco acerto, prioridades ligadas à
área social, como a implantação do Projeto Cingapura, que trans
forma a favela em bairro atendido satisfatoriamente, por equipa
mentos sociais indispensáveis à vida com dignidade, à realização
de um plano de grandes obras que garantirão àquele Municipio
chegar às próximas décadas sem os gargalos e os empecilhos que
tornam a vida na cidade grande um verdadeiro martirológio.

Podemos afrrmar que o Prefeito Paulo Maluf executa no
Município de São Paulo a administração da maturidade, imprimin
do à gestão da coisa pública a austeridade necessária, o dinamismo
que permite a São Paulo manter um projeto desenvolvimentista de
grande sentido social, pois voltado, simultaneamente, para as solu
ções macroeconômicas e as de caráter social.

O Sr. Herculano Anghinetti - Nobre Deputado Severino
Cavalcanti, V. Ex' me permite um aparte? ,

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - E uma satisfação
ouvir V. Ex', Deputado Herculano Anghinetti, que dará nova co
notação ao meu pronunciamento.

O Sr. Herculano Anghinetti - Nobre Deputado, é muito
pertinente o discurso de V. Ex', e gostaria de parabenizá-lo pela
citação feita ao Projeto Cingapura. Como V. Ex' bem sabe, e tam
bém a maioria dos meus pares nesta Casa, tenho defendido ferre
nhamente a busca de soluções para os problemas da falta de
habitação. Parabenizo o Prefeito Paulo Maluf pela iniciativa pio
neira de buscar em outros lugares do nosso planeta tecnologias e
metodologias adequadas para resolver os problemas da habitaçãO'
nos grandes centros urbanos. S. Ex' não se limitou ao bairrismo de
buscar uma solução no Brasil. Trouxe o Projeto Cingapura, solu
ção para os grandes centros urbanos erradicarem as favelas e cons
truirem habitações verticalizadas, concedendo moradia digna aos
seus habitantes. Mais uma vez, felicito V. Ex' pelo pronunciamen- I

to que está fazendo com grande mestria e parabenizo o Prefeito
Paulo Maluf pela iniciativa do projeto. Sugiro aos governantes ou
tros Municipios com carência habitacional tão grande quanto a de
$ãO Paulo que também adotem este projeto que, ao meu ver, é a
solução viável e oportuna para a questão.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Agradeço a V. Ex'
o aparte, Deputado Herculano Anghinetti. É gratificante, princi
palmente para este Parlamentar, ouvir essas afrrmações de um cor
religionário de Mário Covas. Vou sugerir a S. Ex' que faça um
estágio com Paulo Maluf no Parque Pedro lI, a fIm de que aprenda
a administrar, porque até agora não sabe para que e por que foi
para o Palácio dos Bandeirantes, pois de bandeirantes não tem
nada.

O Projeto Paulo Maluf prova que o administrador moderno
tem que ser, acima de tudo, um homem público de visão ampla,
que enxergue longe, que não pode circunscrever seu governo a um
tipo exclusivo de preocupação. O Projeto Cingapura, como bem
ressaltou o nobre Deputado de Minas Gerais, Herculano Anghinet
ti, faz aparecer, nos lugares onde antes havia favelas, prédios em
que já estão morando muitos e onde muitos outros vão morar -em-
condições boas, tranqüilas, livres dos vexames e humilhações a
que eram submetidos devido à infIltração inevitável da malandra
gem e do banditismo.

Digo isso, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, porque,
como é notório, a maioria das pessoas que vivem em favelas é
composta de mulheres e homens trabalhadores, que vão para as fa
velas empurrados pelo fenômeno da distância social. Mas, como
também é notório, os marginais costumam procurar as favelas para
nelas explorar o medo, a insegurança e a necessidade dos seus mo
radores. Daí porque, ao substituir a favela por edifícios, o Projeto
Cingapura também oferece inestimável benefício ao ocupante dos
apartamentos: a paz, a tranqüilidade de viver sem a presença ater
rorizante dos bandidos.

Detenho-me nos dados que obtive, para que não pareça que
venho a esta tribuna apenas para exaltar a administração do Dr.
Paulo Maluf. Faço-o estribado em dados oficiais, em elementos
estatísticos comprovados. .

Começo pelo Projeto Cingapura. Em que ele realmente con
siste? É um programa de verticalização e urbanização de favelas.
Acaba com aquelas construções irregulares, geralmente feitas sem
a menor segurança, sem observância de parâmetros mínimos de

. urbanização. Nos lugares dos barracos são erigidos edifícios de
apartamentos. Até o final da administração Paulo Maluf serão en
tregues 28 mil apartamentos, benefIciando 140 mil pessoas em 23
grandes favelas. Como o nome sugere, o Projeto Cingapura é ba
seado na experiência habitacional de um país do Sudeste Asiático.
Prevê a construção de prédios de cinco andares, com quatro apar
tamentos por pavimento, de 42 metros quadrados de área, dois
quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As Unidades são
fmanciadas em 20 anos, por enquanto com recursos próprios da
Prefeitura. A prestação é de R$57. A Prefeitura de São Paulo já
entregou apartamentos em cinco favelas da capital.

Afrrmo, com toda a segurança, pelo que vi e ouvi de técni
cos e pessoas insuspeitas, que o Projeto Cingapura assinala um
marco na administração pública brasileira, pois, pela primeira vez,
o Estado acena para as populações sofridas, que não têm acesso à
casa própria, com um programa e habitações populares sério, so
cialmente inquestionável e viável economicamente.

Solução para saúde.
Outro projeto inovador da Prefeitura de São Paulo é o PAS.

Pelo Plano de Atendimento à Saúde, os paulistanos deixarão de
sofrer também nas fIlas dos hospitais. Cada morador da capital
paulista será credenciado nos postos de saúde e hospitais munici
pais mais próximos de sua casa. Ele receberá um'cartão magnético
com sua identificação, que lhe dará direito a atendimento em toda,
á rede pública. Os hospitais e postos passam a ser gerenciados por'
cooperativas de médicos e funcionários da Saúde. Éles receberão
um repasse de verbas da Prefeitura de acordo com o número de
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moradores credenciados em cada unidade. O projeto está em tra
mitação na Câmara Municipal.

Ouço, com satisfação, o nobre Deputado Arthur Virgílio,
grande líder da Amazônia.

O Sr. Arthur Virgílio - Muito obrigado, Deputado Severi
no Cavalcanti. Se existe algo que me traz imensa honra nesta Casa
é, neste pouco tempo de convivência parlamentar, ter construído
com V. Ex· uma amizade que diria já pessoal; amizade que s6 vai
engrandecer-se e se cristalizar com o tempo. É evidente que, quan
do ouço o seu discurso de Parlamentar tarimbado, experimentado,
versado nas questões do Nordeste, sei que possui muita condição
de trazer contribuições ao País com lealdade, atributo de que sem
pre se vale nas votações e em seus discursos diários, honrando a
aliança que compusemos, com muita sabedoria, para vencer as
eleições e governar este País. Desejo apenas fazer um pequeno re
paro no que toca ao Governo Mário Covas, que - justiça se lhe
faça - encontrou o Estado de São Paulo em situação de enorme
penúria e desorganização na área administrativa e financeira, bem
como o BANESPA falido. Eu, que em 1989 tive a honra de votar
em Mário Covas para Presidente da República - se paulista fosse,
teria votado nele para Governador de São Paulo - tenho certeza de
que algumas coisas boas já estão acontecendo. Apenas vou apre
sentar a V. Ex·, que é um homem de ool-fé, um pequeno dado. S.
Ex· recebeu o banco Nossa Caixa com um déficit mensal de cente
nas de milhões de d6lares; seis meses após o início de seu Gover~

no o referido banco já começa a dar um lucro de trinta milhões de
reais por mês, o que é sinal de austeridade. S. Ex· enxugou a má
quina; está procurando aparelhar São Panlo para uma administra
ção moderna; abdicou das obras gigantescas, porque sabe que a
prioridade e anumar a casa. Tenho certeza absoluta de que, dentro
de algum tempo" e apesar das divergências no entendimento do
momento político que possa haver entre V. Ex· e o Governador
Mário Covas - dois brasileiros respeitáveis -, V. Ex· fará uma re
formulação em seu pensamento sobre o Governador, porque S.
Ex· é um bom administrador -já foi excelente administrador como
Prefeito e, como Governador, está anumando a casa - e fará um
Governo brilhante, que certamente honrará todos os brasileiros
que acreditam que também saiam boas soluções da administração
pública. Afora isso, continuo atento ao seu discurso com a admira
ção que sempre tive por V. Ex· Muito obrigado.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado Arthur
Virgílio, paradigma de Parlamentar, teremos uma discordância
quanto a esta intervenção de V. Ex· discordância que será resolvi
da quando o nosso Governador Mário Covas aprender algumas li
ções na escola de Paulo Maluf. Então S. Ex· poderá fazer uma
grande administração. Não tenho dúvidas disso e sei que V. Ex·
baterá palmas dizendo: "Bendita a hora em que Severino Caval
canti foi para a tribuna abrir o caminho para que Mário Covas
aprendesse a administrar. E S. Ex· vai, realmente, aprender. Pode
estar certo de que Mário Covas vai ser um grande administrador,
depois que entrar na escola de Paulo Maluf.

O Sr. Arthur Virgílio - Há tempos, quando era radical,
quando era uma figura movida pelo entusiasmo, até recomendaria
que Mário Covas não copiasse tudo de Maluf. Mas S. Ex· sequer
precisa copiar a administração de Maluf. São métodos diferentes.
Maluf, que hoje é um bom aliado nosso, que ajuda o Governo a
aprovar suas reformas, tem seu estilo. É um estilo que talvez cha
me a atenção no início. Mas, ao fim, a verdade hist6ria vai estar ao
lado do que digo hoje: Mário Covas fará o melhor governo que
São Paulo já teve nos últimos tempos; um governo s6brio, sério,
honrado, com resultados sensíveis. Depois de Franco Montoro vie
ram alguns e agora vamos ter Mário C~vas. Os dois se ligando
pela homadez e" pelo espírito público. Mas desejo que o Prefeito

Maluf faça o melhor por São Paulo. S. Ex· é nosso aliado, e trato
todos os nossos aliados com imenso respeito.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Agradeço a V. Ex·
o parte, mas fico pensando como vai ser a honestidade de Mário
Covas, que queria pagar as dívidas do Banco do Estado de São
Paulo com im6veis da União. Facílimo fazer o pagamento. Queria
dar o aeroporto como pagamento dos débitos do Banco do Estado
de São Paulo. Tenha paciência, Deputado Arthur Virgílio! Por
mais que queira...

O Sr. Arthur Virgílio - S. Ex· deu uma explicação. Iria
passar o aeroporto para o Banco Central para evitar que houvesse
a fuga das pessoas que levaram o dinheiro do Banco Econômico.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Acredito que irão
todos para a cadeia. Mas não se pode pagar uma conta com dinhei
ro alheio, como S. Ex· queria fazer.

Sr. Presidente, sei que V. Ex· vai ser um pouco tolerante.
Tenho que terminar meu pronunciamento, mas os apartes estão aí.
V. Ex·., que fez com que passasse meia hora esperando, vai me
dar meia hora para terminar meu discurso.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Leão.

O Sr. João Leão - Deputado Severino Cavalcanti, estáva
mos conversando com alguns companheiros do PT, que diziam
que o Sr. Paulo Maluf teve uma grande qualidade, foi sucessor de
Luíza Erundina, que enxugou a prefeitura, deixou-a viável para
Paulo Maluf fazer aquela farra que está fazendo com o dinheiro
público, gastando com publicidade disso e daquilo; mas não va
mos a isso. Quero dizer-lhe que todo o Brasil conhece o Governa
dor Mário Covas e o Prefeito Paulo Maluf; isso está estampado no
País. O Prefeito Paulo Maluf é conheêido como é e o Governador
Mário Covas também. Sabemos como foi Mário Covas à frente da
Prefeitura de São Paulo. V. Ex· tem conhecimento de sua bela ad
ministração tanto que foi majoritário absoluto como candidato ao
Governo de São Paulo, mesmo com a Prefeitura administrada pelo
Sr. Paulo Maluf. Então, o povo de São Paulo deu a resposta. De
putado Severino Cavalcanti, admiro muito V. Ex·, um grande par
lamentar, mas V. Ex· está enganado, porque na eleição de Mário
Covas S. Ex· teve vit6ria retumbante no Município de São Paulo,
prova da grande administração que fez Deixo aqui o meu abraço e
digo-lhe que Paulo Maluf não é de todo errado. S. Ex· melhorou
muito, o País começa a melhorar muito. Estamos vendo que os
grandes coronéis do País - Paulo Maluf, Antônio Carlos Magalhã
es e outros tantos que trafegam na política do Brasil- começam a
ver o Brasil de outra maneira, que nosso povo tem opinião e vem
seguindo o Sr. Mário Covas no estilo de governo. Um abraço, De
putado Severino Cavalcanti. Muito obrigado pela oportunidade do
aparte.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI- Meu prezado Depu
tado João Leão, sei que V. Ex· não é aquela fera que quer destruir
os grandes líderes. V. Ex·, quando faz essas afirmações com rela
ção a Paulo Maluf e Antônio Carlos Magalhães...

O Sr. João Leão - Eu não fiz afmnação alguma com rela
ção a Paulo Maluf, apenas disse que o Brasil o conhece, assim
como conhece Antônio Carlos Magalhães.

O ·SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado João
Leão, vou chegar onde V. Ex· quer, ou seja, vou mostrar a diferen
ça entre a administração desastrosa que está sendo feita em São
Paulo e a administração sadia de um grande estadista, que é Paulo
Salim Maluf.

A prova de sua capacidade de administrar foi longe, Sr. Pre
sidente. S. Ex· foi procurar em outro país condições para instaurar
o Projeto Cingapura, deixou tudo o que tinha de ruim naquele país
e s6 trouxe o que havia de melhor.
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o Sr. João Leão - Deputado Severino Cavalcanti, quantas
habitações Paulo Maluf fez no Projeto Cingapura, numa cidade
que tem milhões de favelas? S. Ex· está querendo tapar o sol com
a mídia! Perdoe-me.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado João
Leão, veja a intenção. V. Ex· realmente é feroz, é daqueles que
procuram destruir todos aqueles que estão a sua frente.

O Sr. João Leão - Não estou dizendo isso. Considero essa
obra salutar.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - V. Ex· é o "rei das
selvas".

Sr. Presidente, espero que V. Ex· seja tolerante, pois mal
comecei a falar, a traçar um paralelo dessa administração que real
mente vai revolucionar o País, e os meus companheiros estão me
honrando com seus apartes, mas preciso dizer à Nação o quanto o
Sr. Paulo Maluf está fazendo para o engrandecimento de São Pau
lo.

O Sr. Leônidas Cristino - V. Ex· me concede um aparte?
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Ouço, com prazer,

o nobre Deputado Leônidas Cristino.-
O Sr. Leônidas Cristino - Deputado Severino Cavalcanti,

n6s, cearenses, sabemos como é difícil administrar o Estado quan
do ele está realmente em situação dificil e complicada e, como se
diz na gíria popular, quebrado. E nós, tucanos do Ceará, recebe
mos o Estado do Ceará totalmente destruído e passamos uma boa
parte da administração do primeiro Governo Tasso Jereissati ten
tando anumar a casa, tentando colocar as coisas nos seus devidos
lugares. Tenho certeza absoluta de que o Governador Mário Covas
vai fazer um excelente trabalho no Governo de São Paulo, porque
esse Estado tem condições de reagir com mais rapidez. O Ceará,
embora seja um dos Estados mais pobres da Nação, conseguiu rea
gir graças ao desempenho de Tasso Jereissati e Ciro Gomes e gra
ças ao povo cearense. O povo de São Paulo certamente irá
direcionar o Governo do Estado para melhores dias, e o nosso tu
cano Mário Covas, sem dúvida alguma, fará um bom Governo.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Nobre Deputado
Leônidas Cristino, agradeço a V. Ex· o aparte. Mas devo aconse
lhar o Sr. Tasso Jereissati a fazer um estágio com Paulo Maluf.
Depois, talvez, comece realmente a administrar, porquy S. Ex· é
um fracasso total. i

Sr. Presidente, precisaria de mais tempo, pois quando eu
conseguir ler metade do meu pronunciamento, toda a Casa estará
aqui me hipotecando solidariedade. O apoio que estou recebendo
dos cearenses é uma prova inconteste disso.

O Sr. João Leão - Deputado Severino Cavalcanti, V. Ex·
vem à tribuna falar sobre uma coisa na qual só quem acredita é V.
Ex·. I

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Vejam Óque está
acontecendo. Até o Regimento Interno o Leão quer que~arS. Ex·
pensa que sua força é tão forte a esse ponto.

- O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - L~mbro aos
Srs. Deputados que devido ao pouco tempo de que dispOO o orador
que se encontra na tribuna não será permitido mais apartes.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Terei a maior satis
fação em conceder apartes aos meus ilustres companheiros, porém
lerei um pouco mais do meu pronunciamento, para que S. Ex·s
possam ter mais condições de apoiar Paulo Maluf com a ênfase e o
entusiasmo que estão demonstrando ter.

O Complexo Viário Sudoeste-Centro é uma das principais
obras da Prefeitura paulista. Ligará bairros como o Morumbi,
Campo Limpo e Cidade Universitária ao Vale do Anhangabaú por
meio do seguinte conjunto de obras: Túnel Presidente Jânio Qua
dros, sob o rio Pinheiros; passagem subterrânea pela avenida San-

to Amaro, no cruzamento com a avenida Juscelino Kubitschek; e
Complexo Viário Ayrton Senna, formado por dois túneis sob o
Parque Ibirapuera.

Estas obras serão interligadas pelas avenidas Juscelino Ku
bitschek e 23 de Maio. Sem um grande corredor como este, parte
do trânsito na Capital de São Paulo no ano 2.000 se tomaria inviá
vel.

O Túnel Presidente Jânio Quadros, construído sob o rio Pi
nheiros, foi inaugurado em 31 de março deste ano. A obra, que a
ex-prefeita Luíza Erundina deixou paralisada por quatro anos, é
uma homenagem ao ex-Presidente e ex-Prefeito que a iniciou em
1987. Sua paralisação custou US$10,7 milhões em manutenção. O
túnel sai da Avenida Juscelino Kubitschek, junto à Marginal Pi
nheiros, passa por baixo do rio e se ramifica em duas saídas: na
Avenida Lineu de Paula Machado, em Cidade Jardim, e na Aveni
da Oscar Americano, no Morumbi. Dava para construir, mas Erun
dina, caprichosamente, seguindo talvez a orientação dos tucanos
do Ceará, fez com que São Paulo pagasse...

O SR. PRESIDENTE (philemOIí. Rodrigues) - V. Ex" tem
mais um minuto para concluir o seu pronunciamento.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presidente, e a
tolerância de V. Ex"?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Philemon .. Rodrigues)
Solicitamos aos Srs. Deputados que não peçam aparte 'ao orador,
para que seu pronunciamento ~ja concluído. "

O Sr. Leônidas Cristino - Deputado Severino Cavalcanti,
o Ceará foi citado.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Mas, Sr. Presidente,
V. Ex·, que me fez esperar trinta minutos, dê-me pelo menos mais
quinze minutos, porque V.Ex" extrapolou o tempo dando antes a
palavra aos Líderes. Eu deveria ter começado a falar trinta minutos
antes, e talvez não tivesse tido tantos apartes de apoio.

O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigut>s) - V. Ex" tem
mais três minutos, sem concessão de aparte, para concluir seu pro
nunciamento.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Não posso ir contra
o Sr. Presidente, que me está concedendo três minutos, mas conce-
do o aparte a V. Ex", Deputado Salatiel Carvalho. '

O Sr. Salatiel Carvalho - Deputado Severino Cavalcanti,
apenas para convidar V. Ex· a se incorporar ao novo partido que
vai nascer da fusão PPIPPR, já que V. Ex· faz a brilhante defesa
do grande Líder Paulo Maluf. Será recebido com muitas honras
nesse novo partido.

O SR. SE"\t"ERINO CAVALCANTI - Deputado Salatiel
Carvalho, V. Ex·, como bom pastor que é, vai receber minhas liçõ
es e minha catequese e virá para o PFL dentro de pouco tempo,
porque não tenho dúvida: vou-me incorporar talvez para não ser
devorado pelos tucanos, porque estes querem acabar tanto com o
PPR como com o PFL. Mas nós vamos estar juntos. Eles querem
dividir-nos para reinar, mas nós não vamos deixá-los reinar sozi
nhos. Sr. Presidente, retomando meu pronunciamento, falava so
bre o Túnel Presidente Jânio Quadros. Construído segundo as
técnicas de engenharia mais avançadas do mundo, constitui uma
das mais importantes obras da engenharia nacional, tanto por ven
cer o subsolo do rio Pinheiros, utilizando tecnologia de ponta,
como pelo fato de utilizar os mais adiantados equipamentos e sis
temas de ventilação, controle de poluição e de tráfego existentes
no mundo.

Seu sistema de segurança conta com 14 câmeras de TV, te
lefones de emergência, caixas de alarme contra incêndio,hidran
tes, painéis de sinalização a cada 200 metros e duas baias para
abrigar carros quebrados ou acidentados.
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O segundo túnel não foi iniciado, pois está em discussão a
possibilidade de um novo traçado.

Vejam, Srs. Deputados, que até debaixo d'água o Maluf
constrói. Construiu, agora, debaixo do Rio Tietê, fazendo perfura
ção e ligando o maior túnel da história de São Paulo, o que a Pre
feita Erondina não teve coragem de continuar porque tinha sido
iniciado por Jânio Quadros.

Para não me alongar, deixo de apresentar dados elucidati
vos sobre o Complexo viário Ayrton Senna, o Mini-anel viário,
formado pelas avenidas dos Bandeirantes, Tancredo Neves, Salim
Farah Maluf, Juntas Provisórias, Luiz Ignácio de Anhaia Mello e
as marginais do Tietê e Pinheiros. Bem assim, do Complexo Eusé
bio Matoso, do Corredor Hélio Pellegrino, da ampliação da aveni
da Faria Lima, dos viadutos Austregésilo de Athayde, Ulysses e
Mora Guimarães, do Sistema 19uatemi-Jacu-Pêssego, das impor
tantes obras de saneamento na capital paulista e da reforma das
marginais do Tietê e Pinheiros.

Alguns, tradicionalmente adversários do Prefeito Paulo Ma
luf, não podendo negar a excelente administração de S. Ex· à fren
te da Prefeitura de São Paulo, têm objetado que sua gestão está
endividando o tesouro paulistano.

Procurei verificar se essa afirmação tinha apoio na realida
de. E o que constatei foi o contrário. Nesse sentido, confirmando o
que já havia apurado, encontrei na edição de 29 último de O Esta
'do de S. Paulo dados que dirimem qualquer dúvida. Reporto-me a
artigo do economista Celso Pitta, Secretário das Finanças de São
Paulo, sob o título ''Finanças em Ordem".

Entendo que o conteúdo do referido artigo é altamente in
formativo, pois tem o mérito de mostrar de que lado está a verda
de, desfazendo obra e desinformação certamente inspirada no
revanchismo daqueles que não se conformam com o extraordiná
rio êxito da administração Paulo Maluf. Incapazes de negar fatos
tão eloqüentes como as grandes obras em realização no Município
de São Paulo, tentam macular a administração, fazendo asserções
sem nenhuma sustentação na realidade.

O secretário Celso Pitta assim escreve sob a falsa alegação
do endividamento do Município:

"O saldo devedor da divida municipal, embora
acrescido dos juros absurdos cobrados na economia que
superam as amortizações feitas no penodo, guarda hoje
uma relação muito mais favorável com a receita do que
em fins de 1992. Naquele ano, a relação entre o endivi
damento e a arrecadação anual era de 1,06 vez; agora, é
de 0,86, o que demonstra a indiscutivel melhora na ca
pacidade fmanceira da Prefeitura."

E vai além:

"As emissões de títulos feitas na atual gestão se
deram em razão do refmanciamento de débito anterior
mente existente e para pagamento de sentenças judiciais,
conforme previsto na Constituição, tudo com autoriza
ções específicas do Senado Federal."

No citado artigo, o Secretário das Finanças antes de abordar
a questão do endividamento - uma falsa questão, como vimos 
mencionou o trabalho que a Prefeitura de São Paulo vem realizan
do com o objetivo de aumentar a arrecadação. Vencer a sonegação
e ampliar a arrecadação é, como sabemos todos, desafio que os ad
ministradores enfrentam no Brasil. Está aí a discussão em torno da
reforma tributária, que cada dia fica menor, menos expressiva, re
duzida que vai sendo pelos seus formuladores no Governo, em
face da impossibilidade de defmir os seus contornos da forma
mais abrangente e desejável possível.

Pois também nesse setor a administração Paulo Maluf está
obtendo ótimos resultados.

Vamos aos esclarecimentos do Dr. Celso PiUa:

"Simultaneamente à redução no custeio, empreen
demos um grande esforço para aumentar a arrecadação,
conseguindo com isso elevar as receitas correntes de um
patamar anual de R$2 bilhões, em 1992, para R$4,1 bi
lhões em 1995, sem que elevássemos as alíquotas dos
impostos. O resultado de todo esse esforço foi a redução
do déficit orçamentário para 8,6% em 1994, com pers
pectivas de pleno equilíbrio em 1995, e a recuperação da
capacidade de investir com recursos próprios, pois já em
1994 se registrou superávit entre receitas e despesas cor
rentes superior a R$700 milhões.li

Aí estão, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, números ir
refutáveis, números oficiais que constam de publicações autoriza
das da Prefeitura do Município de São Paulo.

Estou persuadido de que a administração do Dr. Paulo Ma
luf tem um mérito, além do devido às suas obras e aos benefícios
prestados à população paulistana, que é o de mostrar para toda a
Nação que o Brasil é viável, que não pode haver lugar para o pes
simismo daqueles que só enxergam dificuldades e problemas, o
que não quer dizer que nos incluamos entre os que apregoam só
noticias boas e procuram esconder as ruins.

Eu não sou do partido do Prefeito Paulo Maluf. Mas atendi
a um dever que me impôs a consciência de aqui vir apresentar da
dos de sua gestão no Município de São Paulo, entendendo que es
ses dados ajudarão a que se compreenda o problema da
administração pública em nosso país.

No Projeto Cingapura o Prefeito foi procurar longe de nos
so País e de nosso hemisfério a experiência que deu certo a solu
ção para o fim das favelas, pelas razões que já expus. O espírito de
inovação está presente não só no Projeto Cingapura, como nas
grandes obras que mudam o semblante de São Paulo, preparando
o para o próximo século.

Também no Plano de Atendimento à Saúde, em implemen
tação, foi encontrado um caminho diferente, novo, contemporâ
neo, modernizador, pois que incorpora o funcionário, através do
sistema cooperativo, à administração e gerenciamento do Plano.

Estou certo de que, a partir de experiências como a relatada,
se abre um clarão sobre todos nós a exibir-nos um modelo de ad
ministração que unifica vários atributos e qualidades na expressão
"eficiência administrativa", e eficiência entendida não como mero
referencial da racionalidade econômica, mas como a síntese de
toda a capacidade de resposta do Estado moderno, livre do fisiolo
gismo e do clientelismo, às pungentes questões sociais, caracterís
ticas marcantes do tempo em que vivemos.

Sr. Presidente, não poderei concluir todas as anotações que
fiz depois que ouvi o pronunciamento de Mário Covas hoje pela
manhã. Eram muitas as coisas que teria que relatar. O Governador
Mário Covas quer se isolar, mas S. Ex· vai ter sob a sua sombra a
figura desse homem que vai revolucionar a administração pública,
mostrando do que é capaz.

E, assim, estaremos nesta Casa agradecendo a todos os
companheiros e ao Deputado João Leão que não é só leão na flo
resta, mas também é leão para defender os tucanos.

Os tucanos da Bahia não têm aliança com S. Ex· Querem
acabar com os redutos do PMDB. Mas nós, por outro lado, estare
mos unidos. O PFL e o PMDB também estarão unidos para segn
rar o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, um trator que
quer acabar com todos os partidos, com um partido que é'único no
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País; Mas iremos lutar contra S. Ex', porque queremos a democra
cia.

É muito gratificante fazer um pronunciamento como este,
tendo V. Ex' como Presidente, um homem que mostra sua têmpera
e que veio para esta Casa com o intuito de ajudar a fazer algo. Pelo
merios em alguma coisa estaremos unidos: na defesa da vida. Dis
so não tenho dúvida. Será um grande companhc<iro meu, defenden
do o direito à vida.

Sr. Presidente, ao me dar esses minutos a mais, V. Ex' pare
ce estar dando os minutos para ressuscitar as crianças que ainda
esperam chegar ao mundo. as com quem muitos querem acabar.
Agradeço-lhe pela sua ajuda quando também vota em defesa da
vida. Ademais, peço que mande publicar, na íntegra, esse pronun
ciamento, remetendo uma cópia ao Governador Mário Covas para
que possa aprender a administrar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (philemon Rodrigues) - O pedido

de V. Ex' será atendido pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a

palavra ao Deputado Marcelo Deda, para uma Comunicação de
Liderança, pelo Partido dos Trabalhadores.

V. Ex' disporá de quatro minutos.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Deputados. o dramaturgo alemão
Bertold Brecht em uma de suas obras advertia que as pessoas nun
ca deveriam dizer "isso é natural".

Preocupava-se o grande artista gérmânico. na verdade, em
advertir o quanto é perigosa a banalização de certas atitudes ou a
consideração de que certos hábitos encontram-se dentro do padrão
de normalidade.

Digo isso, Sr. Presidente, porque a revista Veja desta sema
na publica uma reportagem de extrema importância para o nosso
País. Revela a reportagem que ainda continua a existir no Brasil, ,
sob a vigência da Constituição de 1988. sob a vigência do Estado
de direito, que preserva com muita clareza as fronteiras entre a
ação do Estado e o direito dos cidadãos, a prática nefasta da espio
nagem política, da colocação de microfones, da arapongagem pra
ticada contra supostos adversários do Governo.

Denuncia a revista Veja que na sede da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura descobriram um microfo
ne oculto em sua sala de reuniões. lá colocado ainda no Governo
Sarney, mas que permaneceu ao longo desse tempo servindo às
atividades da inteligência do Estado brasileiro. por meio da Secre
taria de Assuntos Estratégicos. Segundo a reportagem, informação
de um desses agentes que não está identificado, revela que, ao lon
go do tempo, esse grampo foi utilizado para que a agência espe
cial. que realiza investigações e produz o que se chama de
inteligência do Estado, continuasse acompanhando e espionando
atividade política de polícia política, prática que temos aqui de
nunciado freqüentemente, em face dos crimes acontecidos durante
a ditadura. Essa prática tem merecido o repúdio de todos, aos
quais vem se ~omar agora o Deputado Arthur Virgílio. Vice-Líder
do Governo. E óbvio que o País precisa de agências para esse tipo
de atividades, mas para oferecer informações estratégicas que aju
dem as autoridades a tomar decisões dentro do objetivo do interes
se nacional. Mas jamais pode o Governo permitir que essas
agências pratiquem atos ilegais, inconstitucionais. que ferem o di
reito de organização e agridem os direitos individuais.

A preocupação aumenta, Sr. Presidente, quando sabemos
que é interesse do Governo brasileiro criar a Agência Brasileira de
Inteligência. Essa Agência deverá, portanto, merecer uma atenção
muito detida do Congresso Nacional. Precisamos saber com clare.,
za quais são seus objetivos; precisamos estabelecer com muita frr-

meza os limites da sua ação para que ela não se transforme num
instrumento de intervenção do Estado na alçada da sociedade civil
brasileira ou nos negócios das instituições que a sociedade organi
za para defender seus legítimos interesses.

A revista também denuncia que há pouco, durante o "cami
nhonaço" dos agricultores e durante o ato do Movimento dos Sem
Terra, agentes da SAE foram infiltrados entre os manifestantes,
com o objetivo e monitorar a ação desses movimentos.

Comunico a esta Casa que, objetivando ter esclarecida essa
situação e fazer com que a Câmara dos Deputados tome conheci
mento de qual é a extensão dessa prática delituosa de investigação
ilegal, estamos propondo à Comissão de Defesa Nacional a convo
cação do Sr. Ministro Eduardo Jorge, responsável pela área. para
que S. Ex' dê as explicações necessárias e informe que posição o
GovciUO adotará para reprimir e punir esse tipo de atitude. Com o
mesmo objetivo, também estamos representando junto ao Ministé
rio Público da União, para que se proceda a uma investigação e se
localizem os responsáveis por práticas tão danosas à democracia
brasileira. .

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente, tendo sido
citado em assunto de tamanha gravidade, peço a V. Ex' um tempo
curto para prestar uma obje~ya explicação a respeito da posição
do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concederei
um minuto a V. Ex'

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (pSDB - AM) - Sr. Presi
dente. tentarei fazê-Io até em menos tempo, se possível.

Sinteticamente, o Governo é democrático, o regime demo
crático, ninguém autorizou o "grampo", do ponto de vista oficial.
Se "grampo" houve, a intenção do Governo é a de investigar e pu
nir, se constatada a veracidade da acusação feita por essa respeitá
vel revista que é a Veja.

Quanto ao Sr. Ministro Eduardo Jorge, tenho certeza de que
não passaria pela cabeça de S. Ex', em momento algum, deixar de
comparecer a esta Casa para prestar os esclarecimentos necessá
rios.

Governo democrático é isso. O "grampo" é ainda herança
de uma ditadura que todos nós ajudamos a derrubar, a desmontar.
O "grampo" não faz parte da perspectiva da SAE. Ela quer infor
mações estratégicas. para que o Presidente da ReIJÓblica possa de
cidir sobre políticas internacional, regional e econômica. Esse
ranço do passado incomoda tanto a nós quanto ao nobre Líder do
PT. '

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) - Concedo a

palavra ao nobre Deputado Mário Negromonte, que dispõe de 25
minutos na tribuna.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (pSDB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o esfor
ço do Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de tomar
o Estado mais enxuto e concentrado nas suas atividades essenciais
tem recebido do Congresso o apoio necessário. Foi o que ocorreu,
por exemplo, nesta Casa, com a aprovação de diversas emendas
que modüicam o texto constitucional a respeito das atividades
econômicas, dentre elas a flexibilização do monopólio das teleco
municações e do petróleo.

São mudanças imperativas que acreditamos devam conti
nuar. É uma política de resgate da importância do Brasil no cená
rio das nações e que mais tarde propiciarão uma política social
mais justa, mais equânime.

Como dito anteriormente, as alterações ao texto constitucio
nal devem continuar. Desse modo, um outro ponto importante a
ser enfrentado em breve refere-se ao sistema elétrico que se inclui
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na proposta governamental de flexibilização. Sobre ele gostaria de
tecer algumas considerações que entendo relevantes, principal
mente para a Região Nordeste e para uma de suas maiores empre
sas, a Chesf.

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco é uma empre
sa de economia mista criada através do Decreto-Lei nO 8.031, de 3
de outubro de 1945. Essa empresa escreveu uma página importan
te na história do desenvolvimento do Nordeste. E continua a fazê
lo, tirando do São Francisco, o rio múltiplo, quase 100% da
energia que produz.

Vale dizer que o rio São Francisco é responsável pela gera
ção do correspondente a 13% da energia produzida no País, e tudo
isso a cargo da Chesf, através das suas quinze usinas - treze hi
droelétricas e duas termoelétricas - que atendem diretamente a
nove concessionárias, sendo oito estaduais e uma municipal, além
de doze consumidores industriais de grande porte. São 9.600 fim
cionários que proporcionam um faturaménto anual de 700 milhões
de reais e um patrimônio da ordem de 15 bilhões de reais.

O sistema Chesf, responsável pela geração desse considerá
vel percentual de energia, tem uma particularidade marcante que
merece a atenção de todos nós, legisladores e membros do Poder
Executivo.

Refiro-me ao fato de que 95% da energia produzida pela
Chesf é proveniente de usinas hidroelétricas instaladas no rio São
Francisco. São elas: Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, L lI, I1I,
IV, Apolônio Sales e Xingó. Com exceção da usina de Sobradi
nho, todas elas estão concentradas em um trecho de 100 quilôme
tros entre Itaparica e Xingó. Acresça-se a isso, como assinalado
anteriormente, que no Nordeste, de forma diversa do que ocorre
nas Regiões Sul e Sudeste do País, apenas a Chesf possui geração
e transmissão de energia de grande porte. São detalhes que preci
sam ser considerados e que, de certo modo, impedem a privatiza
ção da Chesf. Essas peculiaridades precisam ser levadas em conta,
em nome do desenvolvimento do Nordeste e, de resto, de todo o
País.

Ora, se o grosso da energia gerada pela Chesf se concentra
num raio de 100 quilômetros, sendo que as usinas, como visto, es
tão numa espécie de cascata, é óbvio que a privatização dessas usi
nas ficaria prejudicada. Vale dizer, diferentes grupos privados não
poderão - ou não deverão - arrematar a Chesf em fatias. Isso por
que, a título de exemplo, o grupo que adquirir Sobradinho irá ma-o
nejar o nível de vazão da água constante no reservatório, ao seu
bel-prazer, ou melhor, de acordo com o seu lucro, com a realidade
fmanceira da sua empresa, da forma que melhor lhe convier. Não
podemos esquecer que o lucro, e principalmente a sobrevivência
da empresa, é um dos pilares do sistema capitalista. Dessa forma,
no penodo de seca, a empresa ''x'', proprietária da usina de Sobra
dinho, certamente não irá, a título de caridade, liberar um volume
de água superior ao que o mercado, os acionistas, sabem ser o
ideal para a manutenção dos seus lucros.

Portanto, a f1m de que se evite conflitos indesejáveis e que
podem resultar em grandes prejuízos para o País, e especialmente
para a sofrida Região Nordeste, é preciso que o sistema Chesf seja
mantido em mãos do Governo Federal. Trata-se de uma questão
crucial para o desenvolvimento do Nordeste.

Além do possível conflito com a geração de energia, caso
ocorresse a privatização, há que se considerar o uso múltiplo da
água do rio São Francisco, que não se presta exclusivamente à
produção energética. O vale do São Francisco tem como poten
cialmente irrigáveis mais de 2 milhões e 500 mil hectares, sem
mencionar que alguns Estados nordestinos reivindicam a transpo
sição de até 15% de sua vazão média de longo penodo para pere
nização de outras bacias, aliás, assunto que já foi objeto de

discurso nosso, proferido nesta tribuna no dia 31 de março do cor
rente ano. Por outro lado, admitir a privatização da Chesf é o mes
mo que concordar com privatização do São Francisco, o Rio da
Integração Nacional. Aliás, o rio São Francisco precisa é de cuida
dos, tendo em vista que ele se encontra na UTIjá há um bom tem
po.

Considera-se, ainda, a situação do Nordeste que necessita
da presença do Estado mais do que qualquer outra região. O Nor
deste tem dado muito à União sem receber a contrapartida neces
sária. Tome-se como exemplo a produção de petróleo recorde que
durante muitos anos a Bahia proporcionou ao Brasil, não tendo re
cebido, no entanto, recursos proporcionais a essa contribuição.

Em que pese alguns empreendimentos empresariais de su
cesso, o subdesenvolvimento da Região Nordeste, é notório. Da
dos do IBGE, do ano de 1990, demonstram que o Nordeste possui
13,21% do PIB e 28,91% da população brasileira, enquanto que o
Sudeste possui 60,91% do PIB e 42,65% da população. Se é ver
dade que o Estado deve voltar as suas atividades para o setor so
cial, também é verdade que ele não pode fechar os olhos para os
problemas da Região Nordeste, que tem toda uma problemática
social. Sem essa presença estatal o fosso que separa o Sul e o Nor
te tende a ser mais amplo e profundo.

A tarifa de energia elétrica hoje no Brasil é uma das mais
baratas do mundo. Enquanto a Argentina cobra uma tarifa indus
trial de U$180/Mwh e o Chile de 14U'Mwh, no Brasil ela é de
U$28,6/Mwh. E no Brasil a tarifa da CRESF para as concessioná
rias estaduais é de U$22,9, enquanto a de Fumas é da ordem de
U$32,47. Ora, mesmo que ocorra uma correção na possível defa
sagem tarifária, a CHESF poderia continuar praticando uma das
tarifas mais baixas do mundo. Isso só é possível tendo em vista o
mix tarifário proporcionado pela presença de usinas já amortiza
das. E isso é de vital importância para a incipiente economia nor
destina. Se esse nível de tarifa não for mantido, ao menos algo
aproximado, a economia do Nordeste, que já não é forte, pode en
trar num colapso total.

O aumento da tarifa trará como conseqüência direta o au
mento do custo de vida e mais tarde o desemprego, a recessão e o
agravamento da crise social do Nordeste.

Dito isto, necessário se faz que enfrentemos dois outros te
mas igualmente relevantes dentro da inviável privatização da
CRESF. Refiro-me aos colonos assentados e aos 9.600 funcioná
rios que construíram, compõem e tocam a empresa.

Além dessa inviabilidade técnica, outra questão de cunho
social precisa ser levada em consideração. Trata-se do assenta
mento da população atingida pela formação do lago. da usina de
Itaparica. E uma obra de cunho eminentemente social, de enorme
alcance, que precisa ser mantida a todo custo. Ela tem sido condue

zida pela CHESF e estamos convictos de que o Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso não permitir-á que a conclusão
desse reassentamento seja abortada.

O hospital da CHESF, sediada em Paulo Afonso, é mais um
dado, acrescido aos outros, desautorizam a sua privatização. A
CHESF mantém um hospital que desempenha um papel de grande
relevância em toda a região, atendendo a uma população superior
a 300 mil habitantes.

A questão do setor educacional também não pode ser des
prezado, uma vez que o ensino da CHESF está situado entre os
melhores da Bahia. Por certo, se a empresa fosse privatizada, tam
bém esses serviços seriam prejudicados, com enorme prejuízo para
a população da região que há século encontra-se desassistida pelos
poderes públicos.

Outra questão de grande relevância é a situação dos funcio
nários da CHESF que ao longo dos anos construíram essa empre-
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sa, símbolo do Nordeste e 9ue muito tem contribuído para o de
senvolvimento da região. E preciso encontrarmos uma solução
concreta e justa para que os funcionários não sejam demitidos. Se
ria um outro grande golpe de cunho social com terríveis conse
qüências para a economia do Nordeste. É preciso estudar
atentamente essas questões.

Ouço com prazer o nobre Deputado Leônidas Cristino.
O Sr. Leônidas Cristino - Estou escutando atentamente o

discurso de V. Ex' Suas preocupações são também minhas. Em
princípio, também defendo a privatização, mas nos casos da
CHESF e da Rede Ferroviária Federal ela não resolverá o proble
ma do Nordeste. Complicará, por exemplo, a REFESA, um siste
ma totalmente destruído? Aliás, V. Ex' também debateu essa
questão na Comissão de Viação e Transportes. O caso da CHESF
é igual. De acordo com dados prestados por V. Ex', hoje temos a
energia mais barata do mundo. A energia comprada pelo consumi
dor comum está custando em tomo de 60 dólares o megawatt
hora, e V. Ex' falou que o megawatt-hora da indústria está em
tomo de 28 dólares. Como conquistaremos as indústrias pagando a
tarifa real, entre 80 e 90 dólares o megawatt-hora, em relação ao
Nordeste? Fica muito dillcil. Com certeza, nenhuma empresa
comprará a CHESF como um todo, pois ela tem linhas de trans
missão muito extensas, de difícil manutenção. Na realidade, quer
se comprar o sistema elétrico do Sul e do Sudeste do País, no qual
uma linha de energia representa centenas de consumidores, en
quanto um quilômetro de linha de energia no Nordeste representa,
no máXimo, três consumidores. Essa é a nossa preocupação. Sem
dúvida alguma, nós, do Estado do Ceará, estaremos ao lado de
quem defender uma política correta no que se refere à privatização
da CHESF. Parabenizo-o pelo seu discurso, nobre Deputado Má
rio Negromonte.

O Sr. Mário Negromonte - Deputado Leônidas Cristino,
agradeço a V. Ex' o aparte, que incorporo ao meu discurso.

Ouço, com prazer, o Deputado João Leão.
O Sr. João Leão - Deputado Mário Negromonte, parabéns

pelobelíssimo discurso e por trazer a esta Casa um tema de funda
mentàl importância para o Governo e para o Parlamento brasileiro.
Há poU€9S dias tentava-se, nesta Casa, criar o Ministério da Priva
tização, á fIm de se acelerar os processo de privatização. Acredito
que depoisda crise no Banco Econômico esse projeto tenha ido
por água abaixo. Entretanto, quero felicitar o Governo, principal
mente pelas posições que tem tomado na realização dessas privati
zações. Ele tem sido coerente, honesto e principalmente cauteloso,
no sentido de que não se façam doações das empresas estatais à
iniciativa privada. No caso específico da CHESF - estive há pou
cos dias em Paulo Afonso, a convite de V. Ex', para observar a ati
vidade dessa companhia - é um crime privatizá-la, pois é um
patrimônio do povo brasileiro. O segmento CHESF composto pe
las Usinas de Sobradinho, Itaparica e Paulo Afonso, é uma dádiva
de Deus; o homem aproveitou o que a natureza lhe oferecia. Depu
tado Mário Negromonte, parabenizo-o, mais uma vez, por seu be
líssimo discurso. Conte conosco na sua campanha de conservação
da CHESF, um bem do Estado, um bem do povo brasileiro.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Deputado João Leão,
agradeço a V. Ex' o aparte.

Ouço, com prazer, o Deputado Philemon Mário Negromon-
te.

O Sr. Philemon Rodrigues - Deputado Mário Negromon
te, quero solidarizar-me com V. Ex' no que se refere à CHESF. O
programa de privatização não tem sido feliz quando inclui empre
sas do porte da CHESF para serem privatizadas. A difIculdade de
absorver essas propostas está justamente no fato de não se levar
em considerações os bens futuros da empresa, porque estamos ca-

l

minhando para a linha de progresso. No entanto, entre as hidrelé
tricas citadas, devemos ressaltar o caso da de Itaparica. Ela foi
construída pela empresa mineira Mendes Júnior, que não recebeu
pelo que fez e agora está cobrando essa dívida da CHESF. A im
portância de 1 bilhão e 800 milhões de reais ainda não foi paga 
hoje não sei quanto a empresa está devendo, pois os juros sobem a
cada dia. Lembro a V. Ex' que privatizar a Hidrelétrica de Itapari
ca sem um acerto de contas com a Mendes Júnior é uma tremenda
injustiça para com uma empresa que tem prestado um grande ser
viço à Nação na área da construção pesada. É bom que se insira na
discussão de uma possível privatização das hidrelétricas, em pri
meiro lugar, um acerto de contas da União para com a Mendes Jú
nior. Como já disse, a Hidrelétrica de Itaparica foi construída com
recursos dessa empresa.

O SR. MARIO NEGROMONTE - Deputado Philemon
Rodrigues, a empresa Mendes Júnior poderá vir a ser acionista da
CHESF.

O Sr. Philemon Rodrigues - Exatamente.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Ao se abrir o capital

da CHESF, a Mendes Júnior seria uma das empresas que poderia
incorporá-la.

O Sr. Philemon Rodrigues - Sem dúvida. No entanto,
deve ser feito um acerto, qualquer que seja, para, primeiro, haver o
ajuste de contas entre a União e a Mendes Júnior.

O SR. MÁRIo NEGROMONTE - Se algém está devendo,
sou a favor que pague. nem que seja na justiça, não só à Mendes Jú
nior, como a outras empresas pequenas. Isso tem de ser feito.

Ouço, com prazer. o nobre Deputado Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio - Deputado Mário Negromonte, V.

Ex' conhece minha posição tanto no que se refere à fé e à discipli
na partidária, quanto ao compromisso com a liberação do Estado
de certas obrigações que, a meu ver. deve, ser cumpridas pela em
presa privada. Sobre o Nordeste e a CHESF em particular, V. Ex'
é um especialista. Sei de sua força política na região de Paulo
Afonso e da sua capacidade de estudar e apreender os fatos que a
ela se referem. Tenho a impressão de que haverá um debate sobre
o assunto no nosso parti0 quando V. Ex' haverá de pontificar.
Com toda certeza, mais uma vez chegaremos a conclusões muito
próximas da homogenidade. No momento em que reafirmo meu
compromisso com a idéia de se privatizar, de se transferir para a
iniciativa privada o setor elétrico, presto uma homenagem a V. Ex'
Acompanhei passo a passo o sacrifício que fez V. Ex' para chegar
à votação do fim do monopólio do petróleo. Sei das pressões que
V. Ex' sofreu e de onde elas vieram, principalmente de bases elei
torais fundamentais para o prosseguimento de sua carreira política.
Entretanto, V. Ex' disse muito bem: "Vou ficar com o País". Faço
este regitro porque, como seu companheiro e amigo, testemunhei
todos esses momentos. Cheguei até a entelider que, se V. Ex' não
tivesse votado seria algo justificável. Porém, V. Ex' pensou, medi
tou, não fez estardalhaços, não fez jogo de cena. nem jogou para
fora, pelo contrário, jogou para dentro da sua própria consciência
e, ao [mal na votação, deu-me a dimensão do companheiro, do tu
cano que V. Ex' é, alguém para merecer ser reverenciado e home
nageado pela direção nacional e pela Liderança do nosso partido,
por todos os seus companheiros do planalto e da planície. V. Ex' é
um tucano leal. Isso deve ficar bem registrado. As circunstâncias
serão sempre substantivas. Seu discurso é sério e teremos muito o
que debater, daqui para a frente, a respeito da privatização do setor
elétrico. Digo, antecipadamente, que tenho simpatia pela idéia da
privatização.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Agradeço a V. Ex' o
aparte que engrandece nosso discurso. É importante falar sobre
nossa visita que foi acompanhada pelo Deputado Estadual Marce-
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lo Nilo e pelo Deputado João Leão. Queremos formar uma Comis
são de Deputados, principalmente nordestinos, de diversos parti
dos, para que conheçam o complexo da CHESF na sua
profundidade e levem uma proposta que conte com o apoio dos
Governadores do Nordeste e de todos nossos pares, a fim de sensi
bilizar o Presidente da República, que talvez não tenha conheci
mento da complexidade dessa privatização.

Por fim, registramos que, em linha gerais, somos favoráveis
à privatização de algumas estatais, à exceção da CHESF, Petro
brás, Vale do Rio Doce e Sistema Telefônico, armaI de contas, ca
pital estrangeiro não especulativo é bem vindo quando vem gerar
riquezas e empregos. No entanto, no caso específico da CHESF,
como demonstrado no início deste discurso, a privatização se torna
inviável, dadas as peéuliaridades da geração de energia pela em
presa - usinas em forma de cascata, o mix tarifário - e sua enor
me importância para a região Nordeste.

Sou favorável a ema proposta de abertura do capital da
CHESF aos seus empregados, aos Governos Estaduais, consumi
dores industriais e empresas privadas, que são bem vindas, e im
prescindíveis à retomada dos investimentos no setor elétrico e à
expansão dos serviços prestados pela CHESF.

Justamente por isso, apresentei uma emenda à Medida Pro
visória que trata da privatização do setor elétrico, Considero im
prescindível que todas as decisões sobre a eventual privatização da
CHESF, assim como outras empresas do setor elétrico, sejam to
madas dentro do mais amplo debate nacional, sendo essencial nes
se contexto a participação ativa do Congresso Nacional, para o
exame prévio de todas as questões levantadas.

Essa luta de gerações que envolve acima de tudo a defesa
da integridade da CHESF, tem o meu apoio.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Mário Negromonte, o
Sr. Philemon Rodrigues, § 2° do artigo 18do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Herculano Anghinetti, § 2° do artigo 18 do Re
gimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Herculano Angbinetti) - Esta Pre
sidência delibera e convida o ilustre Deputado Gilney Viana, do
Mato Grosso, do Partido dos Trabalhadores, para fazer uso da pa
lavra. S. Ex' disporá de 25 minutos para o seu pronunciamento.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Governo en
viou ao Congresso o Projeto de Lei nO 869/95, sobre os desapare
cidos e mortos durante o regime militar.

O projeto reproduz o mesmo mecanismo da anistia parcial
de 1979, promulgada pelo General Figueiredo: estabelece odiosa
distinção entre companheiros mortos e desaparecidos em iguais
condições de militância política. Quando se observa quem foi be
neficiado e quem foi excluído, vemos que não existe um critério
objetivo, como demonstraremos neste discurso.

Tal como está, o Projeto de Lei nO 869/95 é inaceitável para
os democratas, que respeitam a memória dos brasileiros que tom
baram lutando contra a ditadura militar e contribuíram para o res
tabelecimento do regime democrático no Brasil.

Pelo seu discurso e pelo seu projeto, o Governo sustenta a
lógica do regime militar. Trata a questão dos mortos e desapareci
dos como uma questão humanitária, como uma relação entre o Es
tado e as famílias. Com isto tenta, inutilmente, ignorar dois
aspectos históricos inapagáveis:

1) O papel da oposição armada contra a ditadura militar.
Para isto, o Governo excluiu de seu projeto as principais lideran
ças dessa luta: Carlos Marigbela e Joaquim Câmara Ferreira da

ALN, Pedro Pomar e Ângelo Arroyo, do PCdoB/Guerrilha do
Araguaia e Carlos Lamarca, da VPR.

2) A responsabilidade política do Estado e criminal dos
seus agentes pelas violações aos direitos humanos cometidos du
rante a ditadura militar.

Para que o Estado possa se reencontrar com a Nação e para
que possamos aprofundar a democracia, é preciso que o Congres
so modifique o projeto de lei. É o que estamos propondo.

Vejamos, ponto por ponto, as contradições do projeto do
Governo.

Primeira contradição: a proposta não distingue mortos e de
saparecidos.

Desaparecidos, para o Governo, são aquews 136 pessoas ar
roladas na lista do anexo I do Projeto de Lei, e descritas na Expo
sição de Motivos como pessoas "que foram detidas por agentes, ao
que tudo indica, pertencentes aos vários braços do que se chamou
sistema de segurança do regime de exceção que o Brasil viveu, e,
a partir daí, delas nunca mais se teve qualquer notícia".

Se todos os 136 foram detidos, então nenhum deles foi mor
to em combate?

De onde o Governo retirou esta informação?
Sistematizando as informações do Dossiê dos Familiares

sobre as circunstâncias dos 136 desaparecidos forçados, tivemos o
quadro abaixo:

Demonstrativos das Circunstâncias dos Desaparecimentos Força
dos das 136 pessoas arroladas no anexo 1 do PL nO 8691.)5

Circunstâncias Número Percentual

Mortos em combate 15 11

Presos e mortos sob tortura
,

08 5,8

Presos (informacões referencias) 55 404

Desaparecidos (sem notícia de prisão 58 42,7
e circunstâncias

Total 136 100%
Fonte: Do8lllê dos MortOll e ,Desaparecidos da Comissão Naclonal de FamiUlI1'eS
(1964183).

Segundo se apreende de informações de organizações de
esquerda, dos sobreviventes, de familiares e das organizações de
direitos humanos, vários, dentre os 58 desaparecidos sem notícias
precisas, morreram em combate.

É insustentável esta conceituação do projeto.
Segunda contradição: só alguns mortos são reconhecidos

pelo Governo.
Para efeito dos beneficios da lei, o Governo só reconheceu

sua responsabilidade pelas mortes de "pessoas que tenham faleci
do por causas não naturais em dependências policiais ou asseme
lhadas" (art. 4°, I-b).

Segundo o próprio Governo, cerca de 80 pessoas teriam
sido mortas nestas circunstâncias, ou seja, sob tortura. Os demais
teriam morrido em combate.

Ora, se o projeto reconhece quem morreu em combate na
lista dos desaparecidos, por que não reconhece quem morreu em
combate na lista dos mortos?

Pelo projeto do Governo, deveríamos entender que o Estado
não tem nenhuma responsabilidade quando seus agentes torturam
e matam na rua ou num terreno baldio.

Vejamos o caso do companheiro Eduardo Collen Leite, o
Bacuri, da ALN, meu companheiro de luta. Preso no dia 21 de
agosto de 1970, foi torturado barbaramente. No dia 27 de outubro
de 1970, foi retirado do DEOPS sob a vista de 50 outros prisionei
ros políticos. Sua morte só foi noticiada no dia 8 de dezembro de
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1970, 109 dias após a prisão. Segundo o relato oficial, Bacuri mor
reu em um suposto tiroteio. O corpo entregue à esposa estava to
talmente desfigurado pela tortura.

Já denunciamos aqui da tribuna que, pelas informações do
Dossiê dos Familiares (cuja investigação não esclarece todos os
casos), 30 dentre as 109 pessoas dadas como mortas em tiroteio,
na verdade morreram sob tortura. Outros poderão surgir se os fa
miliares tiverem acesso aos arquivos dos serviços secretos federais
e estaduais.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio - Talvez não exista outro tema que,

revolvendo o passado, possa emocionar-me mais do que a questão
dos desaparecidos, da anistia, das cassações e perseguições, das
viúvas do "talvez" e do "quem sabe". Apenas vejo que se impõe a
n6s, do Governo Fernando Henrique Cardoso, tanto o desejo de ir
ao encontro desses anseios democráticos, justos, que cicatrizem a
ferida da maneira mais abrangente possível, quanto a necessidade
de um realismo muito grande. A democracia continua sendo para
n6s o valor fundamental, por isso decidimos assim. Vamos, sem
cutucar mais feridas, sem agravar a situação dos militares, que
também pagaram seu preço - por muito tempo sofreram a execra
ção que a Nação a eles voltou - dar agora uma satisfação. Quero
apenas alertar V. Ex· para o fato de que o Governo poderia ter
dado continuidade às suas reformas e não ter sequer tocado no as
sunto. Ele o fez porque isso incomodava também o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Naquela sessão, tentei apartear alguém,
mas não consegui, pois senti que me viriam lagrimas aos olhos
com muita facilidade. Vi pessoas amigas, parentes de pessoas que
se haviam relacionado comigo, estavam me lembrando de algumas
pessoas não representadas aqui, que fizeram parte dos meus so
nhos, das minhas expectativas, e que desapareceram nessa supre
ma desmoralização do ser humano, que é a tortura. Boçalidade
maior do que esta não há. Posso falar sobre qualquer outro assun
to, mas sobre este jamais. Apenas digo que o Congresso Nacional
tem toda a liberdade para trabalhar suas emendas sobre o projeto,
mas temos um compromisso com o realismo, com o equilíbrio,
com ir até onde der e não abalar demasia~nte a base de susten
tação de uma democracia que é incipiente, que se deve consolidar
cada vez mais pelos resultados econômicos. Ao mesmo tempo,
não devemos deixar de dar satisfação. repito: seria muito fácil o
Governo ter ignorado, ter deixado para lá, não ter ouvido os cla
mores. Mas aquilo incomodava a todos n6s: ao Jobim ao Gregório,
a mim, ao José Aníbal. Incomodava a todos os que, de certa for
ma, passaram por isso. Todos aqueles que participaram da luta de
mocrática neste País, sabem que sobrevivem porque tiveram sorte.
Por isso, homenageio seu discurso e digo que é meritório sua preo
cupação. Peço a V. Ex· compreensão para com nossos limites e
nossos condicionamentos. Ainda assim, com muito respeito, conti
nuo ouvindo o discurso de um companheiro bravo, sério, com um
enorme compromisso com a minha região, a Amazônia, que é V.
Ex· Deputado Gilney Viana.

O SR. GILNEY VIANA - Agradeço a V. Ex· o aparte,
Deputado Arthur Virgílio. Ao longo do discurso, queremos discu
tir não s6 as contradições que o projeto encerra, mas também a
questão dos limites que a -restauração da democracia em nosso
País suporta ao rever esse passado negro. Nesse sentido, gostaria
que V. Ex· me permitisse fazer algumas considerações que, na
verdade, mostram que há possibilidade, como V. Ex· aventa, de
fazermos emendas dentro do limite democrático. Também não
queremos que as coisas extrapolem, mas queremos que o resgate
da mem6ria seja de forma tal que não s6 contente os familiares,
mas que seja um reconhecimento da luta daqueles que morreram
anonimamente, que passaram pela prisão, pelo exílio, pela perse-

guição, assim como o Sr. Presidente da República, Fernando Hen
rique CardQSO.

Ouço novamente o nobre Deputado Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio - Deputado Gilney Viana, eu fazia

parte de uma organização que era contra a luta annada, e ainda as
sim, em alguns momentos daquela época passada, sentia um certo
esgar de covardia dentro de mim e pensava se estaria sendo incqn
seqüente ou covarde, se estaria sendo capaz de levar ao máximo
minha capacidade de indignação contra um regime que era o opr6
brio contra a democracia brasileira, contra o nosso povo, contra os
trabalhadores. Essa é uma discussão que dá para se levar eterna
mente em quaisquer assembléias, mas algo não sai do meu cora
ção. Não há nada mais generoso do que alguém dar a sua vida,
arriscar-se em uma luta antecipadamente perdida para ir ao máxi
mo da luta por suas convicções. Por isso tenho profundo respeito
por todos aqueles que pereceram e enorme alegria, quando encon
tro aquele que, assim como V. Ex· sobreviveram e estão aqui em
plena democracia, dando uma contribuição de qualidade para este
Parlamento. A f1losofia do Governo é a de fazer o máximo de re
paração e não ficar, de Comissão em Comissão, resolvendo, reme
xendo e nunca concluindo um processo que, a meu ver poderá ser
concluído em breve. Se o deixasse embaixo do tapete, esta não se
ria uma atitude honrada. Quanto mais cedo for concluído, mas
cedo teremos a certeza de que viramos uma página que não é para
ser esquecida. Devemos lembrar, de olhos no País, que nunca mais
se permitirá que jovens generosos sejam obrigados a pegar em ar
mas para tentar restabelecer uma liberdade que lhes foi surrupiada
por figuras que queriam defender - e isto é verdade - interesses
contra as maiorias deste País.

O SR. GILNEY VIANA - Agradeço ao Deputado Arthur
Virgílio o aparte.

Prosseguirei a leitura do meu texto para mostrar a ;V. Ex·
que há abertura para a discussão do tema. N6s, da oposição, parti
culannente os sobreviventes, não apenas da luta armada, mas da
resistência política e cultural, como V. Ex· - porque todas as for
mas de resistência àqueles que atentaram contra a liberdade demo
crática são historicamente válidas e legítimas -, não rejeitamos
nosso passado.

Permito-me continuar a ler o texto, porque ele pode ofere
cer alguma contribuição ao tema.

Da mesma fonna, sabe-se que morreram sob tortura 12 en
tre os 22 dados como suicidas na prisão; 15 entre os mortos em
circunstâncias não esclarecidas; 10 em 11 dados como mortos por
atropelamento após a prisão; 2 entre 3 dados como mortos por
atropelamento em fuga. E

assim por diante...
Terceira contradição: o Governo não se propõe a apurar as

circunstâncias das mortes, mas exige que as famílias apresentem
provas a respeito.

O Governo exige, no artigo 7°, caput e parágrafo 1°, que os
familiares apresentem requerimentos "instruídos com infonnações
e documentos que possam comprovar a pretensão" perante a Co
missão Especial.

Conclusão: o Estado prende, tortura, mata, viola e esconde
os cadáveres, depois quer estabelecer em lei que os familiares das
vítimas devem fazer prova dos crimes dos agentes do Estado, in
clusive apresentando os indícios para localização dos restos mor
tais escondidos por esses agentes.

O Congresso tem um compromisso com a sociedade e não
pode ser submetido a limites de ocasião.

O ônus da prova deve ser do Estado.
Quarta contradição: a lei de anistia não impede a apuração

da verdade.
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O Governo não quer apurar as circunstâncias das mortes e
desaparecimentos. Alega que a lei de anistia o impede. Essa tese é
insustentável, já foi juridicamente desmontada pelo Prof. Fábio
Comparado em artigo na Folha de S. Paulo, de 13 de agosto de
1995, página 1-3, e eticamente derrotada pelo Arcebispo de São
Paulo, Dom Paulo Evaristo Aros, em entrevista ao Jornal do Bra
sil de 10 de agosto de 1995, página 8.

Como se pode afIrmar que o autor de um crime foi anistia
do, se não se sabe que crime foi esse, onde ocorreu, quando, por
que meios?

Á boca pequena se diz que este é o limite tolerável pelos
militares.

Ora, que militares são esses, e que poderes eles têm?
Mesmo no Chile, onde o ditador Pinochet se mantém no co

mando das Forças Armadas, o Estado apurou as circunstâncias,
nomeou as instituições responsáveis, procurou os despojos das vi
timas. Só não fIzeram a identifIcação pública dos agentes do Esta
do responsáveis pelos crimes.

Citaremos dois casos relatados pela Comissão Nacional de
Reparação e Reconciliação do Chile, relativos a cidadãos brasilei
ros ofIcialmente reconhecidos como vítimas de violações dos seus
direitos humanos: Túlio Roberto Quintiliano Cardoso e Jane Vani
ni - o primeiro caso de um desaparecido político; o segundo, de
um morto em combate:

'1'úlio Roberto Quintiliano Cardoso, brasileiro,
29 anos, engenheiro, militante do Parido Comunista.
Preso desaparecido.

Em 12 de setembro de 1973, foi preso juntamente
com sua esposa, em sua pr6pria casa, por efetivos mili
tares, sendo trasladado para a Escola Militar, onde foi
submetido a interrogatórios. A esposa foi liberada no
mesmo dia.

A família apresentou um recurso em defesa da vi
tima, e neste processa consta um ofício das autoridades
militares confumando que a vítima esteve detida na Es
cola Militar e foi enviada ao Regimento Tacna. O <:0-

..mandante do dito regimento assinala em uma
comunicação ao presidente da corte de apelações que a
vítima não se encontra detida em nenhuma unidade sob seu
comando.

As gestões realizadas pelos representantes diplo
máticos do Brasil no Chile tampouco conseguem obter
informações sobre seu paradeiro.

Postos estes fatos, a comissão está convencida so
bre a responsabilidade que cabe aos agentes do Estado
que o mantiveram prisioneiro em seu desaparecimento,
produzindo-se uma violação de seus direitos humanos.

Jane Vanini, brasileira, secretária, 29 anos. mili
tante do Movimento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Seus restos não foram encontrados.

Morreu em 6 de dezembro de 1974, em Concep
ción, depois que sua casa foi invadidl\. por efetivos mili
tares. Sua morte não está registrada. \

Jane Vanini havia ingressado n,o Chile em 1971,
como exilada política do regime militar instauradonQ
Brasil, e mantinha uma convivência com um jornalista e
dirigente do MIR. Ambos haviam optado por ingressar
na clandestinidade devido à perseguição política movida
contra os militantes dessa organização, e se encontravam
vivendo em Concepción.

De acordo com declarações de testemunhas, em 5
de dezembro de 1974 seu companheiro foi detido nessa
cidade por militares e conduzido à Base Naval de Talca-

huano. Em 6 de setembro, a residência que ocupavam
foi cercada por efetivos militares e Jane Vanini foi insta
da a entregar-se, ao que ela resistiu. Seguiu-se um tiro
teio, do qual resultou sua morte. Os militares,
posteriormente, levaram seu corpo para destina desco
nhecido.

Na versão ofIciaI dos fatos, publicada à época,
afrrmou-se que houve um enfrentamento armado e que
posteriormente o corpo foi encontrado com um orificio
de bala no crânio, com características de suicídio.

Considerando os antecedentes reunidos e as in
vestigações realizadas por esta comissão, chegou-se à
convicção de que Jane Vanini foi vítima de violência
política."

O relatório ainda infonna sobre as pensões pagas aos familia
res das vítimas e sobre as providências para localização dos corpos.

Como se vê nesses dois casos, segundo informações presta
das pela Embaixada do Chile à Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados em 16 de agosto de 1995 e traduzidas por
nós o Chile apura as circunstfu1cias dos fatos, os locais, identifica
as instituições militares responsáveis e classifIca conforme seus
próprios conceitos - vítima de violação de direitos humanos, víti
ma da violência política, reconhece a responsabilidade do Estado e
paga a indenização devida. Só não identifIca nem incrimina os
agentes do Estado.

Por que o Brasil nãõ pode fazer isto?
Quinta contradição: o Governo eleito democraticamente

foge ao debate público.
O Governo insiste em requerer a urgência urgentíssima para

o projeto, levando-o diretamente ao plenário, sem o exame e deba
te nas Comissões.

Por que a urgência urgentíssima? O Governo não quer o deba
te e muito menos aceita emendas ao projeto. O Governo não quer 00

vir os relatos dramáticos dos famíliares em audiências públicas, por
isto evita que o projeto vá à Comissão de Direitos Humanos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é importante registrar
que várias lideranças dos partidos governistas se mostraram aber
tas à discussão, e algumas aceitam emendas ao projeto, especial
mente para alargar sua abrangência para todos os mortos e
desaparecidos.

A resistência está no Palácio do Planalto.
Contudo, o Congresso é independente. Pode e deve aprovar

as emendas que ampliam a abrangência e o objetivo do projeto e
lhe dá uma confIguração que responde às exigências nacionais.

Estas são, Sr. Presidente, as emendas que estamos defen
dendo para dar ao projeto do Governo o alcance que a consciência
nacional requer:

I" emenda - ModifIca o peúado de abrangência, de 2 de se
tembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, para 31 de março de 1964 a
15 de março de 1985. Não faz sentido abranger os anos do regime de
mocrático de 1961 até o início de 1964. Além disso, o projeto deixoo
de lado cinco anos de ditadura militar (1980 até o início de 1985), o
que exclui 7 nomes da lista de mortos do dossiê dos familiares.

2" emenda - Permite que o benefício da lei seja requerido
pelas famílias de militantes mortos por agentes do Estado, inde
pendentemente do local onde tenha ocorrido essa morte, conforme
propões o Deputado Nilmário Miranda, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara.

3" emenda - Dá à Comissão Especial a tarefa de localizar os
corpos tanto dos desaparecidos quanto das pessoas dadas como
mortas, mas cujos despojos nunca foram encontrados, ao mesmo
tempo em que isenta as famílias da obrigação deap(:>ntar indícios
da localização das sepulturas clandestinas. .
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4" emenda - Exige que os pareceres da Comissão Especial
sejam fundamentados em provas e documentos.

5" emenda - Atribui à Comissão Especial a tarefa de "escla
recer as circunstâncias em que ocorreram as mortes e desapareci
mentos, sem que isso implique identific.ação pessoal dos
responsáveis", conforme também propõe o Deputado Nilmário
Miranda.

6" emenda - Altera o artigo 5° para garantir a participação,
na Comissão Especial, de um dentre dos familiares dos mortos e
desaparecidos, e não apenas de uma pessoa "com vínculos" com
os familiarel'.

7" emenda - Tira das famílias que recorrerem à Comissão
Especial a obrigação de comprovar sua pretensão, bastando que
apresentem dados para fundamentar o pedido de inclusão na lista.

S" emenda - Garante o acesso das famílias a documentos de
órgãos públicos que possam conter informações sobre a pessoa
morta ou desaparecida, para que possam instruir seus requerimen
tos à Comissão Especial.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
Hoje à tarde o Sr. Ministro da Justiça, estará recebendo uma

comissão representativa dos familiares dos mortos e desapareci
dos, e dela certamente ouvirá relatos que a verdade oficial não
quer admitir, mas que não lhes tira a validade histórica. Receberá
também o apelo para que o Sr. Fernando Henrique Cardoso tenha
uma postura tão democrática hoje como fora nos tempos em que
esteve perseguido pelo regime militar, e aceite o reconhecimento
por parte do Estado de sua responsabilidade em todas as mortes e
desaparecimentos forçados ocorridos durante o regime militar, e
que as circunstâncias sejam devidamente apuradas.

Ao ouvir o clamor das famílias, estariio ouvindo o clamor
do povo.

Justiça, ainda que tardia! (palmas.)
Gilney Viana, Deputado Federal (PT - Mf).

Durante o discurso do Sr. Gilney Viana, o Sr.
Herculano Anghinetti, § 2° do artigo 18 do Regimento
Intenw,'deixa a cadeira da presidência. que é ocupada
pélo Sr. Sarney Filho, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Gonzaga Patriota.

O, SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocolPSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs"s e Srs. Deputados, em
minha longa peregrinação por bancos escolares, sempre voltado ao
estudo de ciências humanas, tive a oportunidade de conhecer e dis
cutir, com razoável profundidade, a obra de um grande pensador
alemão: o sociólogo Max Weber. Devo a esse fato, sem dúvida ne
nhuma, os conhecimentos estudada pelo mestre, pois, para se en
tender algo a respeito da estrutura das sociedades humanas, para se
conhecer a evolução da forma com que elas têm se organizado, é
indispensável a leitura da obra weberiana.

O autor de "A Ética Protestante e o Espírito do Capitalis
mo" nãocompartilha da minha visão socialista. Muito do que We
ber escreveu se destinava, justamente, a contradizer as concepções
dos pensadores que lutavam pela igualdade entre as classes. Ocor
re, entretanto, que Weber, tal como Marx, não era apenas umideó
logo a serviço de uma classe social. Era, antes de tudo, um
cientista. Assim malgrado sua intenção de fazer com que desmoro
nasse a teoria socialista, muitos de seus escritos servem como
complementares aos enunciados de Karl Marx.

De· fato, se Marx descreve, de forma precisa, a infalível
existência de dominados e dominadores na totalidade das socieda
des humanas, somente através da obra de Max Weber se pode

compreender os mecanismos por meio dos quais essa tensa relação
se concretiza. Retratados pelo mestre, os tipos puros de dominação
legítima se resumem a três: a dominação legal, baseada em estatu
to racionalmente elaborado, a dominação tradicional, fundada na
crença cega ou no mero costume, e a dominação carismática calcada,
como o próprio conceito sugere, na afeição do dominado pelo domi
nador, isto é, no carisma que os subordinador percebam neste último.

Essas considerações, Sr. Presidente, são indispensáveis para
a compreensão do que se pretende denunciar por meio deste pro
nunciamento. Sem elas, não se pode apreender com a devida in
tensidade a forma pela qual as colocações de Marx Weber foram
se distorcendo na visão do homem comum. Mais de meio século
depois do desaparecimento do mestre alemão, a burocracia, que
representava ná sua teoria o símbolo maior da dominação legal,
transformou-se, no entendimento das massas, em um modelo ad
ministrativo amorfo, por onde inúmeros carimbos transitam, por
culpa do qual infinitos processos se acumulam e se distanciam
eternamente de sua finalidade.

Houvesse tido a oportunidade de estudar com afinco a reali
dade brasileira, Weber encontraria no desenho da nossa organiza
ção social os elementos por meio do qual sua teoria viria a ser tão
mal compreendida em nosso meio. De plano, o sociólogo alemão
haveria de constatar que sobrevive ao tempo e fixou residência no
Brasil a figura do chefe patriarcal e o sistema da obediência cega,
fundada meramente no costume ou na afeição ao líder.

Expulso de boa parte do planeta, o sistema de dominação
tradicional, no qual não contam pontos o mérito e a razão, cOIiti
nua presente na sociedade brasileira e opõe sérios obstáculos à
predominância da modernidade. Só por esse motivo se explicam
os freqüentes ataques á "burocracia" do Estado brasileiro, só por
essa razão se justificam os periódicos processos de "desburocrati
zação" por que passa o aparelho do Estado.

Se já fôssemos uma Nação madura não seria necessário su
bir a esta tribuna para fazer a defesa do emprego do sistema buro
crático no funcionamento da máquina administrativa. Se
estivéssemos no centro do capitalismo mundial, a burocracia já es
taria de tal forma impregnada em nosso comportamento que soa
riam risíveis as alegações de "falência" do modelo administrativo
baseado em seus pressupostos.

Caso o capitalismo brasileiro se encontrasse em um estágio
mais avançado, não seria necessário prever na Constituição uma
administração pública estritamente burocrática. O modelo prevale
ceria naturalmente, tal como se verifica no Japão, nos Estados
Unidos, na França, no Canadá, na Itália, na Inglaterra - o sistema
do mérito, no serviço público desses países, não é apenas uma
concessão do texto constitucional, mas um imperativo da estrutura
de comportamento em que se fundamenta a sociedade.

Como já se pôde perceber, Sr. Presidente, todo esse arra
zoado vem a propósito da desastrada proposta de reforma adminis
trativa encaminhada pelo Poder Exe~tivo à apreciação do
Parlamento. Remando contra a história e assumindo sem capacida
de de crítica uma série incontável de axiomas falsos, o Governo da
República faz ecos a anseios de grupos inconscientes e busca, de
forma irresponsável, dinamitar os pilares em que se assenta a orga
nização do Estado burocrático.

Sr"s e Srs. Deputados, não é mais possível, à beira do tercei
ro milênio, conviver com concepções, em termos de administração
pública, que remontam ao século passado. Não é mais possível
permitir que o Estado brasileiro silVa de anteparo a interesses de
segmentos privados. Os quadros da administração não podem
mais ser usados para abrigar parentes, para acolh6r correligioná
rios, para servir de ~pousoa aproveitadores.
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São esses, Sr. Presidente, os tristes resultados que se obterá
caso esta Casa se curve à pressão do Executivo e aprove a absurda
reforma por ele proposta. Para começar não disporemos mais da
';ãi.1dável defesa do concurso público quando a administração for
ameaçada pela insaciável sede de empreguismo com que freqüen
temente é brindada por seus algozes. Em lugar do concurso públi
co de provas ou de provas e títulos, democráticos e igualitário,
tornar-se-ão corriqueiros indecentes processos de seleção por meio
do exame de títulos, cujos precedentes, em ternlOS de imoralidade
administrativa, são amplamente conhecidos.

Em seguida, não se disporá mais da necessária unicidade de
regimes para regulamentar a relação dos servidores com a admi
nistração. Voltaremos ao caos implantado pela ditadura militar, no
qual colegas de repartição eram tratados de fOrnla distinta e peque
nos compartimentos de servidores profissionais conviviam com
apadrinhados políticos, apaniguados, compadres e toda sorte de in
vasores. Esse período, todos sabem, foi marcado pela crescente
desmoralização do Estatuto e do próprio Estado.

Os que atiram pedras no regime jurídico único, Sr. Presi
dente, parecem ignorar que a lei estatutária, embora seja um ins
trumento essencial ao funcionamento do serviço público, não
subsiste sem um comportamento gerencial adequado. Dispomos,
no âmbito federal, de regras disciplinares eficazes, suficientes para
manter sob estrito controle o universo dos servidores públicos; en
tretanto, com o claro fim de desprestigiar o Estatuto, os dirigentes
se recusam a utilizar tais nOrnlas, permitem procedimentos indo
lentes, fazem vista grossa ao ócio e à incompetência. Ao mesmo
tempo, recusam-se a discutir a implantação de carreiras estrutura
das, fogem sistematicamente do diálogo quando se trata de melho
rar as condições de trabalho dos servidores públicos. Ao cabo de
tanta inépcia, a culpa é creditada ao Estatuto, como se uma só de
suas regras se destinasse a determinar o império da burrice e o pre
domínio da idiotia.

Nesse particular, o Governo apresenta como inovação, em
sua emenda, um dispositivo que sujeita o servidor estável à demis
são nos casos em que seu desempenho se revele insuficiente. Num
verdadeiro espetáculo de oportunismo, temos assistido o Presiden
te da República e seu Ministro da Administração comparecerem
estardalhaço a medida, como se se tratasse de alguma grande novida
de e como se ela fosse capaz de sanar os males do serviço público.

Ora, Sr"s e Srs. Deputados, não somos crianças. Na legisla
ção atual, o servidor que não tem bom rendimento e não procura
superar suas deficiências pode ser processado por desídia. Aprova
da a proposta do Governo, ele estará, ao contrário, incurso em dis
positivo específico, a propalada "insuficiência de desempenho", e,
caso não se lembre o administrador de também processá-lo por de
sídia, o acusado disporá de um inestimável recurso de defesa, pois
a própria administração estará atestando sua dedicação ao serviço.

Respondendo pôr insuficiência de desempenho, e não pôr
desídia, bastará ao servidor demonstrar sua capacidade de traba
lho, ou recorrendo a desempenho anterior, ou por meio de proce
dimentos específicos, para ver afastada a hipótese de ser demitido
do serviço público. Isto é, basta que se comprove, o que não é difí
cil, que o desempenho insuficiente não é uma caraterística intrín
seca e necessária mas o resultado de circunstâncias em relação às
quais não se dispõe de qualquer controle. Assim, ao invés de faci
litar, o Governo adicionará maiores obstáculos ao afastamento de
servidores ineficientes.

Outra gravíssima demonstração da falta de lucidez em que
se baseou a proposta reside na alteração sugerida para o instituto
da estabilidade. Por meio das mudanças contidas na proposta do
Governo, a disponibilidade passa a ser privilégio de pequenos gru
pos. O servidor em geral, se tiver seu cargo extinto, será descarta-

do como se fossem absolutamente inúteis seus anos de serviço. Os
integrantes de cargos ditos "exclusivos de Estado", na mesma si
tuação, seguem percebendo vencimentos dos cofres públicos.

Seria mais simples, Sr. Presidente, se o Governo não tivesse
se utilizado de expediente tão ardiloso, encaminhando a esta Casa,
de forma sincera, a extinção, pura e simples, da estabilidade. De
que serve "preservar", entre aspas, o instituto, se se concede tão
poderoso instrumento de arbítrio ao administrador público? A pro
posta, adicionada ao afrouxamento descarado dos critérios de in
gresso no serviço público, leva à presunção de que se pretende.
inopinadamente, reconstituir o empreguismo.

Ademais, sempre é bom recordar que, onde se conserva a
disponibilidade, nem mesmo nessas exceções se dispõe de um me
canismo legítimo. Transformando em proporcionais os vencimen
tos da disponibilidade, o Executivo, como nos melhores dias da
nefasta ditadura, estará revestindo o mecanismo de um inaceitável
caráter punitivo.

Por sinal, no tocante à estabilidade, um outro aspecto da
proposta revela a imensa fragilidade do atual Executivo. Em um
dos parágrafos que se pretende acrescentar ao já referido art 41,
estatui-se que o estágio probatório será efetuado através da avalia
ção contínua do servidor envolvido. Deus me livre, Sn e Srs. De
putados! Este deve ser um dos únicos países do mundo onde se
necessita inserir um dispositivo dessa natureza no ordenamento
constitucional. Tenho a infelicidade de estar discursando na tribu
na de uma das poucas repúblicas do planeta onde não há seriedade
se ela não estiver garantida por um dispositivo constitucional.

Diga-se, para agravar o problema, que, na alteração de regi
mes e nos outros aspectos de sua proposta o Governo não permite
a esta Casa a contento as conseqüências do texto sugerido. Apa
rentemente, pretende-se que o novo arcabouço normativo tenha al
cance universal, afetando-se inclusive os servidores que, na data
da promulgação da emenda, já tenham adquirido a prerrogativa da
estabilidade.

Embora a duras penas, ainda preservamos em pleno vigor o
Estado de Direito. A brutal alteração de regras não poderá atingir
situações que, à data de promulgação da emenda. já estivessem
constituídas. Mesmo que a Comissão encarregada da admissibili
dade da proposta se recuse a corrigir o vício, ainda que o Plenário
preserve o abuso, ainda, assim, Sr. Presidente, nenhum tribunal
isento será capaz de negar que também a disponibilidade constitui,
para os servidores estáveis, direito plenamente adquirido.

Da mesma fOrnla, não se define qualquer ,critério P1jI3 fim
damentar a transformação de cargo em emprego público. A exce
ção das nebulosas categorias "exclusivas de Estado", grupo que
não se define nem na Exposição de Motivos, todos os demais ser
vidores estarão sujeitos à imediata exclusão de seus cargos do re
gime jurídico único. Logicamente, nem a improvável
insensibilidade do Legislativo evitará a ação da Justiça que, se
chamada a intervir, não deixará de assegurar a preservação da si
tuação constituída.

São duvidosos, portanto, os efeitos da medida sobre o even
tual inchaço de quadros hoje verificado. Não se dispõe de qual
quer motivo para duvidar, entretanto, de que, a partir de sua
promulgação, os danosos efeitos da emenda serão plenamente sen
tidos. Em outras palavras, Sr. Presidente, os cofres públicos serao
mobilizados para a realização de dispendiosos concursos públicos,
para qne, pouco depois da nomeação, possam os aprovados ser su
mariamente demitidos, sob a inusitada alegação de excesso de
quadros no serviço público.

Apresenta esse mesmo caráter absolutamente autoritário a
emenda do Executivo que aborda a questão da organização do Es
tado. Sem qualquer cerimônia, retiram-se desta Casa inúmeras
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prerrogativas. É mais um aspecto, Sn e Srs. Deputados, em que a
reforma administrativa cheira a roupa velha, passa a nitida impres
são de serum fIlme milhares de vezes já visto.

Congresso fraco, Sr. Presidente, é democracia idem. Se o
Executivo pretende agilizar a apreciação de suas propostas nesta
Casa, deve, antes, retirar de pauta metade de seu insano apetite le
gislativo. Em sua fúria legiferante, o Executivo se exime de suas
obrigações, legando ao Congresso o ônus de justifIcar-lhe a in
competência administrativa. Parece que também nesse aspecto o
sociólogo e ex-exilado Fernando Henrique Cardoso vive suspiran
do de saudades dos anos de autoritarismo.

Não desejo aftrmar, desta tribuna, que tudo vai bem e tudo
está resolvido no serviço público. O que não consigo compreen
der, Sr. Presidente, é a vontade do atual Governo em fazer com
que renunciemos a avanços tão duramente conquistados. Em fun
ção das circunstância" em que foi proJDÚ1gada, a Constituição de
1988 não foi capaz de corrigir as distorções que a antecederam em
matéria de serviço público; porém, a partir de sua promulgação,
não mais se repetiram os disparates e o abusos. A partir da vigên
cia da nova Carta, a administração pública, em todos os níveis,
não admitiu em seus quadros permanentes um único servidor que
não fosse indispensável ao serviço público. Tendo em vista o alto
grau de competitividade dos certames em que foram aprovados,
esses servidores, além de necessários, constituem-se em uma ver
dadeira elite.

Passados apenas sete anos, sete miseros anos, a administra
ção foi capaz de enxugar seus quadros, um Presidente da Repúbli
ca foi afastado com a colaboração corajosa de servidores públicos,
a eterna e deslavada malversação de verbas no orçamento pôde ser
examinada com o pleno e decidido apoio de profissionais isentos
integrantes do serviço público. Não obstante todas essas conquis
tas, para a qual sem dúvida nenhuma contribuíram as garantias dos
servidores públicos, pretende-se, desastradamente, pôr tudo a per
der, fazer voltar em mais de,cem anos o inexorável processo de
modernização da administração pública.

Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, caso seja aprovada a
infeliz proposta do Executivo, pode-se prever um futuro negro
para este Parlamento. Já antevejo esta Câmara, daqui a dez anos,
discutindo, com toda a seriedade, como proceder para garantir es
tabilidade aos ''pobres coitados" que ingressaram nos quadros da
administração sem prestar concurso público. Em todos os níveis, o
serviço público estará inflado, os contingentes de pessoal serão in
compatíveis com o espaço físico disponível. E esta Casa, imbuída
da mais tresloucada gana de ferir o interesse coletivo, discutirá,
com insensibilidade e cinismo, como garantir a permanência dos
apaniguados, dos apadrinhados, dos ociosos e dos oportunistas nos
quadros da administração pública.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, se a força das minhas
convicções e a coragem dos companheiros que compartilham dos
meus pontos de vista não forem sufIcientes para conter a ânsia de
poder dos que se favorecerão pela restauração do descalabro, dos
que se benefIciarão com o retrocesso, não contem comigo para
aprovar, daqui a dez ou vinte anos, a estabilidade de centenas de mi
lhares de compadres políticos. Não estarei presente a este plenário
quando houver necessidade de chancelar as conseqüências do abuso.

Tal como Drummond em seu belíssimo poema, tenho, en
tretanto, a convicção de que a bomba não será capaz de destruir o
ser humano. Tenho certeza de que a desativaremos antes, de que
não deixaremos passar as viúvas do autoritarismo, não voltaremos
a ser importunados pelo arbítrio. Prevalecerá o bom senso, sobre
viverá o sistema do mérito, a impessoalidade e a moralidade admi
nistrativa continuarão dando as cartas no serviço público.

.
Não defendemos nenhuma espécie de corporativismo, Sr.

Presidente. Estamos apenas, e de forma convicta, do lado da razão.
E, queiram ou não queiram os reacionários, sonhem ou não so
nhem os partidários do obscurantismo, é a razão quem conduz o
destino do homem neste conturbado mundo.

Outro assunto.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como brasileiro e sobre

tudo como patriota, preocupamo-nos muito com a situação do País.
Acompanhamos de perto na sua história desde o descobri

mento, a exploração dos nossos irmãos escravos, igualmente
acompanhamos bem de perto quando um Presidente mineiro pro
curou o desenvolvimento por meio das máquinas <4 ciência, da
tecnologia, inclusive construindo a Capital Federal aqui no Planal
to. Falo do saudoso Presidente JK.

Naquele tempo, nós, nos perguntávamos como a dívida
brasileira tinha crescido, chegando a 6 bilhões de dólares. Mas
pelo menos, no nosso Nordeste, Deputado Sarney Filho, muitos
açudes foram construídos, a rede ferroviária se desenvolveu e a in
terligação do Nordeste com o resto do País foi realizada por meio
de estradas asfaltadas.

Lamentavelmente, após o Governo de JK, tivemos o golpe
militar - e não podemos negar que os militares, mesmo preparados
para a defesa da soberania das fronteiras da nossa Pátria, construí
ram muito, tiveram até a pretensão de desenvolver o Norte do País
construindo a Rodovia Transamazônica, levando nordestinos para
assentar na Região. Só que a dívida do País aumentou e muito - de
6 para 120 bilhões de dólares. Depois, houve a redemocratização
do País. A preocupação com a desestabilização da economia cres
ceu, principalmente no Governo do Presidente' João Baptista de Fi
gueiredo e, mais precisamente, com a redemocratização, ao tempo
do ex-Presidente José Sarney que, com o Plano Cruzado e o Cru
zado Novo, conseguiu, de 86 até o término do seu Governo, man
ter a estabilidade da nossa economia. Infelizmente, no final do seu
mandato, a inflação chegou a quase 100% ao mês. O Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que participou de toda a
história do País na luta pela redemocratização, também tem a
grande preocupação de tentar segurar o plano de estabilização da
economia e por isso muita gente está pagando caro.

O empresariado está quebrando, os juros estão altos e o
consumo, infelizmente, devido à nossa incultura, cresceu no inicio
deste Governo, fazendo com que nos descapitalizássemos. Chega
mos ao ponto de não ver hoje em circulação a cédula de 100 reais.
Mas não apenas os pequenos empresários estão quebrando, o mes
mo acontece também com os grandes e médios empresários, enfim
com a classe toda.

Sr. Presidente nosso pronunciamento de hoje se refere à es
tabilidade. Não a estabilidade da economia brasileira, mas à do
barnabé, o servidor público tido hoje como o vilão do desmonte da
economia do País.

Sabemos que os governos erraram. Estatizaram a economia
do País, criaram centenas de estatais para as quais, obviamente, ti
nham que admitir muitos servidores, muitos barnabés, no entanto
sem o concurso público. Eram os afJ.!hados dos políticos, pessoas
despreparadas que ingressa....am na máquina administrativa.

Mas, nós, em 1988, conseguimos, a duras penas, inserir na
nossa Constituição o concurso público de provas e títulos e hoje
temos um número de funcionários bem menor, todos com garantia
de estabilidade.

Somos de um partido que faz oposição ao Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso. Mas fazemos oposição com respon
sabilidade. Sabemos que ninguém pode conviver com uma infla
ção de 40, 50, 80 ou 100%. Temos, por outro lado, o compromisso
com o povo de fazer oposição com responsabilidade, mas não dei-
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xando que o Presidente da República, que aparentemente tem
grande maioria, com seu partido, o PSDB, coligado com o PMDB,
com o PFL, com os partidos da vida, possa acabar com aquilo que
colocamos na Constituição brasileira. Alguma coisa já consegui
ram fazer. O'Govemo já conseguiu aprovar aqui, Sl!a proposta de
quebra do monopólio das telecomunicações e do petróleo, entre
outras. Agora manda o projeto da Administração Pública como se
os funcionários públicos fossem os culpados pela dívida de 120 bi
lhões, pela fome por que passa grande parte da sociedade, pelos 32

'1nilbQes de brasileiros que vivem em indigência, pelo inchaço das
gran<IeS'cídades, pela marginalização da sociedade, pelo analfabe
tismo, pela falta de saúde, pela precariedade das esfntdas, pelos as
saltos, enfim, pelo que existe de mim neste País. O Govemo quer,
com essa proposta imoral de reforma administrativa, em primeiro
lugar, quer acabar com a figura do concurso público, para que os
"Chefetes" políticos possam novamente colocar pela janela seus
apaniguados.

Da mesma maneira, fJZeram no Banco do Brasil- ainda dis
cutindo se foi consti1:l,!donal ou não, uma vez que o Congresso Na
cional estava em recesso-, quando o Sr, Presidente da República
mandou oferecer migalhas aos funcionários como incentivo para a
chamada "demissão voluntária", que de voluntária não teve nada,
teve sim pressão na calada das noites por parte dos gerentes para
que os servidores do Banco do Brasil pedissem demissão.

Agora S. Ex· nos manda essa proposta de reforma-adminis
trativa, e eu gostaria de chamar a atenção dos Srs. pepíItados, pois
não estamos aqui simplesmente para baixar 1l, cabeça ao Sr. Presi
dente da República, pois S. Ex"s têm dever para com a Pátria, o
País e os seus Estados. Não é funcionário público que vai desesta
bilizar o projeto da economia do País para estabilizar a eÇonomia,
o Governo tem que incentivar a produção emprestando dinheiro a
quem produz, a quem trabalha e a quem paga, em vez de fazer o
que vem fazendo deve cerca de 8 bilhões ao Banco do Brasil, não
paga e deixa o Banco na situação em que se encontra.

~ero chamar a atenção dos meus dignos pares para uma
lIDânse profunda dessa reforma administrativa que o Governo quer

"implantar. Da mesma forma está se preparando para aprovar essa
emenda e mandar proposta de reforma da Previdência Social. Sob
a alegação de que existem pessoas se aposentando aos 45 ou 55
anos de idade, ou de que existem pessoas com aposentadorias cha
mada~ especiais quer CQrtar a aposentadoria do trabalhador ruraL
conseguida com muito trabalho pelo Congresso Constituinte, quer
diminuir os gll,stos - entre aspas - com os pagamentos feitos aos
aposentados: e quer elevar a idade mínima de aposentadoria para
65 0I,l 7Ó anos, num País de fome, miséria e conupção onde o cida-

)lãó' às vezes, tem até vergonha de ser brasileiro e de ser patriota.
Eu concluo, Sr. Presidente, dizendo da nossa responsabili

dade de analisar com carinho e com cuidado, a proposta do Presi
dente da República. S. Ex· continuará tendo o nosso respeito,
muitas vezes até o nosso apoio, mas não vamos permitir de maiiei-

. ra alguma que essa proposta do Governo seja aprovada aqui sem
Üln..~rotesto veemente dos funcionários públicos por meio dos
seus representantes.

Sr..-{'residente, reitero, pela terceira ou quarta vez, apelo que
temos féitó ao ptesidente <Ia: Casa, Deputado Luís Eduardo. Exis-

--té'm funcionários da Cfunara dos Deputados, em situação dificíli
ma, que não pediram para vir trabalhar na Casa como ela está
hoje. Esses funcionários fJZeram concurso e foram aprovados,
muitos dos quais com um., dois ou mais diplomas de nível superior
e agora têm seus salários aviltados, mas são considerados no País in
teiro como os funcionários que mais ganham. Isso não é verdade.

Faço apelo por intermédio de V. Ex· para que o Deputado
Luís Eduardo chame ao seu gabinete os representantes dos funcio-

nários da Casa, principalmente daqueles que não detêm hoje um
cargo de confiança, um suplemento salarial, porque a situação está
difícil. Muitos dos funcionários, pela sua competência, estão sub
metendo-se a concursos outros, deixando aqui quinze, vinte, ou
mais anos de serviços prestados, levando daqui seu conhecimento
e sua inteligência, para servir a outros órgãos, inclusive à iniciativa
privada.

Quero apelar para o Sr. Deputado Luís Eduardo, a fim de
que S. Ex· resolva junto ao Dr. Adelmar Sabino ou a quem de di
reito os problemas dos funcionários da Casa. Não me calarei en
quanto não se solucionar esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Com relação à re
clamação de V. Ex· quanto ao salário dos funcionários da Câmara,
a Mesa evidentemente a levará ao conhecimento do Presidente da
Casa.

O Deputado Sarney Filho, que ora preside a Mesa, solidari
za-se com V. Ex· no que concerne a essa reivindicação. Eu, como
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, tenho sentido na pele - pode-se dizer - a pressão do
baixo salário dos funcionários da Câmara que, realmente. têm alta
qualificação. Além de receberem grande carga psicológica por se
rem funcionários de um Poder vulnerável, ainda percebem um sa
lário muito aquém de sua capacidade.

Por isso, é com muito prazer que esta Presidência transmiti
rá o pleito de V. Ex·.

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Com a palavra o
Sr. Deputado Augusto Viveiros.

S. Ex· disporá de 25 minu~sna tribuna.
O SR. AUGUSTO VIVEIROS (BlocdPFL - RN. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
quando chegará a vez do Nordeste?

Os exemplos recentes de Pernambuco e da Bahia onde os
bancos Econômico e Mercantil foram fechados, fazem sangrar ou
tra vez uma velha cicatriz e reforçam uma antiga certeza: o Nor
deste é, sempre foi e continua sendo uma região esquecida,
desprezada, marginalizada e - verdade seja dita - discriminada.

Nordestinos dos nove Estados, somos vítimas permanentes
de uma política de desenvolvimento que não leva em conta a geo
grafia continental do País, não procura diminuir as desigualdades
sociais visivelmente grandes e inexplicavelmente profundas em re
.lação a outras regiões e desde sempre, desde que o Brasil é Brasil,
prioriza e privilegia os mais fortes à custa dos mais fracos.

É um contra-senso, uma incoerência!
É uma estratégia extremamente equivocada que tem custado

à nossa região, a todos os Estados nordestinos, décadas de descaso
e, conseqüentemente, de atraso.

E é/também. me perdoem a franqueza, quase o desabafo,
uma inconseqüência política que tem levado milhões de nordesti
nos à fome, à tÍ:J.iséria e muitas vezes à morte.

Enquanto nos países mais ricos, mais desenvolvidos, tidos e
havidos como de Primeiro Mundo, as regiões menos favorecidas
recebem atenção esPecial, redobrada, para que possam diminuir as
desigualdades, no Brasil os governos invertem os papéis e só au
mentam o fosso que divide o Nordeste do Sul e do Sudeste.

E eu não falo aqui, permitam-me salientar, deste ou daquele
governo. Falo de todos os governos da nossa história.

Lembro até a época do império, quando D. Pedro TI prome
teu (mas não cumpriu) vender as jóias da Coroa para salvar os
nossos irmãos nordestinos da seca brava, impiedosa, inclemente.

. Vejam as senhoras e os senhoI-és, nobres colegas de Parla
mento, que não de hoje e nem de ontém. mas de ''tresantontem''
(como diriam os sofridoslnatutos do meu sertão nordestino), a
nossa região, o nosso povo, a nossa gente, forte por excelência e



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n Terça-feira 5 21195

heróica por resistência, tem sido abandonada à própria sorte - se é
que esta palavra cabe no dicionário particular, peculiar do Nordeste.

É, não tenham dúvidas, uma política desastrosa e, também,
perigosa.

Desastrosa porque emperra o desenvolvimento da nossa re
gião, impedindo que o País cresça em conjunto, em igualdade, de
·~ocraticamente no mesmo passo e nas mesmas proporções.

E perigosa na medida em que, aumentando cada vez mais
as diferenças, aprofundando o buraco que !lepara as regiões, impõe
ao nosso povo, à nossa gente, caminhos de independência como
soluçko para tantos problemas e tanta discriminação.

Não é preciso ir muito longe para se medir, se sentir o tama
nho do fosso que divide as regiões brasileiras. Veja-se a história,
consultem-se os números. Desde o Império, repito, temos sido tra
tados como cidadãos de segunda classe. Somos um povo à parte,
excluído.

Exóticos habitantes de uma região que só se conhece pela
literatura de nossos escritores (paradoxahnente os mais produti
vos), só se admira nas férias de flm-de-ano (felizmente as mais
concorridas) e só se valoriza em véspera de eleições (abençoada
mente as mais disputadas).

Em mais de um século de República, apenas uma vez, com
a criação da Sudene, estabeleceu-se uma política de desenvolvi
mento para o Nordeste.

Ainda assim. se puxarmos pela memória, podemos lembrar
que os incentivos oferecidos pela Sudene foram absorvidos prin
cipahnente por gente do Sul, do Sudeste e até do exterior - todos
ganhando dinheiro farto e fácil, mas poucos, raros, investindo os
seus lucros bilionários na própria região.

Como resultado de tantos desvios, de tantos desmandos, a
Sudene perdeu a sua importância e transformou-se em um fórum
de discussões estéreis - mais um elefante branco sem qualquer va
lia para as nossas necessidades, o futuro.

Exemplo mais particular, cito o meu Rio Grande do Norte.
O meu Rio Grande do Norte poderia ser um Estado e'cono

micamente independente se tivesse acesso, direto aos royalties do
petróleo extraído de seu solo e distribuído para todo o Brasil e
também para o exterior.

Mas não, nunca: essa possibilidade tem sido sistematica
mente negada, acintosamente evitada, nos últimos anos, em ações
(reações?) proveníentes do8ul e do Sudeste.

Nos casos presentes da Bahia e de Pernambuco, colocou-se
na mesa, com muita propriedade, os exemplos recentes do Banerj
e do Banespa.

Bancos do Rio de Janeiro e de São Paulo, com dillculdades
de caixa que em qualquer país do mundo inviabilizariam o seu
funcionamento e determinariam o fechamento imediato, recebe
ram e ainda recebem do Governo Federal um tratamento diferen
ciado.

A intervenção foi branca, branda, e sequer fechamento
ocorreu.

Seus correntistas foram preservados, os investidores não
perderam um centavo e ambos os bancos, saneados com dinheiro
público, dinheiro nosso, dinheiro que não tem fronteiras, devem
ser devolvidos aos seus Estaclqs sem qualquer arranhão.

Ontem ainda, não faz muito tempo, outro exemplo que cito
e para o qual eu peço a atenção ~sta Casa. A transposição das
águas do Rio São Francisco, obra fundamental para acabar defmi
tivamente com os efeitos deva~tadores das secas cíclicas que asso
lam o Nordeste, não saiu do papel.

A obra foi anunciada, mas logo arquivada. Cara, diziam al
guns. Seiscentos milhões de dólares, se não me falha a memória.

Infinitamente menos do que se gastou com alguns quilôme
tros do metrô de São Paulo.

Uma gota de água perto do que custou a linha Vermelha do
Rio de Janeiro.

Ainda assim, não foi possível, não é possível.
Mesmo levando-se em conta que a transposição das águas

do São Francisco irrigaria cento e trinta mil hectares de terra. cria
ria vinte mil hectares de vazantes para a produção de alimentos e
levaria água para oito rios agonizantes do sertão nordestino, a obra
não é tida como fundamental, não é encarada como prioritária.

E o Mercosul- perguntava, há poucos dias, neste Congres
so Nacional, o Senador potiguar José Agripino Maia.

Merco...sul, lembrei ao conterrâneo do Rio \Grande do Nor
te - Meu companheiro de partido e meu líder político.

E não precisei dizer mais nada, graças à inteligência e à
perspicácia do nobre e valoroso parlamentar.

São fatos, senhoras e senhores, que provam a ausência de
uma política equânime para todas as regiões brasileiras. São exem
plos que mostram, nua e cruamente, sem retoques o quanto o meu
povo nordestino vem sendo tratado de maneira injusta e incorreta.

Não de agora, mas de há muito tempo, os governos (todos
os governos, volto a dizer) insistem em tratar o Nordeste com os
olhos vesgos da discriminação.

O Sr. Roberto Araújo - Deputado Augusto Viveiros, per
mite-me V. Ex' um aparte?

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Pois não, nobre Deputa
do Roberto Araújo.

O Sr. Roberto Araújo - Nobre colega, parabenízo-o, neste
momento por trazer a esta Casa importante discurso. Se o Nordes
te sente essa discriminação por parte da União Federal, o que dirá
o Norte do Brasil! No Nordeste há, pelo menos, energia elétrica,
estradas e asfaltamento. No extremo norte, minha região, não exis
te nada disso, nobre Deputado. A Amazônía está praticamente
abandonada. Temos riquezas no nosso subsolo, mas sua explora
ção é impedida. Tenho certeza de que este belíssimo discurso que
V. Ex' faz nesta tarde nesta Câmara servirá para sensibilizar as au
toridades federais para o grave problema do distanciamento cada
vez maior entre as regiões brasileiras. Tenho certeza de que o no
bre Presidente Fernando Henrique Cardoso saberá conduzir, du
rante seu mandato a aproximação entre as regiões, igualando toda
a Nação brasileira.

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Agradeço a V. Ex· aparte
e concordo plenamente com suas palavras.

Prossigo, Sr. Presidente.
E não podia ser assim, não devia ser assim.
Porque o Nordeste, o meu Nordeste, da Bahia ao Maranhão,

passando por Sergipe, Alagoas. Paraíba, Pernambuco; Rio Grande
do Norte e Piauí, tem todas as condições favoráveis para um de
senvolvimento eficaz.

Sequer falo do petróleo, a nossa maior riqueza e, paradGxal
mente, a nossa maior frustração.

Falo das inúmeras outras reservas minerais inexplicavel
mente não exploradas.

Falo da crescente e produtiva cultura frutífera que já se es
palha por vários Estados e rompe fronteiras além-mar, mesmo não
contando com qualquer incentivo oficial.

Falo da indústria têxtil que agoniza, morre aos pouquinhos,
sem receber a atenção necessária.

Falo dos nossos estratégicos portos, esquecidos e abandona
dos, com estruturas carecendo e merecendo modernização.

Falo das culturas de algodão, cana-de-açúcar, sisal, cacau,
carnaúba - todas sem a mecanização dos novos tempos, porque os
novos tempos ainda não chegaram ao Nordeste.
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Falo da indústria salineira, hoje em franca decadência, sem
quaisquer perspectivas.

E falo ainda, principalmente, do turismo.
O turismo, nossa vocação natural, graças a uma natureza es

plendorosa que não se encontra em lugar nenhum deste planeta,
pode e deve ser o caminho de crescimento, diria mesmo de reden
ção, do Nordeste brasileiro.

O Sr. Retinho Rosado - Permite-me V. Ex· um aparte?
O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Com prazer, nobre De

putado Betinho Rosado.
O Sr. Retinho Rosado - Deputado Augusto Viveiros, pou

cas vezes em minha vida tenho sido tentado a subscrever palavras
e discursos de outros parlamentares. Mas no caso específico pelo
brilhante discurso que V. Ex· está fazendo nesta Casa a respeito
das potencilidades do Nordeste, traduzindo de forma muito clara
os recursos naturais existentes na n<,Jssa Região e, em particular no
Estado do Rio Grande do Norte tenho o máximo interesse em
subscrever o discurso que V. Ex· esta fazendo e acrescentar que o
Rio Grande do Norte, que também represento nesta Casa, tem por
dádiva da natureza em seu subsolo o ouro negro o petróleo, e pro
duz hoje 110 mil barris de petróleo/dia - quantidade suficiente
para alavancar a instalação de uma refmaria no território rio-gran
dense. Essa decisão da implantação de refinaria Nordeste se avizi
nha, e cabe ao Sr. Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, a definição de em que Estado ela será instalada.

Essa defmição que deve ser técnica, também precisa ter
componentes políticas que objetiverem na ação do Governo Fede
ral, a diminuição das disparidades inter-regionais no Nordeste bra
sileiro. Se somos pequenos e fracos em relação ao Brasil, o Rio
Grande do Norte é fraco em relação ao Nordeste e precisa dos in
vestimentos do Governo Federal. O Rio Grande do Norte tem pe
tróleo e uma posição geográfica defmida que favorece a instalação
de refinaria. Não tenho a menor dúvida de que, se o Governo Fe
deral conduzir seus estudos para a distruibuição desse petróleo,
através do moderno conceito de transporte, o duto, ressaltará a p0

sição estratégica do nosso Estado e defenderá nos padrões econô
micos e sociais, a instalação da refinaria no Estado do Rio Grande
do Norte. Parabenizo V. Ex· pelo brilhante discurso que faz em
defesa do Nordeste e do Rio Grande do Norte.

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Nobre Depu:ad .detinho
Rosado agradeço a V. Ex· em nome do Rio Grande do Norte.

Concluo Sr. Presidente. /
O Turismo gera riquezas para os Estados, aumenta a quali

dade de vida dos habitantes, cria centenas de milhares de empre
gos diretos e indiretos, abre caminho para o futuro.

A iniciativa privada fez e faz a sua parte, no peito e na raça
construindo mecanismos que possibilitam a exploração da atividade.

Resta ao governo mOntar a infra-estrutura necessária, im
prescindíveL para a arrancada final e decisiva.

Não custa muito, não custa nada. Custa apenas - e somente
- vontade política.

E pode começar por aí o pagamento da enorme dívida que o
Estado brasileiro tem para com o Nordeste.

Afmal, senhoras e senhores, já está na hora de se distribuir
as fontes de desenvolvimento, de crescimento, de uma forma mais
justa e menos direcionada.

Já está na hora de se pensar o Brasil como um todo, deixan
do as divisões regionais apenas como parâmetros geográficos.

Rui Barbosa dizia que "a justiça atrasada não é justiça, se
não injustiça qualificada e manifesta".

E nós, nordestinos de ventas largas, cabeças chatas, dize
mos que somos pobres, sim, mas não somos burros. E nem bestas.

Minha rouquidão é de tanto gritar pelo meu Rio Grande do Norte e
pelo Nordeste brasileiro.

Era o que tinha a dizer.( Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) _Com a palavra o Sr.

Deputado Chico Vigilante, que disporá de 25 minutos na tribuna.
O SR. cmco VIGILANTE (PT _ DF. Sem revisão do

orador.) _Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, confesso que hoje
iria falar de outro assunto.

Ao tomar conhecimento de matéria da jornalista Mônica
Bérgamo. realizada em Colorado d'Oeste, sobre a chacina ocorri
da em Corumbiara, resolvi fazer da tribuna desta Casa a leitura de
reportagem. Creio que vale a pena que fique registrada nos Anais
da Câmara dos Deputados a brutalidade, a frieza e a maneira ani
nalesca com qlie a Polícia Militar do Estado de Rondônia se com
portou frente aos posseiros em Corumbiara.

Antes de iniciar a leitura, desejo saudar um companheiro
muito valoroso que se encontra hoje nesta Casa, pessoa por quem
tenho grande admiração. Mesmo eu estando em um partido e S.
Ex· em outro, sempre trabalhamos juntos, como ocorreu na CPI _
presidia pela Deputada Marllu Guimarães _ que investigou ai ex
ploração e a prostituição infantil. Refiro-me ao Vice-Governador
do Estado do Ceará, o companheiro e ex-Deputado Moroni Tor
gan que nos faz uma visita.

Conversava com S. Ex· há pouco acerca do trabalho sobre
segurança pública que está sendo desenvolvido em seu Estado. In
clusive vou conseguir com SEx· os documentos que tem a respeito.

Fiquei entusiasmado com o que foi exposto por S. Ex· e
penso que talvez o projeto possa ser implantado em todo o Brasil.
No Distrito Federal tentarei adaptá-lo à nossa realidade. Creio que
a Governadora Roseana Sarney também irá conseguir esse feito no
Maranhão. Ressalto, pois, a importância do trabalho hoje desenvolvi
do pelo companheiro Moroni Torgan, Vice-Govemador do Ceará.
Portanto, fica registrada a saudação sincera a esse companheiro.

Sr. Presidente, diz a matéria:

EXECUTADOS, TOR1URADOS E HUMILHADOS.
FUMAÇA, BOMBAS, CORRERIA, GRITOS, TIROS, ROSTOS
DEFORMADOS, MIOLOS A MOSTRA_ A&.SIM FOI O
MASSACRE DOS SEM-TERRA EM RONDONIA.

Encarregada de reconstituir o massacre dos sem
terra na cidade de Corumbiara, em Rondônia, ocorrido
na madrugada de 9 de agosto, a subeditora Mônica Bér
gamo passou dez dias na região. Acompanhada da fotó
grafa Ana Araújo, viajou 193C quilômetros pelo Estado,
à procura de testemunhas da violência que produziu
doze mortos, nove desaparecidos e mais de uma centena
de feridos. Falou com oitenta parentes, amigos e vizi
nhos das vítimas. Também conversou com dez policiais
e com os comandantes da operação. Leu 120 depoimen
tos prestados á Polícia Civil..Teve acesso aos laudos ca
davéricos de nove posseiros mortos e, para cada morte
descrita, ouviu pelo menos três pessoas -que contavam a
mesma história. A seguir,~ relato das execuções, tortu
ras e humilhações, daquelas doze horas em que 600 fa
mílias de sem-terra enfrentaram 187 policiais militares
ao sere!ll expulsas da fazenda Santa Elina.

As 4 horas da madrugada do dia 9, os 187 poli
ciais inilitares iniciaram uma caminhada de 1 quilôme
tro. Saíram de um campo de futebol onde haviam
montado um acampamento e partiram em direção à fa
zenda Santa Elina. Dividiram-se em'três pelotões e ras
tejando pela mata, cercaram as 600 famílias de
sem-terra. Os cinqüenta policiais da Companhia de Ope-
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rações Especiais, tropa de choque do Estado, usavam co
letes à prova de bala e capuzes pretos. Os 137 homens
do batalhão da PM de Vilhena, cidade a 190 quilômetros
da fazenda, levaram revólveres, metralhadoras e escope·
tas. Ainda estava escuro. O clima estava tenso. Eu não
queria ir,lembra o major José Ventura, que comandou a
operação. O barulho na mata alertou três lavradores
encarregados de vigiar os acessos à área ocupada. Solta
ram rojões, para avisar os outros que havia perigo por
perto. Bum! Bum! Bum! O som ecoava pela mata. Co
meçou uma correria dentro do acampamento.

Os posseiros que integravam o grupo de seguran
ça acordaram e foram até um barraco de lona onde fica
vamas armas. Eram 28 espingardas, dois revólveres
calibre 22, três galTIlchas, duas carabinas, cartuchos e
bombas artesanais feitos de toco de bambu. Na Santa
Elina, oitenta posseiros trabalhavam na segurança. No
dia do massacre, apenas vinte se dispuseram a pegar em
armas para resistir à PM Os outros como os demais pos
seiros, cataram paus e pedras. Correram para a beira de
um córrego que circunda a área. As crianças, divertindo
se até, imitavam os pais. Os policiais dispararam rojões
e gás lacrimogêneo. Havia muita fumaça. As, mulheres
carregavam panos e frascos de vinagre para molhar o
rosto das crianças e protegê-las do gás. Os sem-terra li
garam as motosserras para assustar os PM. Os motores
roncavam. Na noite clara, só se viam os holofotes da
PM, com seus fachos dançando na fumaça dos rojões.
"Nem que a coisa engrossa, essa terra é nossa'~ gritavam
os posseiros. Reforma agrária já.

De repente, o estalido de tiros. Tiros vindos do
barracão de segurança dos posseiros e da mata ocupada
pelos policiais. Maria dos Santos Silva, 30 anos, estava
preparando arroz na cozinha do acampamento junto com
os filhos Romeiro 8 anos e Vanessa 7. "ô, mãe, que é
isso? perguntou Vanessa.

''Fica quieta", respondeu a mãe. Dezenas de mu
lheres com seus filhos invadiram a cozinha. Agacha
vam-se e gritavam. Maria pegou os filhos pelas mãos e
saiu correndo para o córrego. Estavam quase saindo do
acampamento quando a menina Vanessa gritou. "Ai
mãe". O sangue saiu pela barriga dela. Peguei no colo e
entrei no córrego. Quando cheguei ao outro lado, ela es
ticou as pernas e morreu. Eu disse vai com Deus, minha
filha. Maria correu mais 4 quilômetros com a filha morta
nos braços.

"Ele só Gemia" - Já estava amanhecendo. Às
6h30min, uma bala atingiu a testa do tenente Ruberts Fi
délis Miranda, que comandava um dos pelotões. Em se
guida, outros dois tiros, no pescoço. Um policial pegou
Fidélis nos ombros. Um último tiro o atingiu pelas cos
tas. Fidélis, um policial muito querido pelos colegas,
morreu. Pouco depois, o PM Ronaldo de Souza foi atin
gido no pescoço. Morreu antes de chegar ao hospital. A
operação tinha pouco mais de duas horas e já havia mor
tos dos dois lados. Os policiais resolveram vingar-se. O
batalhão de reserva de 35 PM, a 1 quilômetro da fazen
da, foi acionado para reforçar o combate. "Começamos a
ver companheiros feridos e perdemos o controle", diz o
cabo Valdecir Ribeiro. Estava começando a pior parte.

Em agosto é tempo de seca em Rondônia e o céu
está sempre cinzento, por causa da fumaça que sobe das
queimadas. Os policiais começaram a atear fogo aos

barracos e, com isso, havia ainda mais fumaça no ar.
Eles atiravam a esmo, sem enxergar direito. Onze poli
ciais foram baleados, contra dezenas de posseiros.
Quando ganharam o controle da situação, já sabiam em
quem estavam atirando. Foi o começo das execuções.
Nelci Ferreira, 23 anos, pulou da cama junto com a mu
lher, Ana Paula Alves, de 15, na hora do tiroteio. Esta
vam casados há seis meses, desde que Ana Paula fugiu
de casa para viver com o namorado. Queriam um lote na
Santa Elina para começar a vida. Ao sair do barraco, fi
caram tontos com o gás lacrimogêneo. Apanharam um
lenço com vinagre e correram para o córrego. Um pos
seiro caiu baleado e Nelci se abaixou para ajudá-lo. Nis
so foi atingido por dois tiros na cabeça, disparados pelas
costas e de cima para baixo. Caiu. Um lavrador ajudou
Ana Paula a carregar o marido para a farmácia do acam
pamento. "Eu chamei, chamei, mas ele não falava, só
gemia." Valdomiro dos Santos, 25 anos, o 'Tutu", esta
va na farmácia, socorrendo os feridos. Viu Ana Paula
chegando com Nelci.

Em seguida, os PM conseguiram entrar no acam
pamento. Ao chegar à farmácia, atiraram nos frascos de
soro e nos analgésicos, destruindo toda a medicação que
havia ali. Ana Paula foi arrastada pelos policiais. Nunca
mais viu o namorado. Ne1ci, no chão, continuou gemen
do. ''Ele dizia que ia morrer e chorava muito", lembra
Tutu. Os dois deitaram na frente da farmácia, ao lado de
outros rendidos. Quem levantava a cabeça levava chute
e cacetada. Nelci apertou a mão de Tutu. ''Fica quieto",
cochichou Tutu. Os PM escutaram. Puxaram a cabeça de
Ne1ci pelos cabelos e lhe deram três chutes no rosto. Ao
lado deles, em pé, encontrava-se Odilon Feliciano. Esta
va urinando quando um PM se aproximou. "Deita ai",
ordenou. O posseiro pediu alguns segundos. O policial
deu-lhe um golpe na cabeça. Odilon caiu no chão.

O PM abaixou, encostou o revólver no lado direi
to da nuca e puxou o gatilho. Um estalido seco. ''Sangra
mos um boi", gritou. "Vi o sangue saindo pelo Ouvido e
pela boca", conta Tereza dos Santos, 17 anos. Odilon se
arrastou e parou ao lado do posseiro Jorge Gomes. Le
vou chutes e pauladas nas costas e na cabeça. "Cadê o
Deus de vocês, ca~ o PT, que não vem acudir?", grita
vam os PM "O'~sanguedele escorria por um buraco no
pescoço", lembra Jorge. Odilon não queria terra. Estava
ali para ajudar o pai, Agostinho, a obter um lote. Seu
plano era comprar um caminhão e viajar pelo Brasil.
Folgado, virou segurança do acampamento só para tra
balhar menos, pois o plantão de uma madrugada era re
compensado com dois dias de descanso. Odilon quis
deixar o acampamento um dia antes da invasão da PM
Foi convencido a ficar pelo pai.

Nelci e Odilon foram colocados no primeiro ca
minhão que transportou os feridos. Odilon se debatia e
pedia água. ''Ele estava. feito doido, se revirava todo",
lembra Tutu. Os dois morreram a caminho do hospital.
O laudo da necrópsia de Nelci diz: 'Morte decorrente de
traumatismo crânio-encefálico por projétil de arma de
fogo disparado a curta distância com sentido póstero-an
terior". Em outras palavras: tiros à queima-roupa na ca
beça disparados por trás. O laudo da necrópsia de
Odilon não leva seu nome. Apenas sua foto. Diz: 'Morte
por traumatismo raquimedular". O que significa que
morreu comum tiro na nuca.
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"Matei Dois" - Do outro lado do acampamento,
um grupo de policiais tentava capturar os posseiros que
integravam a segurança. Quinze sem-terras estavam
num barraco construído num pequeno morro perto de
uma figueira. Dali trocavam tiros com os policiais. Os
PM tentavam avançar em vão. Aí, catorze deles resolve
ram caminhar à frente, usando as mulheres dos sem-ter
ras como escudos. Pegaram catorze mulheres,
agarraram-nas pelo pescoço e foram· avançando. Pedi
ram que mandassem seus companheiros parar de atirar.
"Companheirada, pára de atirar! ", berravam as mulhe
res, chorando. Os tiros cessaram. Os PM chegaram à fi
gueira. Um grupo entrou na mata, à procura de
fugitivos. A lavradora Alzira Monteiro, 44 anos, conta
que ouviu oito tiros. Um PM saiu da mata. "Matei dois,
vou matar mais vinte", disse. Excitado, deu uma cotove
lada na boca de Alzira. !Vocês são ratos, o fazendeiro
tem dinheiro para comprar e matar todo mundo", gritou
o PM no ouvido dela. A dentadura de Alzira quebrou e a
boca começou a sangrar.

O outro grupo de PM cercou o barraco. "Vamos
correr. Não dá para enfrentar esse batalhão com espin
gardinha velha", disse um posseiro, escapando do cerco
policial. José Marcondes, 49 anos, não conseguiu correr.
Ercílio Campos, o 'Ray Ban", 41 anos, resolveu entre
gar-se. Os dois foram mortos. Contam as mulheres:

- Eles saíram do mato e deitaram no chão, perto
da figueira. Ficamos numa roda em volta deles, os PM
segurando a gente pela garganta. Chegaram bem perto.
Começaram a atirar - lembra Vanilza do Nascimento,
32 anos.

- Eles morreram deitados. Os PM estavam com
ódio - diz Tereza dos Santos.

- Deram tiros, tiros, tiros. Fiquei surda. Parecia
que não iam parar nunca - descreve Rosemeire Gatti, 18
anos.

O laudo da necrópsia de Ercílio Campos contJrJna
as rajadas. Ele morreu com dezenove balas no corpo 
puhnão, coração e cabeça. José Marcondes não foi iden
tificado na autópsia. Um laudo, em que é possível reco
nhecê-lo pela fotografia, mostra que morreu com a
cabeça destroçada. Diz: "Morte por traumatismo crânio
encefálico com perda de tecido cerebral. Ausência d'
'osso frontal, temporal esquerdo, de ambos os globos
oculares e grande parte dos dentes". Às 11 da manhã,
nove posseiros já haviam sido mortos e os cadáveres co
meçaram a ser removidos. Os policiais escalaram três ra
pazes para a tarefa. Paulo Correia da Silva, José Pereira
e Odaír Dornelles começaram o trabalho. Ao chegar per
to do corpo de Marcondes, Paulo Silva se impresssionou
com a massa encefálica espalhada pelo chão. 'Tá com
nojo?", perguntou um PM. ''Pega esse miolo e coloca na
boca, rapaz. Assim, perdem o medo de defunto." O ra
paz cumpriu a ordem. ''Depois que ele comeu os miolos,
os PM nos obrigaram a colocar na boca também. A gen
te colocou, mas depois cuspiu", diz Odaír Dornelles.

Perto do meio-dia, a polícia havia rendido os pos
seiros. Mulheres e crianças foram levadas para o cam.(lO
de futebol, onde os PM tinham seu acampamento. As
13h, começou a remoção dos homens. Amarrados uns
aos outros pelos pulsos, eles andavam em silêncio.

Os policiais perceber-dffi que José Carlos Moreira,
21 anos, deficiente físico, tinha muitadificuldade para

caminhar. Tiraram as muletas e fizeram Moreira se ar
rastar no chão. Ele se arrastou. A seu lado havia um pe
daço de pau com um prego na ponta. Os policiais
julgaram que Moreira usava aquilo como arma. Foram à
desforra. "Me deram uma paulada e furaram o meu pé",
conta Moreira, mostrando as marcas na sola do pé. Os
homens eram chutados. Nas costas, nos braços, no rosto.

Ensangüentado - O dia, cinzento e seco, estava
terminando. Eram 5 da tarde, mulheres e crianças já es
tavam sendo conduzidas para a polícia em Colorado d'
Oeste. Mas, na fazenda, os PM queriam mais vingança.
Amarrados e rendidos, 150 posseiros aguardavam a saí
da de um caminhão que os levaria dali. Um PM identifi
cou Sergio Gomes, 24 anos, no caminhão. "Esse é o que
atirou em nós!", afmnou o policial, de capuz preto. Ser
gio estava todo ensangüentado. ''Ele estava baleado e ti
nha apanhado muito", diz José Carlos Moreira, que teve
o pé furado. "Subiram em suas costas e pularam em seus
rins." Sergio foi colocado numa Toyota azul. O carro
partiu. Quarenta minutos depois, os PM voltaram sem
Sergio. Na semana passada, seu corpo foi encontrado
boiando no Rio Tanaru, a 70 quilômetros da fazenda.
Seu pai, Raimundo Gomes, identificou-o. "A cabeça es
tava quebrada. Ele foi moído a pancadas", acusa.

Dez posseiros foram mortos, 1~5 feridos, nove
estão desaparecidos, 355 foram presos, 120 foram int0r
rogados, 74 foram indiciados por desobediência e resis
tência. Helio Pereira de Momes, dono da fazenda Santa
Elina, de 7.518 alqueires, e um fazendeiro vizinho, An
tenor Duarte, organizaram a expulsão. Duarte foi ao juiz
Glodner Panletto, no Forum de Colorado d'Oeste, e saiu
dali com um ofício exigindo da PM a expulsão dos sem
terra. Levou o documento para Porto Velho, a 800 quilô
metros, e entregou-o em mãos ao então
comandante-geral da PM, Wellington de Barros Silva. O
dono da Santa Elina pagou 5.200 reais para a empresa
de ônibus Eucatur transportar os PM de Porto Velho a
Vilhema. O recibo foi emitido em nome da Polícia Mili
tar. O delegado Raimundo de Souza Filho, que conduz o
inquérito civil, anuncia que vai indiciar "todos os possei- .
ros", que ocupavam a fazenda ilegalmente desde 14 de
julho. Já o tenente-coronel João Carlos Balbi vai investi
gar os PM. Dos 187 policiais, 23 dias depois do massa
cre, tomou o depoimento de nove."

Fiz questão, Sr. Presidente, Deputado Sarney Filho, de ler
esta matéria, e creio que a ali em boa oportunidade, já que a sessão
neste instante é presidida por V. Ex", que é Presidente da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Sr. Presidente, V. Exa., com a sensibilidade que demonstra
ter o Deputado Nilmário Miranda, meu companheiro de partido,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e todos os homens
corretos e honestos que integram esta Casa precisam exigíÍ: que o
Governo Federal tome providências com relação a fatos como es
ses ocorridos em Rondônia, que revelam um massacre, coisa que
não se faz nem com animais. Se um bando de cachorros tivesse
sido exterminado desse jeito, seria motivo para que os movimen~
tos protecionistas mobilizassem o mundo inteiro para protestar
contra esse tipo de atitude. Imaginem V. Exas.: isso aconteceu
com seres humanos' que estavam apenas invadindo uma mata,
mais de sete mil alqueires de terra que não produzem absoluta
mente nada!

Por outro lado, vê-se a facilidade das ações da Justiça quan
do visam proteger os poderosos; ações de juízes irresponsáveis,
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diga-se de passagem, que expedem esse tipo de mandato sem me
dir as conseqüências, que determinam diretrizes à policia, que é
paga pelos latifundiários. Eles dão dinheiro aos comandantes, pa
gam passagens, alimentação e até mesmo vantagens para os poli
ciais, para que façam massacres desse tipo.

Fatos como esses têm de ser motivo de indignação para to
dos nós.

As armas dos posseiros descritas nesta matéria, Sr. Presi
dente, são armas que não consegnem enfrentar absolutamente
nada. Imagine uma tropa armada, equipada com metralhadoras. V.
Exa. que é lá do Maranhão - como eu também sou filho daquele
Estado - sabe que o mais comum é o lavrador dos animais nas ma
tas. Portanto, se os posseiros não tinham armas de enfrentamento,
muito menos para uma guerra. E, se 22 posseiros resolveram pegar
em armas para se defender, sem dúvida a policia tinha como nego
ciar a prisão pessoas, sem praticar essa barbárie que foi perpetrada
lá em Commbiara.

Sr. Presidente, a SAE - Secretaria 00 Assuntos Estratégicos,
é competente ao investigar os adversários do Governo. Está aqui a
matéria na revista ''Veja'', que mostra a SAE bisilhotando a vida
dos dirigentes da CONTAG; e seguramente deve estar bisbilhotan
do a vida dos Parlamentares de oposição desta Casa, muitsa vezes
até fugindo ao controle do próprio Governo. É por isso que o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso tem de determinar uma urgen
te investigação nessa Secretaria. Essa mesma SAE não teve a
capacidade de investigar - aí, sim, uma investigação decente - e
comunicar às autoridades da República o que poderia ocorrer lá
em Commbiara.

Sabemos que os acontecimentos de Commbiara refletem o
que ocorre cada dia neste País, como, por exemplo, posseiros e pa
dres que são assassinados.

V. Exa, Sr.Presidente, que participou da CPI que investigou
a pistolagem neste País, sabe do que estamos falando: dos pistolei
ros que continuam soltos, dos assassinados que não são punidos,
como foi o caso do assassinato do padre Josimo, ocorrido em Im
peratriz, que faz parte também dessa &Uerra estabelecida no campo
brasileiro e que precisa ter um fnn. E preciso que as autoridades
façam com que essa carnificina cesse nos campos brasileiros.

Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de, nó meu pronuncia
mento de hoje, ler a matéria da jornalista Mônica ·Bérgamo, pela
importância que ela tem. Trata-se de um documento histórico que
merece transcrição nos Anais desta Casa, para que a população e
as autoridades brasileiras se se irmanem, no sentido de fazer com
que um ato desses, praticado com essa brutalidade, nunca mais
volte a ocorrer no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Deputado Chico
Vigilante, a Mesa se solidariza com V. Exa. Não só em nome da
Mesa, mas também em meu nome pessoal, repudio a ação da Poli
cia Militar do Estado de Rondônia, que, em primeira instância, é a
responsável por esse massacre segundo as notícias que nos têm
chegado. Também é importante que se veja esse problema sob os
mais .diversos aspectos, desde a questão fundamental da terra, que,
em seu aspecto mais amplo, envolve ocupação, distribuição e pro
dução. Tenho a convicação de que, sme solucionannos essa ques
tão, infelizmente acontecimentos como esses podem ocorrer ainda
com frequência em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Com a palavra o
DepItado Antônio Joaquim.

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM (pDT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. DepItados, paradoxamente, ve
nho falar sobre o número excessivo de Parlamentares desta Casa
e falarei para apenas três Deputados! Apesar de isso não me im
pressionar, até porque não sou daqueles que têm a histeria de exi-

gir que este plenário esteja sempre cheio, qlJe sej~ um indicador da
mensalidade de se discutir a atual fOlmação da Câmara dos Depu
tados.

Percebemos com muita clareza, nesses seis meses de man
dato, que nesta Casa há um processo - que, do ponto de vista le
gislativo, está viciado - de agigantamento e ao mesmo tempo de
fortalecimento inadequado das Lidemaças dos partidos e da Mesa
Diretora.

O plenário vazio não é um retrato concreto da necessidade
de mudanças neste Parlamento, pois as Comissões são o lugar
mais adequado para se discutir as propostas e iniciativas de Parla
mentares ou do Executivo. As Comissões, sim, são o pulmão desta
Casa. Na verdade, do ponto de vista do dia-a-dia, elas não tem o
valor que o plenário tem, mas nas Comissões o Parlamentar pode
aprofundar-se nas propostas que estão tramitando na Casa, para
depois, este plenário, votar com consciência e com a responsabili
dade de responder pelos brasileiros que aqui representa.

Sr. Presidente, somos eleitos em nossos Estados, mas so
mos Deputados brasileiros. Todas as nossas ações aqui d'ésenvol
vidas refletem-se no País como um todo. Por isso, é necessário que
a população tenha condições de fiscalizar o dia-a-dia do Parlamen
tar nesta Casa. Mas, em razão desse gigantismo, o que acontece
comumente é que as pessoas nem conhecem os Parlamentares que
para cá vieram, e a grande maioria dos Deputados Federais vota as
matéria sem conhecê-las, sem discuti-las e sem saber exatamente o
que está votando.

Se for feita uma pesquisa neste plenário em uma terça,
quarta ou quinta-feira, quando ocorrem aqui votações importantes,
que mudam o cotidiano dos brasileiros por este País afora, uma
grande parcela de Parlamentares não saberá dizer o que se está vo
tando. Se qualquer empresa de pesquisa vier a este plenário, na
hora de uma votação, e começar a abordar, um por um, os Parla
mentares, veremos que a situação é caótica e até certo ponto ver·
gonhosa para todos nós.

Por isso, quando aqui cheguei - Sr. Presidente, venho de
dois mandatos de Deputados Estadual, e portanto já tenho alguma
experiência parlamentar -, percebi claramente o gigantismo desta
casa e que era preciso proceder algumas mudanças aqui. Após
seis meses de mandato, tenho uma imagem clara da Câmara Fede
ral: para quem quer trabalhar, quem quer estudar, quem realmente
quer conhecer as matérias que aqui tramitam, doze horas por dia é
muito pouco, mas aqueles que não querem participar, que se omi
tem, que querem simplesmente vir ao plenário para marcar a sua
presença também podem ficar tranqüilos, porque ninguém percebe
a sua omissão. E aqueles que trabalham doze horas por dia, se já
não tiverem uma experiência de relação com a mídia, se não tive
rem espaço dentro dela, ninguém saberá que estão trabalhando.

Na verdade, a situação é pardoxal, e está claro para mim
que é necessário diminuir o número de Parlamentares nesta Casa.
Não me motiva o oportunismo, na tentativa desesperada de criar
qualquer tipo de espaço, porque não estou na politica por vaidade,
mas pela convicção de que, como brasileiro, tenho de fazer algu
ma coisa para mudar o estado social de pobreza absoluta em que
vive a maioria de nossa população, Isso tem de ser conseguido
pela ação política, e por isso estou na vida pública todos esses
anos.

Tenho certeza de que esta é uma matéria que vai causar p0

lêmica, e até por isso gostaria de ter falado desta tribuna num mo
mento mais adequado, mas as regras da Casa me forçaram a
aceitar este horário, no fmal de uma sessão de sgunda-feira, por
que assim o determina o Regimento.

Mas tenho certeza - e sou um incorrigível otimista - de que
nesta Casa há muitos Parlamentares que pensam como eu. Ouço
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da maioria dos novos Parlamentares' reclamações contundentes.
Ouvi um discurso do Deputado gaúcho Jarbas Lima, aqui presente
- aliás, um discurso belíssimo - há alguns meses, no qual S. Exa.
expressava sua indignação com a situação atual, em termos de
comportamento e do funcionamento, da Câmara Federal. A maio
ria dos Parlamentares de primeiro mandato - e são em torno de
60% desta Casa - tem um sentimento de profunda frustração, pois
todos pressentem que, se não houver mudanças nesta Casa, dificil
mente vai-se produzir aquela expectativa que geraram, nos seus
eleitores ou nos seus íntimos, como cidadãos e como homens pú
blicos, no sentido de aqui manifestarem suas opiniões e também,
com as ações deste Parlamento, melhorárem, através da legislação
e do debate, a vida dos brasileiros.

A PEC n° 17, de nossa autoria, que propõe a redução de um
terço, uniformemente, das atuais vagas de Deputados Federais, al
terando a composição desta Casa de 513 para 350 Parlamentares,
teve aprovada na semana passada sua admissibilidade na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. Agora, vai para e dis
cussão no mérito.

Reitero e ressalvo que não discuto ali a questão da propor
cionalidade, porque essa realmente seria uma discussão muito es
téril - as bancadas do Norte e do Nordeste não iriam jamais
aceitar, eu sei, a discussão do mérito dessa matéria.

Sou Deputado de Mato Grosso, um Estado marginal, do
ponto de vista geográfio, e que depende muito de investimentos do
Governo Federal para consolidar suas novas fronteiras, mas que é
um exemplo de solução para este País. As novas fronteiras agríco
las são realmente uma demonstração concreta de que se pode re
solver o problema da miséria do povo brasileiro através da
reforma agrária, pois representam um potencial enorme para o de
senvolvimento econômico e social deste País.

Então, não discuto a proporcionalidade, porque tenho a
convicção de que o poder econômico está concentrado principal
mente no Sudeste e no Sul, e essas diferenças regionais, do ponto
de vista econômico, não são culpa do Norte e do Nordeste. Se
houve desvios, se houve atividades inadequadas dos govemos an
teriores, a nova liberação de recursos para o Nordeste é outro pro
blema; mas as diferenças regionais, do ponto de vista ecónômico,
não são uma responsabilidade nossa. Nada mais justo, portanto
que haja um equilíbrio político, nesta Casa, em relação ao Sul e ao
Sudeste. Se esses Estados que já têm o poder econômico, conquis
tarem o absolutismo do poder político, dificilmente vamos conse
guir ações do Governo que possam diminuir as desigualdades
regionais, no País. '

A emenda, então, propõe a uniformidade da redução alte
rando para 350 Parlamentares. Estou certo de que esse número é
mais do que suficiente, se comparado, por exemplo, com o do país
com o qual as pessoas têm a mania de nos comparar: os Estados
Unidos, que, com 250 milhões de habitantes, tem 450 parlamenta
res. Ou seja, um Deputado Federal americano representa um total
de seiscentos mil habitantes, enquanto um Deputado Federal do
Brasil, que tem 151 milhões de habitantes e 513 Parlamentares,
representa pouco mais de duzentos mil habitantes. São quase 50%
a mais! É evidente que os Estados Unidos são um país muito mais
rico e com distribuição de renda muito mais adequada do que a
nossa.

Estou convicto de que, com esse número de Parlamentares,
poderemos ter, por parte da população, uma cobrança e uma fisca
lização muito mais efetivas do nosso trabalho. O Deputado Fede
ral não terá de estar aqui em plenário todos os dias, mais sim nas
Comissões, e terá de estudar todas as matérias que para cá vêm, a
fnn de ter condição intelectual e política de falar sobre tudo que
por aqui passa, pois tudo que por aqui passa muda de alguma for-

ma a vida dos brasileiros. Tenho certeza de que, com mais transpa
rência, a população brasileira, como um todo, poderá fiscalizar o
dia-a-dia do Parlamentar. Automaticamente, as ações da Câmara
terão mais eficácia e, evidentemente, mais agilidade. Dessa forma,
poderemos ser muito mais úteis ao povo brasileiro do que somos
hoje, quanto atuamos praticamente como homologadores das açõ
es do Poder Executivo.

Embasado exclusivamente nestes argumentos, tomei a ini
ciativa de propor essa emenda. Não estou atrás do espaço oportu
nista nem pretendo uma situação que me possa projetar
pessoalmente. Estou convicto de estar dando uma contribuição a
esta Casa, num momento tão importante quanto o que passamos
no Brasil, com as reformas tributária, administrativa, eleitoral, do
Estado e da Constituição - esta, feita na velocidade que todos vi
mos.

O discurso de que o Estado tem de ser mínimo não é meu.
Defendo o Estado necessário, não o Estado mínimo. Mas a banca
da que aqui ap6ia o Governo votou maciçamente a favor da retira
da do Estado de ações estratégicas. Eu, pessoalmente, e meu
partido votamos contra. Mas, se defendemos o discurso do Gover
no sobre a reforma administrativa - que, se passar nesta Casa, pro
piciará demissões em massa nos Estados brasileiros - 'temos
também de discutir a demissão de Deputados. Não podemos aqui
tratar da perspectiva de fazerem demissões no funcionalisnio pú
blico e não termos a coragem de tratar da possibilidade de dimi
nuição do número de Deputados nesta Casa. O momento é
adequado pelo menos. para a realização desse debate, sem emocio
nalismo e principalmente sem corporativismo. Precisamos ter mui
to cuidado para não defender, perante a opinião pública, nossos
próprios interesses.

A nossa proposta não tem, em hipótese alguma, a ousadia
de pretender discutir os atuais mandatos parlamentares, legítimos e
obtidos democraticamente pelo voto popular. Trata-se de uma pro
posta para a Câmara vindoura, e é muito simples: estabelece que,
ao invés de oito, a quantidade mínima de Deputado deve cair para
cinco, e o máximo, que é de setenta, deve ser de 47.

Espero que esse debate encontre espaço e que esta Casa
possa discutir, diante da opinião pública e na Comissão Especial
de mérito, essa porposta de emenda constitucional.

Sr. Presidente, o segundo assunto a ser abordado é também
do interesse do Estado de V. Ex& o Maranhão. Por intermédio de·
uma emenda à lei que regulamenta os fundos constitucionais, esta':
mos modificando a legislação do FNO. Partes do Mato Grosso e
do Maranhão estão na Amazônia Legal, mas não dispõem dos be
neficiois do Fundo Nacional do Norte. Uma emenda, de nossa au
toria, pretende modificar a regulamentação da FNO, criando
condições para que o Banco da Amazônia passe a operar, na parte
da Amazônia Legal dos Estados de Mato Grosso e Maranhão, re
cursos go FNO para o desenvolvimento dessas regiões.

E importante ressaltar que temos agências do Basa, mas
elas são impedidas de operar os recursos desse fundo nos Estados
do Maranão e Mato Grosso porque, na regulamentação do-FNO,
estipula-se que o mesmo apenas atenda sete Estados, deixando de
lado esses dois.

Tomei a iniciativa porque acredito ser justo que, como faze
mos parte da bancada da Amazônia nesta Casa, estejamos discu
tindo todos os problemas da Amazônia legal de uma forma
unitária, englobada, consciente de que o caminho para a Amazônia
é o desenvolvimento sustentado. Assim fizemos contato com as
bancadas de Deputados Federais de todos os Estados do Norte, no
sentido ,de que entencJi.m nossa iniciativa. Apenas uma parte do
Estado do Mato Grosso recebe o FCO. A parte da Amazônia Legal
não é atendida pelo FCO, porque não há acima do Paralelo 13,
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projetos que se adaptem às atividades desse fundo. Então, Mato
Grosso não terá o privilégio de contar com dois fundos atuando
nas mesmas regiões: teremos o Fundo do Centro-Oeste numa re
gião do Estado e o FNO em outra, chamada de região do Nortão,
localizada no outro lado do Mato Grosso. Tenho certeza de que
essa simples modificação alterará o 3rt. 5°, inciso I, quando diz
que o FNO atenderá à Amazônia Legal. Apenas com esta emenda
teremos condições de dar um novo impulso ao desenvolvimento
econômico e social dessas regiões dos Estados do Mato Grosso e
do Maranhão.

Recursos há, pois são evidentes, nesta Casa, ações no senti
do de aumentar o percentual que forma o bolo para atender aos
fundos constitucionais. Emenda do Deputado Antônio Brasil, em
tramitação nesta Casa, com o nosso apoio, propõe o aumento das
alíquotas do Imposto de Renda e do IPI para que haja mais recur
sos disponíveis para investir nas regiões de novas fronteiras do
Brasil. A emenda já passou, por unanimidáde, pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, derrubando um parecer con
trário do Deputado Carlos Airton. Como nesta matéria é conclusi
va a decisão das Comissões, o passo seguinte é a Comissão de
Finanças e Orçamento e, em última instância, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Está próximo, portanto, o momento em que o Mato Grosso
terá mais este veio de recursos para poder consolidar essà região
tão importante para o Brasil, que tantas pessoas tem abrigado, se
jam do Sul, do Norte ou do Nordeste, com suas terras ricas e com
seu potencial de desenvolvimento econÔmico.

Quero aqui reiterar que, em relação ao primeiro assunto
abordado - a discussão !jObre a composição desta Casa -, tenho a
cotWicção de que o debate será rico e de que devemos ter otimis
mo para fazer as mudançis que a própria população reclama.

Durante o discurso do Sr. Antônio Joaquim, o Sr.
Sarney Filho, § 2° do artigo 18 do Regimento 1nteino,
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 DeIJ!ltado Inácio Arruda.

O SR.lNÁCIO ARRUDA (PC do B - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn. e Srs. Deputad9s,. um es
pectro ronda os direitos dos trabalhadores brasileiros. E fantasma
de antiga linhagem, mas agora deram-lhe nova maquiagem, novo
nome e aparência modernizada: Desconstitucionalização. Esse es
pectro aparece de mansinho, como quem não quer nada, com uma
aparência de anjo de pleno e boa vontade. Afmnam que a Consti
tuição está cheia de inutilidades, é detalhista, inchada, pesada.
Complica tudo. Deve ser sintética, reduzida ao essencial, para que
se possa iniciar o processo de "modernização" do País. Sob essa
enganosa aparência de ''tecnicidade'' pretende-se abrir caminho
para possibilitar o avanço fácil do projeto neoliberal, que já retirou
da Constituição instrumentos, como os monopólios do petróleo e
das telecomunicações, que visavam resguardar a economia nacio
nal da ganância dos grandes grupos estrangeiros.

Seguindo a política de destruição do patrimônio JXÍblico, o
Governo FHC, através do Ministro Bresser Pereira, volta seu ata
que mais uma vez contra servidores e instituições públicas. No úl
timo dia 30, quarta-feira, foram entregues ao Congresso Nacional
as propostas referentes à Reforma Administrativa e ao Sistema
TrilxItário Nacional

A Proposta de Emenda Constitucional n° 173/95, que modi
fica o Capítulo da Administração Pública, concentra-se em dois
pontos cruciais: os direitos dos servidores e o que o Ministro Bres-

ser chama de "maximização dos serviços sociais" - eufemismo
utilizado para privatizar atividades essenciais do Estado.

O Executivo propõe mudanças graves, dentre as quais po
demos destacar: o fim da estabilidade do servidor, a criação de
mais de um regime juridico e o fim da irredutibilidade dos venci
mentos dos servidores civis e militares.

Quanto à estabilidade, a PEC n° 173/95 agride descarada
mente as conquistas dos servidores. A primeira agressão é a cria
ção de duas categorias de servidores: os essenciais, que integram
as chamadas carreiras típicas do Estado e terão a estabilidade man
tida; os demais são descartáveis e poderão ser demitidos livremen
te. Além dos casos de sentença judicial, desídia, improbidade ou
falta grave, os funcionários poderão ser demitidos "Por insuficiên
eia de desempenho no exercício de suas funções", ou "por necessi
dade da administração pública, visando à redução ou
reestruturação de quadros"; ou ainda por qualquer outro pretexto
para colocá-los na rua. Nem o direito à disponibilidade remunera
da lhes é assegurado.

O Governo propõe também o aumento do periodo de está
gio probatório de dois para cinco anos, a partir da posse. Ora, com
um prazo superior ao mandato do Presidente, do Governador ou
do Prefeito, pouca gente alcançará a estabilidade. A cada novo
mandato sempre deverão ocorrer demissões dos servidores que
ainda não a alcançaram. Isso não passa de uma farsa. Na essência,
representa o coroamento do neocoronelismo no serviço público.

O Ministro Bresser Pereira defensor Jntransigente di ~limi
nação da estabilidade do texto constitucional, costuma af~ a
seguinte pérola: se com o fim da estabilidade forem dispensados
10% do total de 7 milhões de servidores estáveis, isso representará
menos de 0,6% da população brasileira. Os prejudicados seriam
tão poucos que não haveria problema algum. Com este argumento
tacanho, mesquinho e simplista, o Sr. Ministro, que sempre serviu
aos interesses de grupos privados, manifesta seu desprezo para
com o serviço JXÍblico e milhares de trabalhadores e suas famílias.

O Ministro Bresser Pereira, por ignorância ou profunda má
fé, desconhece estudo da Escola Nacional de Administração Públi
ca - ENAP - comparando o quadro de servidores públicos do
Brasil com o de outros quatro países: Itália, França, Espanha e
Alemanha. No referido trabalho, o Brasil aparece com o menor
número de funcionários públicos. Aqui, a média é de 37 funcioná
rios para cada mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos a mé
dia é 73 por mil, na Alemanha e na França de 87 por mil, e na
Inglaterra chega a 91 por mil habitantes. Com relação ao propala
do gasto excessivo com a folha de pagamento, o ''mau exemplo"
vem dos Estados Unidos, que gasta 2,8% do PIB com os servido
res públicos, enquanto o Brasil gasta apenas 1% - ou seja três ve
zesmenos.

Para refrescar a memória dos que hoje investem contra os
servidores JXÍblicos com o argumento de que é preciso enxugar
ainda mais a máquina administrativa, vale lembrar o que constava
do programa de Governo intitulado "Mãos à Obra, Brasil", do en
tão candidato Fernando Henrique Cardoso - ou seja mais uma vez,
o Presidente renega o que escreveu:

"O problema da administração pública não está no excesso
de funcionários. Houve até uma diminuição do número total de
servidores e funcionários federais, de cerca de 1,5 milhão, em
1988, para 1,3 milhão, em 1992. Esse efetivo, seja em relação ao
número de habitantes ou à forma de trabalhó, é muito inferior ao
encontrado na França, na Inglaterra ou na Itália, por exemplo".

Em relação à irredutibilidade dos vencimentos, o Governo
propõe de imediato a sua desconstitucionalização - ou seja, elimi
na, de fato, essa garantia dos servidores. De imediato a PEC acaba
com a paridade entre civis e militares da ativa: e entre estes e os
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inativos e pensionistas. No mesmo caminho segue a isonomia sa
larial. O Ministro Bresser Pereira já se apressou em anunciar, sem
rodeios, seu desejo de enterrar mais esta conquista dos trabalhado
res do serviço público. Para S. Exa tudo o que o Constituinte fez
nesse sentido deve ser expurgado. Na prática, os servidores terão
uma grande sUl:presa: a redução criminosa dos seus salários.

No tocante ao Regime Juridico, a proposta governamental
altera sutilmente o próprio conceito de servidor público para atin
gir um objetivo vergonhoso: romper a unidade do serviço público,
criando categorias privilegiadas em relação a outras e abriudo a
possibilidades de demissões autoritárias e admissões clientelistas.

A insensatez desse Ministro bem representa o perfIl neoli
beral do Governo FHC, que por sua vez guarda perfeita sintonia
com as propostas do Governo Collor. Este também promoveu um
desmonte do serviço público com o objetivo de benefIciar a inicia
tiva privada. Na época, o próprio Tribunal de Contas da União
manifestou-se afmnando que ''foi t:~ duro golpe contra as estrutu
ras internas de fiscab~l1v de cada Ministério, que ficaram esva
ziadas, favorecendo o surgimento de irregularidades". A
pretendida modernização proposta por FHC aponta no mesmo
sentido.

A tão propalada reforma tributária do Governo sofre tiro
teio pesado de todos os cantos do País. Em meio à crise da inter
venção no Banco Econômico e do escandaloso caso Dallari, a
equipe do Sr. Fernando Henrique envia proposta de emenda cons
titucional que altera todo o capítulo da Constituição Federal que
trata do Sistema Tributário Nacional. Logo no art. 1°, o Presidente
briuda os brasileiros com tristemente famoso "empréstimo com
pulsório", agora cobrado sobre os míseros salários dos trabalhado
res "em razão de conjuntura que exija a absorção temporária do
poder aquisitivo". Na verdade, a volta do empréstimo compulsório
é um confIsco salarial, a1_~ semelhante ao que foi feito pelo Plano
Collor I com as contas bancárias e as poupanças. Neste caso, Sr.
Presidente, SI"' e Srs. Deputados, qualquer semelhança não é mera
coincidência. E tem mais: até hoje, passados nove anos, o Governo
Federal ainda não devolveu à população o empréstimo compulsó
rio cobrado sobre a venda de combustíveis, carros e passagens aé
reas. Será que os brasileiros deverão submeter-se ao risco de um
nove;> calote?

Já a integração do ICMS com o IPI é um caminho difícil de
ser percorrido. A maioria das análises sobre a fusão de tais impos
tos aponta a necessidade de um aumento na base de arrecadação
de aproximadamente 21%. Devido às diferenças nas técnicas de
tributação empregadas nos dois impostos, analistas concluem que
o aumento de 21% da carga tributária do ICMS exigirá um aumen
to superior nas alíquotas praticadas atualmente. Mais que fusão, o
novo imposto embutiria duas alíquotas e duas esferas de cobrança,
uma federal e outra estadual.

Projeções indicam que, com a fusão do ICMS com o IPI,
seis Estados brasileiros amargarão-perdas que variam de 10% a
cerca de 35% de suas exportações: Minas Gerais perderá 10,14%;
Paraná, 13,03%; Maranhão, 15,12%; Espírito Santo, 22,01%;
Amapá, 28,46%, Pará, 34,8%. A equipe: do Sr. Fernando Henrique
institucionaliza, na PEC 175/95, a triste e conhecida prática do "é
dando que se recebe", ao criar o que chamou de "fundo de com
pensação", para reduzir os efeitos da perda de arrecadação dos'Es
tados exportadores. Até o Governador do Rio Grande do Sul,
Antônio Britto, aliado do Governo Federal, manifestou sua insatis
fação e foi logo exigindo garantias de compensação ao seu Estado
dos 7,5% de perda que a isenção das exportações provocará. Da
dos divulgados pelo próprio Ministro Pedro Malan indicam que o
fundo deverá dispor de 6 bilhões de reais ao ano. Este valor repre
sentaria o total das perdas estaduais. Inicia-se a corrida maluca dos

números e cifrões. O Estado de São Paulo, por seu Governador
Mário Covas, exige compensação de 3,5 bilhões de reais. Pelas
contas mais realistas, o fundo deveria dispor anualmente de pelo
menos 10 bilhões de reais, que equivaleriam ao total da arrecada
ção do IPI.

O novo ICMS e a isenção às exportações trarão graves pre
juízos para os municípios. A elimiuação do IPI, via absorção num
único ICMS, repercutiria negativamente sobre o Fundo de Partici
pação dos Municípios (FPM), composto por 22,5% da receita do
IPI e do Imposto de Renda. É importante ressaltar que 72,5% da
receita dos municípios brasileiros são oriundos de transferências
federais e estaduais. Em 74,3% dos municípios brasileiros as re
ceitas próprias representam apenas 10% de seus recursos. A refor
ma tributária do Governo FHC provocará, portanto, uma maior
dependência dos municípios e em alguns casos inviabilizará as ad
ministrações municipais.

Diante de tantas e tamanhas contradições, não há como con
ceder ao neoliberalismo representado por FHC, Bresser e Cia. o
menor crédito de confIança, sobretudo quando propostas descara
das, como as reformas tributária e administrativa, são apresentadas
ao povo brasileiro como panacéia para os graves problemas que
enfrenta o País. Mas, ao contrário do que pregam os reformadores
neoliberais, o que poderá ocorrer é o desaparelhamento completo
da administração pública. E os prejuízos maiores recairão justa
mente sobre a arrecadação dos tributos. A reforma administrativa
pretende reduzir o número de servidores públicos, trazendo maio
res dificuldades para a fIscalização e o recolhimento dos tributos.
:Também nesta área o Brasil possui a menor média de servidores
por habitante, se comparada a outros países. No Brasil, a média de
servidores da administração tributária é de 0,13 servidores para
cada mil habitantes; nos Estados Unidos essa média é de 0,92 por
mil; na França, 1,79; e, na Inglaterra, 2,36.

Se as propostas do Governo forem aprovadas, os prejuízos
para a Nação e para o povo serão muito graves. Mais do que nunca
é necessária intensa e ampla mobilização da sociedade brasileira
para barrar os pregadores da falsa modernide - que, na verdade,
signifIca a destruição do serviço público, a entrega do patrimônio
nacional ao capital estrangeiro e mais concentração de renda, com
o conseqüente agravamento da miséria que já se espalha por todo
oPaís.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar ao
horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Paes Landim, pelo Bloco Parlamentar
(pFL/PTB)

O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL - PI) - Sr. Presidente,
fiz uma leitura muito superfIcial do PPA - Plano Plurianual- que
o Governo Federal estará encaminhando amanhã ao Congresso
Nacional.

É bem verdade que, à primeira vista, tive a melhor impres
são do Plano, mas com algumas ressalvas. No que diz respeito aos
recursos hídricos, no meu Estado privilegiou-se uma obra hídrica
já bem abastecida de recursos públicos, deixando em segundo lu
gar, ou terceiro, salvo engano, o Açude Jenipapo, da minha cida
de, que, segundo a avaliação dos técnicos que efetivamente
visitam e conhecem a obra, será das mais importantes do semiári
do do Nordeste. Espero que, no Congresso Nacional, se tenha a
oportunidade de corrigir essa distorção.

Na parte dos transportes, Sr. Presidente, foi lastimável, e
não é por culpa do Planejamento, nem do Ministério dos Trans
portes, mas da burocracia do DNER, como já tenho registrado
aqui. A "nomenclatura" DNER tem preconceitos contra os Bata-
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lhões de Engenharia e Construção do Exército, daí a razão da
omissão da BR-020 no PPA. Essa estrada, a Fortaleza-Brasília, foi
um grande plano do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, e sua
construção definitiva diminuiria em centenas e centenas de quilô
metros a distância entre São Luís, Fortaleza e Brasília, desafogan
do a estrada Rio-Bahia. Mas parece que outros interesses estão por
trás dessa visão retr6gada; preferem que a BR-020 não seja con
cluída e as cargas tenham os custos mais onerados em razão das
distâncias maiores.

Já estive muitas vezes com vários Ministros dos Transpor
tes fazendo dois apelos. Primeiro, que a BR-020, sobretudo no
subtrecho São Raimundo Nonato - Picos, seja completada en
quanto o Governo Federal tem condições para refazer todo o tre
cho da estrada, hoje acoplada, de certa maneira, à BR-135. Por
iniciativa e luta minhas, esta estrada está sendo entregue ao 3° Ba
talhão de Engenharia e Construção do Exército, sediado em Picos,
no Piauí.

Já quanto à BR-135, há um paradoxo. Por ela transitam cer
ca de cinqüenta ônibus diariamente no percurso de ida e volta, ca
minhões de tonelagem altíssima que levam soja, produtos do
cerrado piauiense e trazem produtos do sul do País. As conseqüên
cias são danosas para a estrada: destruição permanente, falta de re
capeamento, falta de manutenção. Ela foi delegada ao Governo do
Piauí, mas preferiria que continuasse na 6rbita do DNER e que o
seu recapeamento e manutenção fossem entregues ao 4° Batalhão
de Engenharia e Construção do Exército, sediado em Barreiras, na
Bahia. É até um problema de geografia. Basta examinar o mapa do
Brasil para se perceber, que Barreiras é mais próxima da fronteira
do Piauí - são menos de 200 quilômetros, onde nasce a BR-135
ou do ponto mais distante do cerrado piauiense, em Eliseu Mar
tins, do que de Teresina.

Ora, Sr. Presidente, neste sentido, por que não cabe também
ao 4° Batalhão de Engenharia e Construção, incumbido de cons
truir a BR-135, cuidar do recapeamento e da manutenção dos tre
chos asfaltados e altamente danificados? O que acontece é um
círculo vicioso. Todo ano são novas concorrências, novas licitaçõ
es, e as empreiteiras de longe, do sul do País, nunca conseguem
manter a estrada numa situação razoável. As condições são dramá
ticas. Basta dizer a V. Ex·, reiterando o qUe já foi dito, que o tre
cho de Bom Jesus a Redenção, com cerca de 55 quilômetros, se
faz <em praticamente duas horas. Ora, o pr6prio batalhão sediado
em Barreiras poderia até deslocar um subdestacamento para Bom
Jesus, que é mais pr6ximo de Barreiras do que de Teresina, e cui
dar da manutenção da estrada. Mas há interesses estranhos, repito.
Há quem não goste do Batalhão de Engenharia e Construção do
Exército, que faz um trabalho sério, honesto e competente.
Isso nos leva a indagar até que ponto a "nomenclatura"
DNER está a serviço de determinados interesses, que não
são os do País.

Sr. Presidente, o potencial do cerrado é espetacular. Acredi
to que a última grande fronteira agrícola do País encontra-se no
Piauí, ainda sermivirgem, ocasionando um impacto extraordinário
não s6 na economia do Estado - fala-se até na criação de um novo
Estado, pelo abandono e indiferença de Teresina em relação ao
cerrado - mas também vai gerar condições geopolíticas, como re
sultado do desenvolvimento econômico que vai favorecer todo o
cerrado, seja no Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia. Portanto, a
região merece uma atenção toda especial. Fala-se na privatização
das rodovias federais, mas, neste caso, não haveria propriamente
uma privatização, porque as empresas talvez não tivessem interes
se em se direcionar para uma rodovia em que o pedágio não lhes
trouxesse compensação; mas essa é uma estrada de interesse na
cional, de desenvolvimento econômico e social. Neste caso, nada

melhor do que o Exército, por intermédio do seu Batalhão de En
genharia, para cuidar das rodovias dessa natureza.

Sr. Presidente, nunca pensei em solicitar audiência ao Presi
dente da República, até porque S. Ex·, com macroproblemas, não
pode estar a todo instante a receber demandas de Parlamentares
que possam atabalhoar a sua agenda, que é infmita de problemas e
casos que requerem at~o especial de S. Ex·, o mandatário má
ximo da Nação. Mas já imaginei levar à presença do Presidente da
República um memorial mostrando exatamente o descaso com que
a burocracia do DNER trata o problema das rodovias federais e,
sobretudo, sua indiferença para com os apelos reiterados desta
Casa, por intermédio de ofícios, entrevistas com os Srs. Ministros
e com a própria burocracia do DNER, quando estradas envolvem
os Batalhões de Engenharia e Construção do Exército - 6rgãos
competentes, cujos quadros técnicos, saídos da Escola Militar de
Engenharia do Rio de Janeiro ou de outros centros técnicos do
Exército, têm a melhor qualificação profissional. Além do mais, a
presença desses batalhões <= vale a pena insistir - multiplica, do
ponto de vista social e cultural seus benefícios nas íngremes regiõ
es deste País.

Amanhã, novamente estarei, pela quinta ou sexta vez, com
o Ministro Odacir Klein para repetir apelos desta natureza. Sei que
S. Ex·, que é um homem da maior dignidade, o que esta Casa una
nimemente reconhece, talvez não tenha tido tempo ainda de domi
nar ou de avaliar o que a "nomenclatura" DNER faz em termos de
análise objetiva e real da problemática rodoviária do Brasil, sobre
tudo no que tange às distantes regiões do cerrado piauiense, do
meu sofrido semi-árido.

Eram estas as ponderações que gostaria de fazer nesta tarde.
O SR. ANTÔNIO BRASIL - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. ANTÔNIO BRASIL (PMDB - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria que constasse dos Anais da Casa
uma notícia do Jornal de Brasília de hoje, que publica uma inver
dade. Referindo-se à presença de vários Deputados perante o Se
nador Jader Barbalho, este lhes teria dito que o Presidente da
República teria afirmado: "Se o Pa.es de ~drac;le for eleito Presi
dente do PMDB, meus interlocutores no partido serão você;' - ou
seja, o Senador Jader Barbalho - "e Michel Temer".

Gostaria de dizer a V. Exa, com a permissão do pr6ximo
orador, que eu estava presente do princípio ao fim na citada reu
nião e de maneira alguma ouvi esta frase por parte do Senador Ja
der Barbalho.

Gostaria também que constasse nos Anais da Casa o texto
do jornal O Correio da Paraíba, de domingo, 3 de setembro, em
que o Governador Antônio Mariz pede apoio e votos para Paes de
Andrade, orientando a bancada da Paraíba.

Também gostaria que constasse o artigo do Sr. Carlos Cha
gas, na Tribuna da Imprensa, sobre a moralidade e conduta irre
tocável de nosso companheiro candidato à Presidência do PMDB,
Paes de Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Feito o registro,
a Presidência autoriza as transcrições solicitadas, nos termos regi
mentais.

ARTIGOSA QUE SE REFERE O ORADOR:

DESABAFO

A esta altura, a maioria dos-políticos e observadores consi
dera remotas as possibilidades de evitar a eleição do deputado
Paes de Andrade (CE) para a presidência do PMDB. Na pr6xima
terça-feira, a Executiva Nacional reúne-se para decidir formalmen-
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te sobre o adiamento da Convenção do dia 10 de setembro para
primeiro de outubro. O deputado Geddei Vieira Lima (pMDB 
BA) acha que, se ficar caracterizado que a data bastante clássica
teria o objetivo de "fritar" um companheiro, deve-se optar pelo dia
17, e não primeiro de outubro.

Contam os adversários de Paes que, no dia em que recebeu
a visita dos deputados Aloysio Nunes Ferreira (SP), Alberto Gold
man (SP), João Almeira (BA), Ronal~ !,erim-lMG), Armando
Costa (MG), Femanóõl)i1ili:"(MG);Jo·se Prianti e Antônio Brasil
(PA), para tratar do adiamento, o líder do PMDB no Senado, Jader
Barbalho, revelou que, em recente encontro, o presidente Fernan
do Henrique Cardoso disse-lhe:

- Se o Paes foi eleito presidente do PMDB, meusjnterlocu
tores no partido serão você e o Michel Temer (líder na Câmara).

MARlZ PEDE APOIO E VOTOS PARA
ANDRADE, EM NOME DA UNIDADE

Governador orienta posição da bancada pelo "velho MDB"

O governador da Paraiba, Antônio Mariz, é o único entre os
nove governadores peemedebistas que já se defmiu quantO à su
cessão dentro do PMDB. Mariz vem orientando a bancada parai
bana a apoiar a candidatura do deputado federal Paes de Andrade
(CE): à presidência nacional do partido "em nome da unidade e do
velhoMDB".

O processo suces6rio no PMDB tem causado confusões e
um clima tenso de indefmições.

As bancadas do partido na Câm~ e no Senado resolveram
cobrar dos governadores uma posição. E que os governantes recu
saram aindkaçãaJ:le-Pa.es-de.Andrade e apontaram o nome do se
nador Iris Rezende (00) para a disputa. Rezende recusou a
indicação. O gesto provocou reações internas e agora muitos
membros do partido exigem que os governadores apontem um
nome de consenso.

Os governadores ameaçam fazê-lo apenas na véspera da
reunião dos governadores, marcada para sexta-feira, dia 8, em
Brasília. A convenção nacional do PMDB, que seria no domingo,
dia 10, foi empurrada para 10 de outubro. O presidente nacional do
partido, Luiz HenriqUe (SC), demonstrou preocupação com a inde
fmição e luta para antecipar a reunião. O vi~e--lídr do PMDB no
Senado, Geddel VierraLit:i1a (BÀ), mandou até recado para os go
vernadores: ''Vamos parar com essa palliaçada. Não existe consenso".

O senador paraibano Ney Suassuna disse e no cenário atual
a bancada do PMDB da Páraiba está acompanhando o voto do go
vernador Mariz, mas que ''houve um certo mal-estar" no início das
conversas. É que Luiz Henrique havia oferecido a I" vice-presi
dência do partido ao senador Ronaldo Cunha Lima (PB) e depois a
ofereceu para o PMDB paulista. O próprio Paes oferecera o cargo.
''Fomos pegos de surpresa quando Ronaldo ainda discutia com a
bancada se seria ineressante aceitar ou não o cargo", falou.

Segundo Suassuna a discussão sobre a ocupação da I" vice
presidência voltou para a estaca zero. Luiz Henrique, posterior
mente, ofereceu a 2" vice--presidência, mas de acordo com
Suassuna, Ronaldo Cunha Lima agradeceu o convite e disse que
"ia pensar". Apesar dos desentendimentos, Paes de Andrade con
tinua sendo consenso para os parlamentares paraibanos e o encon
tro dos governadores servirá, cbmo disse o próprio Suassuna, para
costurar o partído".

CAMINHOS DE MOMBAÇA CONDUZEM À HONESTIDADE

Brasília - Como não têm mais nada para dizer dele, falam
do Mombaça. Imaginam bastar isso para obstar-lhe a trajetória."
Não é negocista, jamais vendeu os oito mandatos de deputado es
tadual e federal que cumpriu, nunca mudou de partido nem traiu

convicções ou prestou-se a apoiar golpes de estado. Ao contrário,
manteve--se flIme na sustentação do interesse público e das idéias
que abraçou na juventude: libertárias, nacionalistas, sociais-demo
cráticas e, acima de tudo, antielitistas.

O personagem é o deputado Paes de Andrade, candidato à
presidência do PMDB, rejeitado pela aristocracia do Centro-Sul
pelo fato maior de ser e parecer um caboclo, cacto resistente e
.amargo_do Nordeste. Não lembram, ou esquecem rapidamente ser
dele a "História Constitucional do Brasil", em co-autoria Paulo
Bonavides, compêndio adotado na maioria das Faculdades de Di
reito do país.

HOMEM ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

Presidiu a Câmara dos Deputados e, como tal, por oito ve
zes exerceu a Presidência da República. Naqueles curtos períodos
desapropriou, por decreto, mais hectares de terra do que o próprio
Sarney e seus cinco anos de mandato. Durante os 10 anos seguidos
foi escolhido pelo Comitê de Imprensa da Câmara como um dos
quatro melhores. "

Por que não pode presidir maior partido nacional? Por cau
sa de Mombaça, onde nasceu. Porque foi a Mombaça, na primeira
vez em que assumiu a chefia do governo.

Décadas atrás, Raniéri Mazili era presidente da Câmara. O
presidente da República, Juscelino Kubitschek, viajou para Portu
gal. O vice-presidente João Goulart, ae olho na sucesssão próxi
ma, arranjou um expedie)lte para sair do pais, deixando de se
tomar inelegível. Mazili assumiu, com porte e postura inigualá
veis. Mandou transportar para Caconde - sua terra natal, no inte
rior de São Paulo - o Rolls Royce presidencial. E chegou de avião
também presidencial, para desfilar em carro aberto pelas principais
avenidas da cidade. Sem dispensar a faixa verde e amarela no pei-
to estufado. "

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS?

Ninguém protestou, amigos e inimigos acharam natural a
homenagem que o presidente interino portava a seus conterrâneos.
Os jornais registraram o evento discretamente e o episódio perdeu
se nas curva da crônica política.

Pois quem mandou o caboclo repetir a história? Em Cacon
de pode, mas em Mombaça, nem pensar. O1overam sobre ele far
pas, pedregulhos e petardos de toda espécie. Logo no sertão do
Nordeste? E viajando no Boeing presidencial? Para fazer discurso
em praça pública, ser aplaudido e assistir missa?

Deve estar feliz o deputado Paes de Andrade, se é só isso
'FIe os adversários levantam contra ele, tentando impedir sua can
didatura. Porque não integrou o grupo dos anões do Orçamento,
não enriqueceu na política, não bajulou os generais, nem nomeou
a família para cargos públicos. Na presidência da Câmara, cassou
dois colegas por ausência no plenário. Levou outro à renúncia, en
volvido em corrupção. Hoje é candidato único, contando até com
o apoio do antigo adversário, Jáder Barbalho, que renunciou em
seu favor. Dispõe do apoio dos antigos emedebistas, tendo integra
do o grupo dos "autênticos", a ponta de lança partidária que acu
tilava a ditadura. Sobre ele, disse o dr. Ulysses: "Aperto-lhes as
mãos: são limpas, fortes e hábeis no difícil manejo parlamentar."

....No fundo, não dizem, porque têm vergonha, inclusive al
guns governadores do PMDB, que se colocam contra a cimdidatu
ra de Paes de Andrade por motivo muito simples: ele rejeita o
neoliberalismo. Vatou contra a quebra do monopólio do petróleo e
das telecomunicações.

Insurge--se contra desindexação dos salários, o fIm das apo
sentadorias por tempo de serviço, a extinção da estabilidade dos
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funcionários públicos e o empréstimo compulsório sobre salários.
Tudo isso, no Brasil moderno, chama-se Mombaça.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Jarbas Lima, devidamente autorizado pelo
Líder de seu partido, que ocupará os dez minutos reselVados ao
PPR.

O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prosseguindo em algumas
reflexões que tenho tratado de desenvolver sobre temas que julgo
do interesse da Nação, faço hoje o registro inicial sobre um traba
lho do qual tomei conhecimento no sábado. O "Correio Brazilien
se", através de um caderno especial, começa a publicar uma série
chamada ''Estudos''. Desde logo verifica-se tratar-se de um traba
lho sério, profundo, baseado em dados de nossa realidade, e que
apresenta, com alguma ordem, este quadro estratificado da miséria
brasileira, que todos conhecemos um pouco e sob algum ângulo.

Esse caderno ''Estudos'' que promete ter prosseguimento le
vantando outras situações, já neste primeiro número de setembro
de 1995, mostra de forma honesta e realista o que está acontecen
do com o nosso País. Pelas notícias de um outro jornal também
deste fun de semana, a "Folha de S. Paulo", tomamos conhecimen
to de que na cidade de São Paulo, que é a capital econômica brasi
leira, 38% dos mendigos são pessoas de alguma formação, de
alguma ilustração e foram levadas a esta condição de mendicância
após a implantação do Plano Real.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, também se tem noção de
como é que nos preparamos para enfrentar esta dura realidade que
não começou hoje, ontem, com este Governo e nem com p Gover
no anterior.

A proposta do Orçamento anual, recentemente encaminha
da a esta Casa, também nos dá uma visão mais ou menos real do
que vai acontecer e quais são os propósitos do Governo no uso
desses recursos, através dos quais se poder ter a esperança de mu
dar alguma coisa. São duas as referências.

Os recursos destinados pelo Orçamento de 1996 ao paga
mento dos juros e dos encargos da dívida pública brasileira, soma
dos à amortização dessa, mesma dívida, durante o ano em
referência, correspondem a 136 bilhões de reais, ou seja, quase
metade de toda receita de 1996, que é de 312 bilhões de reais.
Mais objetivamente, o Governo está orçando as receitas e despesas
de 1996 em 312 bilhões de reais e está dizendo que vai gastar com
juros e com amortização da dívida 136 bilhões de reais. Esse volu
me -de recursos destinados ao pagamento de juros e à amortização
da dívida é tão grande que é algumas vezes maior do que o alar
mado volume de recursos destinados ao pagamento de pessoal,
que é de 41 bilhões de reais para 1996.

Então, com esses recursos, com esse Orçamento é que va
mos ter de enfrentar a realidade mostrada cruamente por esse pri
meiro caderno do jornal "Correio Braziliense".

Vou tomar a liberdade, Sr. Presidente, mesmo que perfunc
toriamente, de apontar alguns desses índices que nos formam ao
mesmo tempo, uma das dez maiores economias industriais do
mundo. Ocupamos, para tristeza e vergonha nossa, um dos últimos
lugares em termos de indicadores sociais. Por exemplo - esse é
um número redondo - em 1990, que é a data das últimas infonna
ções oficiais. os 50% mais pobres do Brasil recebiam 12% dos
rendimentos nacj9nais, enquanto que os 50% mais ricos recebiam
88% dos rendimentos nacionais. Os 50% mais pobres dos 150 mi
lhões de brasileiros vívem com 12% das nossas rendas, e os 50%
mais ricOs, que nem me arris;:o a apoytar, pois sequer número ab
soluto representam, detêm 88%~ rendas.

Eu me permitiria dizer, Sr. ~idente, Srs. Deputados, que
a comparação desses índices eco1Íômicos com outros países, tam-

bém apontados aqui pelo caderno Especial de Estudos do ''Correio
Braziliense", nos dá uma dimensão mais correta da gravidade do
quadro social brasileiro. Por exemplo: Os 20% mais pobres da
Alemanha detêm 6,8% da renda; do Canadá, 5,7%; da Dinamarca,
5,4% da Espanha, 6,9%; dos Estados Unidos, 4,7% da França,
6,3% da Itália, 6,8% do Japão, 8,7% no Brasil, os 20% mais po
hres detêm apenas 2,6% da renda.

Os 10% mais ricos destes mesmos países de~m:._na-Alema

$a, 23,4%; no Canadá, 24,1%; na Dinamarca, 22,3%; na Alema
$a, 24,5% nos -.stados Unidos, 25%, na França 25,5% na Itália,
25,3% no Japão, 22,4%. Os 10% mais ricos no Brasil detêm
48,1% dessa renda.

Não há país que consiga sobreviver socialmente com essa
concentração- de rendas, e por via de conseqüência, com essa via
l~nta desigualdade das camadas sociais.

Mesmo no fmal do meu tempo, eu gostaria de ainda me re
ferir a esses dados extraordinários, pela sua profundidade contidas
nesse caderno especial do "Correio Brazileiense", e lembrar mes
mo que de passagem, referências feitas a índices que se aproxi
mam mais da gravidade da nossa realidade. Por exemplo, alíquotas
l'fetivas médias do Brasil, em termos de pagamento de tributos.
0/0 Brasil, o consumo para 16.7%, o trabalho paga 19,2% e o capi
tllI8,18%.

E mais, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados: aqueles que
~anham acima de 100 salários mínimos pagam de imposto!, 15%
qestes salários; aqueles que ganham até um salário mínimo pagam
33,5% de impostos.

Este é o quadro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, dian-

~
do qual tudo que se diga, tudo que se discute desaparece, fica

em sentido. Não há propaganda governamental, não há publicida
e oficial capaz de neutralizar o impacto perante as consciências

realmente livres e preocupadas que olhem para esta situação vivi
da pela esmagadora maioria. Não há argumento, não há proposta
que consiga neutralizar e diminuir estes impactos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados que dão sustentação polí
tica ao Governo, que se encontram naqueles partidos engajados
com o Governo - respeitosamente me permito referir ao caso
do Presidente destes trabalhos, Deputado Adylson Motta - vim
para a tribuna, antes de colher estas informações, com a preo
cupação, de pela primeira vez, ter a grata oportunidade de fazer
um elogio ao Governo. Voltarei para completá-lo, mesmo que
não com a mesma ênfase que gostaria. Que essa extraordinária
píOpOSta não fique apenas no plano das intenções. Espero uma
))Iroposta de um projeto para educação, principalmente para a
educação brasileira básica. Se o que o Governo anuncia não fi
car apenas na promessa, num rasgo de falsos propósitos, quero
tecer elogios ao Presidemte Fernando Henrique Cardoso e à sua
equipe. Espero que se tome concreto este projeto de salvação
da educação nacional como um encaminhamento para a própria
população brasileira.

VII - ENCERRAJ\1ENTO

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

Luís Barbosa - Bloco - PTB; Robério Araújo 
PSDB.
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Pará

Socorro Gomes - PC do B.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP.

Acre

Francisco Diógenes - Bloco - PFL; João Maia - PSDB;
Zilá Bezerra-PMDB.

Maranhão

Costa Ferreira - PP; Magno Bacelar - S/P; Pedro Novais 
PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Edson Silva - PDT;
Inácio Arruca - PC do B.

Piauí

Felipe Mendes - PPR; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes
Landim - Bloco - PFL.

Paraíba
Efraim Morais - Bloco - PFL; José Aldemir - PMDB.

Sergipe

Marcelo Deda - PT.

Bahia

Coriolano Sales - PDT; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aracely de Paula - Bloco - PFL; Carlos Melles - Bloco 
PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; Marquinho Chedid - Bloco
PSD; Vadão Gomes - PP.

Mato Grosso

Antônio Joaquim- PDr; Gilney V:uma- PT; Rogério Silva- PPR.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Marconi Perillo - PP.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - "P.
Paraná

Mauricio Requião - PMDB.

Santa Catarina

Paulo Bauer - PPR.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPR; Ezídio Pinheiro - PSDB; GeJmano
Rigotto - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Nelson Marchezan
PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Ger
vásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL;
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco 
PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Elcione Barbalho 
PMDB; Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; José
Prlante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; O1ávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da
Carbrás - Bloco - PFL; João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz
Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - PDT;
Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar Kussler - PSDB; Marinha
Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon San
tiago - Bloco - PSD.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Darci Coelho - Bloco - PFL; Dolo
res Nunes - PP; Freire Júnior - PMDB; João Ribeiro - Bloco
PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Davi Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu
Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sa
bóia - Bloco - PSB; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury 
Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Remi Trinta - PMDB; Roberto
Rocha - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Antônio Balbmann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Ed
son Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata
PMDB; José Pimentel- PT; Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Go
mes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco
- PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda ,.,. PSDB; Zé Ge
rardo-PSDB.

Piauí

Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Heráclito Fortes - BlocO 
PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL.

RiQ Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Laíre Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; AJmando Abílio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan
Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; Ricardo Rique 
PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; João Colaço
Bloco - PSB; José Chaves - SlPartido; José Mendonça Bezerra-



Setembro de 1995- -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 5. 21207

Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhyli
no - PSDB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho 
Bloco - PFL; Pedro Corrêa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio 
Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Sérgio Guerra
Bloco - PSB; Vicente André Gomes - PDT; Wilson Campos
PSDB; Wolney Queiroz- PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - PP;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
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 - PPR; José
Teles - PPR; Pedro Valadares - Bloco - PMN; Wilson Cunha
Bloco-PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões
- Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes
PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Jaime Fernandes - Bloco
PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Ja
ques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; José Carlos Aleluia
Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Luís Eduanlo - Bloco 
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Severiano
Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco
PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antô
nio do Valle - PMDB; Armando Costa - PMDB; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PTB; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Fer
ramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco - PFL; Francisco Horta - Bloco - PL; Gené
sio Bernardino - PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco 
PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL;
João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB; José Santa
na de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco 
PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Marcos Lima
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Maurí
cio Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; New
ton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Paulo Delgado
- PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco 
PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Ro
naldo Perim - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Bra
sileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT;
Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; João Coser - PT;,Jorge
Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PpT; .
Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão
- PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Canloso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduanlo 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 Balsonaro - PPR; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - SlPartido; José Carlos Lacerda - PPR;
José Egydio- Bloco -PL; José Maurício- PDT; Laproviia 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; Rober
to Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Me
dina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR;
Vanessa Felippe- PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PedoB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL;
Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Da
niel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco
- PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PSDB; De Valasco
Bloco - PSD; DelfIm Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco 
PTB; Edinho Araújo - PMDB; EduardoJorge - PT; Fausto Mar
tello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João
Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Muda
len - PMDB; José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT; José
Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno
PT; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão 
PMDB; Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos
- PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar
celo Barbieri - PMDB; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima 
Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar- PPR;
Robson Tuma - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Ka
mia - Bloco - PSB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano
- PPR; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP; Roberto Franca - PSDB; Tetê Be
zerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Barbosa Neto - PMDB; João Natal- PMDB; Jovair Aran
te.s - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Maria Valadão - PPR;
Nair Xavier Lobo - PMDB; Orcmo Gonçalves - PMDB; Pe
drinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL;
Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac
- PMDB; Sandro Mabel - PMDB; Zé Gomes da Rocha 
Bloco-PSD.
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Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco 
PFL: Oscar Goldoni - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Blo
co - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR;
Chico da Princesa - Bloco - fYfB; Elias Abrahão - PMDB; Flávio
Aros - PSDB; Hennes Parcianello - PMDB; João Iensen - Bloco
- fYfB: José Borba - Bloco - fYfB; José Janene - PP; Luciano Piz·
zatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Max Rosen
mann - S/Partido; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP;
Odílio Balbinotti - SlPartido; Padre Roque - fYf; Paulo Bernardo
- fYf; Paulo Cordeiro - Bloco - fYfB; Renato Johnsson - pp; Ri·
cardo Barros - Blocó - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdo
miro Meger - PP; Werner Wanderer- Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco-

PFL; José Fritsch - PT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi
- PPR; Miltoo Mendes - PT; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL;
Rivaldo Macari - PMDB; SeraflID Venzon - PDT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Augusto Nar
des - PPR; Darcísio pe~ndi - PMDB; Enio Bacci - PD~; E~er
Grossi - PT; Hugo ~8ranha - Bloco - PTB; Ivo Mamardl 
PMDB; José Fortunati - PT; Jólio Redecker - PPR; Luís Roberto
Pome - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT;
Miguel Rossetto - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz 
PDT; TeImi> Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson
Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda Crusius 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encerro a Ses
são. designando para amanhã, terça· feira. dia 5. às 14 horas. a se
guinte.

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

URG~NCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discusslo

1
'PROJETO DE LEI W 180-8, DE 1995

(DO SR. PAULO BERNARDO E OUTROS)

Discussão, em turno único, do Projeto de Le: n2
180-A,de 1995,que "Estabelece normasparaarealização
das eleições municipais de 3 de outlbro dP- 1996 e dá
outras providências"; tendo parecer do Relatol .Jco.: i~nado

pela Mesa em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação: pela constitucionalidade, juridici
dade, legalidade, regimental idade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovaçãodesteedode nº834195, apensado,
com substitutivo (Relator: Sr. João Almeida).

AVISOS
PFOPOSlçOES EM FASE DE EMENDÀS 00 RECURSOS

l-Emendas

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:

Prazo para apresentaçlo de emendas (artigo 216, § 12,
do Regimento Interno)

N2 48195 (LUIZ GUSCHIKEN) - Altera as redações do
parágrafo 12do art. 219 e do art. 255 do Regimento
Interno.

Prazo -12dia: 5-9-95
Último dia: 12-9-95

N9- 50195 (ARTHUR VIRGILlO) - Altera a redaçAo do
parágrafo 12 do artigo 66 da Resolução Jl2 17, de
1989 - Regimenm Interno.

Prazo -12dia: 5-9-95
Último dia: 12-9-95

N2 51/95 (AGNALDO TlM6TEO) - Altera dispositivos
do Regimento Interno para que as sessões da
Câmara dos Deputados tenham seis horas de du
ração.

Prazo -12dia: 5-9-95
Último dia: 12-9-95

11- Recursos

2. CONTRA PARECER TERMINAl1VO DE COMISSÃO
-ART. 54 (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLE
NÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144, § 12) PRAZO PARA APRE
SENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 12. INTER
POSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32.combinado
com ART. 132, § 22-

2 1 pELA INCONSTITlJCIONALlDADE ElOlJ INJUBIDI
CIDADE OU INADMISSIBILIDADE:

PROJETOS DE LEI:

N21.076188 (FRANCISCO AMARAL) - Dispõe sobre a
admissão de portadores de deficiência física na Ad
ministração Plblica, e dã outras providências. (O
SUBSTITUTIVO DO SENADO.)

Prazo-
Último dia: 5-9-95

N2 1.898191 (HÉLIO ROSAS) - Dã nova redação ao
artigo 52. da Lei Jl2 6.179, de 11 de dezembro de
1974, que "institui amparo previdenciãrio para
maiores de setenta anos de idade e para invãlidos,
e dã outras providências". (A EMENDA DO SENA
DO.)

Prazo-
Último dia: 5-9-95
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RELAÇAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS 16:15 AntOnio Feijão
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MaS DE SETEMBRO 16:40 Edson So~res

Data Dia Hora
17:05 Gonzaga Mata

Nome 17:30 Sebastião Madeira
05 3Lfeira 15:00 Ubaldino Júnior 17:55 Teima de Souza

15:25 César Bandeira 18,:20 Pedro Corrêa
06 4Lfeira 15:00 João Paulo 19 3Lfeira 16:00 Pimentel Gomes

15:25 Osvaldo Biolchi 15:25 Pauclerney Avelino
08 62-feira 10:00 Sandra Starling 20 4L feira 15:00 Fernando Lopes

10:25 LeonelPavan 15:25 Fátima Pelaes
10:50 Eliseu Resende 21 SB-feira 15:00 José Fortunati
11 :15 José Genoíno 15:25 Gilvan Freire
11:40 Sérgio Miranda 22 6ª-feira 10:00 João Maia
12:05 Paulo Rocha 10:25 José Janene12:30 Marconi Perillo 10:50 Socorro Gomes12:56 Davi Alves Silva 11 :15 João Mendes13:20 Vicente Cascione 11:40 Giovanni Queiroz

11 2L feira 15:00 Udson Bandeira 12:05 Chicão Brigido
15:25 Gervásio Oliveira 12:30 ArnaJcJo Madeira
15:50 FeuRosa 12:55 Luiz Mainardi
16:15 Barbosa Neto 13:20 Ricardo Gomyde
16:40 Nelson Marchezan 25 2Lfeira 15:00 Danilo de Castro
17:05 Saraiva Felipe 15:25 Ceci Cunha17:30 Waldorniro Fioravante 15:50 José Chaves17:56 Wigberto Tartuce 16:15 Júlio César18:20 Emerson Olavo Pires 16:40 Pedro Valadares

12 3Lfeira 15:00 José Fritsch 17:05 Simara Ellery
15:25 Márcio Fortes 17:30 Saulo Queiroz

13 4L feira 15:00 Fernando Lyra 17:55 Nedson Micheleil

15:25 Luís Roberto Ponte 18:20 Nilton Baiano
João Ribeiro14 SLfeira 15:00 Chico Ferramenta 26 SLfeira 15:00

15:25 Paes de Andrade15:25 Freire Júnior
27 4L feira 15:00 Hugo Lagranha

15 6Lfeira 10:00 João Coser 15:25 Pedro Canedo
10:25 Expedito Júnior 28 SLfeira 15:00 Tilden Santiago
10:50 Euripedes Miranda 15:25 Marcelo Deda
11:15 Paulo Baue:, 29 6Lfeira 10:00 Laura Carneiro
11:40 Luciano Castro 10:25 Régis de Oliveira
12:05 Tuga Angerami 10:50 Adelson Salvador
12:30 Mauri Sérgio 11 :15 Márcia Marinho

12:55 Ta1vane Albuquerque 11:40 Herrnes ParcianelJo

13:20 Roberto Rocha 12:05 Paulo Delgado
12:30 Renan Kurtz

18 2ª-feira 15:00 Jofran Frejat 12:55 Pinheiro Landim
15:25 Elton Rohnelt 13:20 AnaJlJia
15:50 Paulo Bornhausen
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÓES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das lideranças

REUNIÃO DE AUDIê:NCIA PÚBLICA

Local: Plenário 20 - Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

ASSUNTO:

- Esclarecimentos sobre o descumprimento dos acordos feitos a favor da
Agricultura pelas diversas entidades de representação tanto no Congresso
como representação sindical.

CONVIDADOS:

- Dr. PAULO CÉSAR XIMENES - Presidente do Banco do Brasil'
- Dr. EDMAR LISBOA BACHA - Presidente do Banoo Nacional de

Desenvolvimento Econõmico e Social;
- Dr. BYRON COSTA DE .QUEIROZ - Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil.

A V I S O N° 21/95

juridicidade, té.""i~ l"llislativa.e,. no mérito, pela rejeiçAo do PL 3.644193, apensado;
e pela con.tilUCIonaiidade, Jundicidade, técnica legislativa o, no mérito, pela
aprovação do PL 4.260189, apensado, nos termos do Substitutivo aprasentado
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Adylson Motta.

B - Proposlçlo sujeita • apreclaçlo conclusiva du Comlulles:

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

3 - PROJ~O DE: ~EI N" 4.676-A19O - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobro a
capacidade CIvil do maior de 16 (dezesseis) lII10lI 11 menor de 18 (dezoito) anos
para o fim e.peclfico de movimentaçAo dos depósitos em CadlImeta de Poupança"
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA •
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede, técnica legislativo e no mérito pelo
aprovaçio, com emendà ' ,

VISTA: Concedide em 23.05.95 ao Deputado Marconi Perillo.

PAUTA NO 45195

A - Proposlçlles sujeitas. apreclaçlo do Plenário da Cua:

PRIORIDADE

1 - PR~JETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 96192 - do Sr. Jackson Pereira _quo "altera
a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que "estabelece, de acordo com
o lIrl. 14, §9" .de Constilui~ Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cessação e detellTuna outras provIdência....
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa o, no mérito, pela
rejeição

1 - PROJETO DE LEI N° 336-A195 - da Sra. Fátima Pelaes - que "Assegura à
mulher, na condição de cabeça-de-casal ou chefe de família, o direito de
aquisição de terras públicas".
RELATORA: Depmada TETÉ BEZERRA

AVISO N° 22/95

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 787/95 - do Sr. Ezidio Pinheiro - que "Institui requisitos
para a classificação de pequeno prodmor rural para fins de enquadramento
sindical e do créclno rural".
RELATOR: Deputado'SILAS I!lRASILEIRO

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 29/08/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: =30/08/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5" Sesslio

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4" Sesslio

2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3/95 - do Sr. Cunha Bueno - que "altera o art.
1° da Lei Complementar nO 78, de 30 de dezembro de 1993, qua "disciplina a
fixação do número de Deputados, nos termos do art. 45, §1" da Constituiçlio
Federal".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidado

3 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 130/92 - do Sr. Jackson Pereira - quo "acrescenta
parágrafo ao art. 187 do Regimento Interno de Cllmara dos Deputado....
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade a técnica legislativa

PAUTA N"63/95
(Remanescente)

A - Proposlçlo sujeita • apreclaçlo coneluslva das ComlssOes:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 4.776/90 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 354 do' Código de Proce.so Penal".
RELATOR: Deputado ZULAlê COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnice legislativa, com emendes e,
no mérito, pela aprovação

ADIADA a discusslio em 24.08.95 a pedido da relatora.
Sala T-09, Anexo /I

PAU T A N° 41/95
(Remanescente)

A - Proposlçlles sujeitas à apreclaçilo do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 4.580-8/90 - que "dispõe sobre a
participaçlio dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, define sua

participaçlio nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho para
efeitos do § 4°, do art. 218 da Constituição e dá omras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

PARECER: pela consttlucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das
Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida em 16.05.95 aos Deputados Aldo Arantes, Marcelo Déda e
Matheu. Schmidt

2 - PROJETO DE LEI N" 4.583190 - do Senado Federal (PLS no 286/89) - que "altera e
acrescenta disposições à Lei nO 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei
nO 6.964, de 9 de dezembro de 1981, qua define a situação jurldice do estr\llllllliro
no Bra.i1 e dá outras providência.... (apensos os Projetos de Lei nos 1.601,
2.322, 2.421 e 4.260, de 1989, 4.692190, 1.159191 e 3.644193)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e dos apensos de nos 2.322J89, 4.692190,
1.601189 e do Substitutivo da CCJR apresentado a este último; pela
incon.titucionalidade do PL 1.159191, apensado; pela constitucionalidade,

PAU T A N° 71195

A • Propoalçlo suJeita. apreclaçlo do conclusIva das Comlssoes:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.970193 - do Sr. Eduardo Jorge - que "institui, sOb critérios a
ser~ especificedo., ComissOss Interna. de Pessoal para as empresas

orgamzadas na forma de socieefade anônima, sociedade de respon.abilidade limitada
e da administração indireta e fundacional da Uniilo , na forma de co-participação na
gestAo intennediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA

PARECER: pela inconstitucionalidade do PL 3.970193 e do substitutivo de CTASP
VISTA: Concedida em 28.06.95 pelo Dep. /·:élio Rie~'dc.

ADIADA a discussão em 29:09,95.

PAUYA N° 73/25
A - Proposlçoos sujeitas a dlsposlçt<fls especl~l. (rlt. 202 e segulntas do RI):

TRAMITAÇ/<!) ESI'ECIÁL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO [,O 161193 - do Sr. Tony Gel e outros _
que "dá nova redaçlio ao art. 2" da Constituição Federal e acrescenta artigo.
referentes à estrutura do Poder Moderado~'
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela inadmissibilidade
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2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 11" 36195 - do Sr. Sérgio Carneiro e
outros - que "dispõe sobre as datas das posses do Presidente de República, dos
Governadores de Estado, dos Prefeitos dos Municlpios, dos Senadores, dos
Deputados Federais e Estaduais e dos Vereadores e da eleição das Mesas da
Cêmara dos Deputados a do Senado Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidade

3- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 11" 55195 - do Sr. Roberto Paulino e
outros - que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 62195 - do Sr. Saulo Queiroz e
oulros - que "altera dispositivos da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: p"la inadmissibilidade

5 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 63195 - do Sr.Severino Cavalcanti e
outros - que' "acrescenta parágrafo ao inciso XXXIV do art. 7" da Constituição

Federal, renumerando-se os demais".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade

6 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 65195 - do Sr. Régis de Oliveira e
oulros· que "acrescenta inciso ao art. 103 da Constituiçao Federal".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade

7 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 67195 - do Sr. José Priante e Deltros
que "altera a redação do inciso X do §2" do art 155 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade

8- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 72/95· do Sr. Salomão Cruz e outros
- que "suprime o inciso XVI do art. 49 da Constituição Federal e dá nova redação
ao parágrafo 3° do art 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade

9 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 77195 - do Sr. Severino Cavalcanti e
outros· que "acrescenta ao texto do inciso V do art. 7° da Constituição Federal a
eJ<Pt'essão "dele excluídos os trabalhadores da microempresa e da empresa de
pequeno porte".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

10 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 80/95 - do Sr. Fernando Gabeira e
outros - que "dá nova redaçao ao §2" do art 14 e ao "capuf' do art. 143 da
Consmuição Federal".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 89/95 - do Sr. Nicias Ribeiro e outros
- que "dá nova redação ao inciso IV do art 29 de ConslibJição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

12- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 95195 - do Sr. Fernando Zuppo e
outros - que "dil novo redação ao art. 144 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

13 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO 11" 97195 - do Sr. Jerônimo Reis e
outros - que "dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela inadmissibiUdade

14 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 99195 - da Sr". Elcione Barbalho e
oulros - que "altera a redação do art. 179 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado eORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade

15 - PROPOSTA'DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO 11" 100/95 - do Sr. Salomão Cruz e
outros - que "modifica o § 1° do ar!. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 74195
(Remanescente)

A • ProposlçOBs sujeitas 11 apreclaçlo do PlenArlo da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 5.233190 - do Senado Federal (PLS n" 36190) - que "dispõe
sobre admissão e demissão de servidoras públicos em perlodo eleitoral e dá
outras providências".(apensos os Projetos de Lei n"s 4.895190,5.052190 e 5.149190)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

PARECER: pela constitucionalidade, jundicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e dos PLs nOs 4.895190 e 5.149/90, apensados; e pela
prejudicialidade do PL nO 5.052190, apensado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.08.95 aos Deputados Prisco Viana, Nilson
Gibson e Matheus Schmidt.

TRAMITACAo ORDINÁRIA

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÀRiO AO PL N° 8.052-A/86· que ''toma
obrigatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos da administração Direta
e Indireta, das despesas efetuadas com propaganda e publicidade, discriminado
o montante pago a cada agência ou veículo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidadB e técnica lagislativa das Emendes
nOs 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda no 3
VISTA: Concedide em 17.08.95 ao Deputado Jorge Wilson.

B • PropOlllçlles sujeitas 11 apreclaç~o conclusiva das ComlssOBs:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI NO 191-B/91 - do Senado Federal (PLS no 329/89) - que "flX8
critérios para a realização de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade li técnica lagislativa deste e das
nove emendas apresentadas na ComissAo de Justiça
VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Deputado Jorga Wilson.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 6.019-AI9Q - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de
Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da

Comissão de Agricultura e Polltica Rural, na forma do Substitutivo apresentado

5 - PROJETO DE·LEI N° 382-B/91 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre o acessó
da mulher ao mercado de trabalho e determína outras providências".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na

forma do Substitutivo da Comissão de Saguridade Social e Familia, com
subemendas

6 - PROJETO DE LEi N° 1.753191 - do Sr. Paulo Paim • que "dispõe sobre a
concessão do adicional de periculosidade aos porteiros, zeladores, vigias,
garagistas, vigilantes e guardas de segurança".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Trabaiho, de Administração e Serviço Público

7 - PROJETO DE LEI N" 3.282-A/92 - do Sr, Sergio Arouca - que "altera a redação
dos arts. 29, 36 e 49 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

8 - PROJETO DE LEI N° 3.408-A/92 - do Sr. JerOnimo Reis - que "dispõe sobre as
obrigaçOes da instituição responsável por unidade hospitalar decorrentes de danos
causados a paciente que contrair infecção hospitalar durante internação".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

9 - PROJETO DE LEI N° 3.653193 - do Sr. Valdir Colalto - que "acrescenta perágrafo
ao art. 2" da Lei nO 5.553, de 6 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a
apresentação e uso de documentos de identificação pessoel".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, iuridicidade, técnica legislativa, com emenda e,
no mérito, pela aprovação

10 - PROJETO DE LEI N° 3.729-BI93 - do Sr. Jackson Pereira· que "altera o ar!. 1" de
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
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede e·técnica legislativa

11 - PROJETO DE LEI N° 141-AI95 - do Sr. José Coimbra - que "obriga e 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
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAU T A NU 75195

A • ProposlçOBs sujeites à apreclaçlo conclusiva das ComissO..:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2.766-A/92 - do Senado Faderal (PLS nO 259191) - que
"determina a indisponibilidade dos bens de vitima de seqüestro e de extorsão
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RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTiTUTIVO

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS AP~ESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

PrazO.: 5 Sess6es
Decurso: •

Inicio.: 05.09.95
HOIlirio.: 9 às 12 he 14 às 18:30 h

C - Proposlçlo sujeita. apreclaçlo conclusiva da ComlaallH:
URG~NCIACONSTITUCIONAL

(223, 11° da CF)

4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 110195· da ComiSllAo de Ci6ncia e
Tecnologia, ComunicaçAo e Informática (Mensagem n" 38J95-PE) • que "aprova o
ato que outorga permissAo á FundeçAo Rádio Nazaré, para executar servIço de
radiodifusAo em fraqQ6ncia modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Ananindaua, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO .
PARECER: pel. conslilucionalidada, juridicidada e técnica legislativa

1 - PROJETO DE LEI N" 352195 • da Sra. Laura Carneiro - que "permite o registro da
unillo, como casamento, após cinco anos de vida em comum, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA

4· PROJETO DE LEI N" 3.967-AJ93· do Sr. Jackaon Pereira· que "proibll às instituiçOas
financeiras a abartura de contas sem idantilicaçllo de seu titular".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pala inconstitucionalidade e llIlli-regimantalidade deste, das Emendas
edotadaa pala ComissAo de Finanças e TributaçAo e da emenda apral8lllada na
CominA0 de Justiça
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Deputado Joaé Ganolno

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

2 • PROJETO DÊ LEI N° 2.7046192· do Sr. Jackaon Pereira • que "dispõe sobre os
prazos para apracíaçAo das contas do Presidente da República, Governadores de
Estados e Prefeitos Municipais".
RELATOR: Daputedo BENEDITO DE LIRA
PARECER: pala inconstitucionalidade deste e da Emenda da CominA0 de Finanças
e TributaçAo
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Deputado Nilson Gibson

3 • PROJETO DE LEI N° 3.257-AJ92 • do Sr. Sergio Arouca • que "a~era a radaçllo do
art. 652 da ConsplidaçAo das Leis do Trabalho, aprovado paio Decrelo-Lel nO 5.452,
de 1° de maio de 1943, e do art. 2" da Lei n" 7.701, de 21 da dezembro de 1988".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS

PARECER: pala inconstitucionalidede deste; e pala conalilucionalidada,
juridicidade e técnica legislativa do Substilulivo da ComiuAo da Trabalho, da
AdministraçAo e SllfViço Público
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Deputado Jair Siqueira

mediante saq08stro, os de seu cOnjuga e de seus parentes, e dá outres
providências".
RELATOR: Deputado ZULAII: COBRA
PARECER: pale inconstitucionalidade e, no mérito, pala rejaiçAo deste, das
Emendas da CominA0 de Finanças e TributaçAo e de emenda apresentada na
ComissAo de Justiça
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao.DapulatIo Nilson Gibson

PAU TA N" 81195
(RamanHCante)

PAUTA N° 35195

Local: Plenário n" 10, Anexo 11
Horário: 10:0011

B· ProposlçllH SuJe1ta1 • Apreclaçlo ConclUIJva du ComlslllH:

A• DllcUlllo e Votaçlo de Requerlm.ntos e ReI.t6r101 .m Gel1ll:

1· Requerimento do Deputado Celso Russomanno para que aejlll11 submetida li
apraciaçAo delta ComissAo as justificativas do nAo comparac;men\o do Ministro de
Fazenda, Exmo. Sr. Padro Malan, às convocaçOes deite órgAo Técnico.

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N" 1.828191 • do Senado Fadaral (PLS 53191) - que "dispõe sobre
o livra acesso àspraias da terrenos de marinha e seu uso público".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável a este, com Suhalilulivo, e contrário ao de PL da n" 1.009J91,
apensado. '

Prazo.: 5 Sess/les
Decurso: 5° Seulo

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 29108195
HOIlirlo.: 9h às 12h e14h às 1811

1· PROJETO DE LEI N° 1.300J91 • do Sr. AntOnio Cerlos Mendes lhame • que "dispõe
sobre a escolha de locais para depósito intermediário seletivo de rejeitos radioativos e
dá outras providências". . .
RELATORA:Deputada Maria ValadAo

2 - PROJETO DE LEI N" 4.42O-A194 • do Podar Executivo (MSC 87/4) • que "dispõe sobre
a ocupaçAo, utilizaçAo e o exercicio de atividades na faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado Fernando Gabaira

PAUTA N"88I95
(Ramanncante)

A- ProposlçOH Iujeltu a dllposlçOH "pacla" (art. 202' e lagulntel do RI):

TRAMlTAçAo ESPECIAL

1- ~ROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUlçAO N" 112195 • do Sr. José Ganolno e
outros - que "institui o Sistema da Controle do Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado ZULAII: COBRA
PARECER: pala admissibilidade, com emendlI saneadora

VISTA CONJUNTA: Concedida em 31.08.95 aos Deputados Gerson Peres, Jorge
Wilson, Coriolano Sales, Jarbas Lima, Alexandre Cardoso, Benedito de Lira, Vicente
Arruda, Jorge Wilson e Edson Soeres. .

2 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 151195 - do Sr. Gonzaga Patriota e
outros· que "a~era a redaçAo do inciso 11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pala admissibilidade

A - Proposlçlo auJelta • apnclaçlo conclUIJva du ComlullH:

PRIORIDADE

1· PROJETO DE LEI N" 4.018-AJ93· do Senado Federal (PLS n" 78192) • que "dispõe
sobra e arbitragem".
RELATOR: Deputado RI:GIS DE OLIVEIRA
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidada, técnica legislllliva e, no mérito, pala
aprovaçAo daste e da emenda edotadll pala ComlSllAo da Defaaa do Consumidor,
Meio-Ambiente e Minorias
VISTA CONJUNTA: Concedida em 23.08.95 801 DeputedoI Milton MandeI e MlIrcaIo
Déda.

AVISO N"39195
B - Proposlçlo luJelra • apreclaçlo do Plenirlo da Cu.:

URG~NCIA
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1· PROJETO DE LEI N" 4.425194 - do Sanado Fadaral (PLS 93/93) • que "dispõe sobre
os Planos e Seguros Privados da Assist6ncia á Saúda e dá outras providências."
RELATORA: Deputada.LAURA CARNEIRO

J

3· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 121/95 - da Comissllo de Relaç6as
Exteriores (Mensagem nO 820/94-PE) - que "aprova o texto das modificações ao
Convênio Consmulivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovadas por
ocasiio das reuniões anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de
Desenvolvimento e Fundo Africano .de Desenvolvimento, realizadas em Oscar,
Senegal, no parlodo de 12 a 14 da maio de 1992".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

Inicio.: 00lI09I95
HOIliJio.: 9às 12h. 14 às 18h

Prazo.: 3 Se_s
Decurso:-
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COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL A PROPOSIÇ.l.O ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMlSSÃO.

Sala T-15, Anexo 11

A V I S O N" 17195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

IniciO.: 01109195 Prazo.: 5S...oe.
Horário.: 9 à.12 he 14 à.18:3O Decurso: 2' semo

1 - PROJETO DE LEI N° 762195 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "altera a Lei nO 7.542 de
;: 1~s:.embrode 1986, e dispõe .obre a eplicação da Lei nO 8.666, da 21 de jU~ho

RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

2 - PROJETO DE LEI N° 604/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 851/95) - que 'fIXa a
Gratificação de Representação pelo exercicio da função nos Gabinetes dos Ministros
Militares, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT

3 - PROJETO DE LEI N" 807/95 - da Sr. Vanessa Felipe - que "cria o Fundo de Apoio à
Região Sudeste com o objetivo da combater a violência nos Estados-membres
integrantes da Regiilo".
RELATOR; Deputado JAIME MARTINS

1. SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 3.890/89
do Sr. Max Rosenmann - que "concade isenção do Imposto sobre .Produtos
Industrializados-IPI, na aquisição de automóveis de pas!lllgeiros que espeCifica e dá
outrllll providências".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

2 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 5.489-BI9O
do Sr. Adylson Moita - que "obriga às empresas a instalação e o efetivo
funcionamento de·serviços odontológicos aos seus empregados nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado DILSO SPERAFrCO

3· SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 2.496192 
do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre o tratamento tributário relativo à bagagem".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA

4 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 32195 - do
Sr. Rommel Feijó - que "dispõe sobre o tratamento diferenciado às Microempresas 
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, modificando dispositivos da Lei nO 8.864, de
28 de março de 1994"
RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala 142-e, Anexo 11

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11

A V I S O N° 18/95

Local: Plenário n018 - Anexo 11
Horário: 10 horas RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

PAU TA N" 33195
Inicio.: 3010B/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessoel
Decurso: 4- Sesdo

A V I S O N" 19195

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

3 - PROJETO DE LEI N" 62-A/95 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre a
complementação da aposentadoria pega aos empregados da Casa da Moeda do
Brasil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARclO FORTES

1 - PROJETO DE LEI N° 1.852191 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o disposto no
parágrafo 2" do artigo 2° da Lei nO 8.056, de 28 de junho de 1990, que prorroga a
vigência dos dispositivos que hajam htriburdo ou dalegado competência normativa aos
órgãos que menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

Prazo.: 5 S.ss6es
Decurso: -

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 5109/95
Horário.: 9 à. 12h e 14 à118h

A· ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMEt'lTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N" 4.182-A/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre a criação
do Prêmio de EsUmulo à qualidade na Atenção à Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.566-Al93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "isenta da
contribuição para a Seguridade Social o proprietário de construção residencial
unifamiliar, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

AI Requerfmentos:

1 - Do Senhor Deputado AntOnio Carlos Pannunzio, solicitando a realização da reunião
da audiência pública, com a presença do Senhor Edmar Lisboa Bache, Presidante do
Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social - BNDES, para abordar no
plenário desta os seguintes assuntos: 1 - atuação do Sistema BNDES no primeiro
semestlll de 1995; 2 - lucro obtido, valores das inadimplências, impostos pagos,
crescimento dos ativos e fiuxo de financiamentos; 3 - número de consultas,
enquadramentos, aprovações e desembolso do BNDES; 4 - discriminar todos os
projetos, recursos e linhas da créditos disponrveis, que eiIo apoiados pelo BNDES; 5 
atividades desenvolvidas pelo BNDES nas áreas da planejamento, administração,
relações internacionais e institucionais; 6 - desempenho econOrnico-financeiro do
BNDES; 7 - segmentos da sociadada qua silo os benficiários diretos do apoio do
Sistema BNDES; 8 - destacar a atuação do FINAME dentro do Sistema BNDES; 9 
acentuar a participação do BNDESPAR do Sistema BNDES; 10 - explicar como
funciona a rnfra...strutulll do processo de privatizaçAo administrado pero BNDES, o
número de empresas já privatizadas, os valores arrecadados, o númaro da empresas
ainda a serem privatizadas e quais as previsOes de arrecadação com a venda dessas
empresas feita pelo Govemo FHC.

2 - Do Senhor Deputado Armando Abflio, solicitando nos tBm10ll do Art. 255 do
Regimento Intemo da Câmara dos deputados, a realizaçAo de reunilo de audi6ncia
pública, com a presença dos Governadollls dos Estados: de Paralba, Senhor AntOnio
Mariz; do Ceará, Senhor Tasso Jereissati e do Rio Grande do Norte, Senhor Garibaldi
Alves Filho, para discutirem assuntos relacionados à Transposição das Águas do Rio
SIo Francisco.

LOCAL: Plenário 10, Anexo 11
HORÁRIO: 14:00 horas

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PAUTA N"26
REQUERIMENTO:

1- Requerimento nO 32195 - do Sr. Domingos Dutra - que "requer providêncillll para
apurar o sequestro, pala famflia Moita, da membros de uma comiseilo de entidades em
Lago do Junco (MA)".

2 - Outros assuntos

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Sala 110 - Bloco das Lideranças

A V I S O N° 13195
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

IniciO: 30lO8I95 Prazo.: 5Sess081
Hor*lo.: 9 às 12h e 14 à. 1Bq Decurso: 4" Sesslc

4 - PROJETO DE LEI N° 421-A/95 - do Sr. Raimundo Santos - qua "dispõe sobre o
acompanhamento hospitalar de paciente até quatroze anos de idade nos hospitais
públicos e privados e dá OUtrllll providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

B· MÉRITO:
5 - PROJETO DE LEI N" 4.563-A194 - do Sr. Telmo Kirst - que "permite ao proprietário de

imóvel rural abater do Imposto de Renda os gastos com produtos farmacêuticos
adquiridos para uso de seus familiares e seus trabalhadores"
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

6 - PROJETO DE LEI N°~5 - do Sr. Cunha Bueno - que "restabelece o incentivo
fiscal que menciona e dá outraslprovidências".
RELATOR: Deputado OSORIO ADRIANO

7 - PROJETO DE LEI N" 232-A/95 - do Sr. João Maia - que '~oma obrigatória a
discriminação dos impostos incidentes sobre o preço de mercadorias alienadas e de
serviços prestados".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
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8 - PROJETO DE LEI N" 393-A/95 • do Sr. José Carlos Coutinho - que concede isançllo
do Imposto de Renda a aposentados que não tenham outros randimentos".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

COMIsSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBUCO

Sala 15-B - Anexo 11

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

AVISO N025/95

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PI1IZO: 5 sessões
Decurso: 5· 181510

6 - PROJETO DE LEI N° 247-A/95 - do Sr. Vilson Sentini - que "institui o Vala-Remédio a
d ~ ,'liraS providências".
RELATOk! Daputado FERNANDO LYRA

7 - PROJETO DE LEI N" 417-A/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre 8 preslaçllo
de serviços comunitários pelos ~'9neficiáriosdo seguro-desamprego".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

8 - PROJETO DE LEI N° 722195 - do Poder Executivo (MensaQ9m nO 769195) - qua "altera'
dispositivos das Leis nO 8.036, da 11 de maio de 1990, nO 8.212, de 24 da julho da
1991, a nO 8.620, da 5 de janeiro de 1993, e determina outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

9 - PROJ~TO DE LEI N" 738195 - do Sr. Walckimiro Fioravante - qu~ introduz alteraç6es
na Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1003, que "dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

10 - PROJETO DE LEI N° 750195 - do Sr. Benedito Domingos • que altera a redação da
alínea "I" e acrescenta a allnea "g" ao inciso I, do artigo 17, da Lei nO 8.666, de 21 de
junho de 1993, que "ragulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição Fadaral,
institui normas pera Iicitaçõas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

Sala 14-T - Anexo 11

1 - PROJETO DE LEI N" 5.638-AI9O - do Sr. Luls Roberto Ponte - que "assegura a
liberdede para o funcionamento do comércio a dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

2 - PROJETO DE LEI N° 1.246191 - do Sr. Gilvan BorQ9s - (PL n" 1.526191, apanS8do)
que dá nova redação ao artigo 1° da Lei n" 5.527, de 8 de novembro da 1968, que
"restabelece, para as categOrias profissionais que menciona, o diraito à aposantadoria
espacial da que trata a Lei n" 3.807, de 25 da agosto de 1960, nas condiç6es
anteriores".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

3 - PROJETO DE LEI N° 4.274193 - do Poder Exaculivo (Mensegem n" 821193) - que
"estenda os benefícios previstos no jnciso 11 do artigo 50 da Lei nO 7.269, de 18 de
dezambro de 1984, alterada pela Lei n" 7.475, de 13 de maio da 1986, aos Policiais
Militares que ITlBnciona".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

4 - PROJETO DE LEI N" 4.439-A194 - dos Srs. Roberto Magalhiles e Elias Murad - que
"exclui do conceito de reiàçao ampregatlcia o trabalho prestado como terapêutica
ocupacional pera recuperação da usuários de drogas".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

5 - PROJETO DE LEI N° 15-A195 - do Sr. Nilson Gibson - que "estabelece o dever das
entidadas a associaçOas de c1asf!9 de editar publicaçOas que contenham informaçOas
relativas a saus associados".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJ6

AVISO N025195

AVISO NO 26195

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 291OB195
Horárto: 9 às 12h a 14 às 18h

PI'lIZO.: 5 sessões
Decurso: 21 Sessão

Inicio.: 1°/9195
Horárto.: 9 às 12h e 14 às 18h

1 - PROJETO DE LEI N° 463195 - do Sr. Vic Pires Franco - que "obriga a instalação de
gerador de energia elétrica, com sistema automático de acionamento, em todas as
salas de cirurgia dos hospitais ou clinicas do serviço de saúde do Pais".
RELATOR: Deputedo JAIR SOARES
PARECER: favorável, com substitutivo

9 - PROJETO DE LEI N" 729195 - do Sr. Simão Sassim- que "dispõe sobre o
direcionamento dos recursos captados pelas entidades integrantes do Sistema
Financeiros de Habitação - SFH, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

10 - PROJETO DE LEI N° 805195 - do Senado Federal (PLS nO 153195) - que "A1tara inciso
do artigo 11 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, incluindo a dedução, na
declaração de Imposto de Renda de pessoas físicas, do total das daspesas
efativamente realizadas com instrução ".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

AVISO N°09/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Ink:lo.: 0-4.09.95 Pl'lIZo.: 05 sessões
Horárto.: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: _

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 5.874190 - do Sr. Roberto Balastra - que "dispõe sobns o
Progr8l!'a. Nacional do Álcool, a produção de álcool etflico de todos os tipos, sua
comarclahzaçllo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FAUSTO MARTELLO

2 - P~OJETO DE LEI N" .584195 - do Sr. Fernando Ferro - que "altera a redaçllo os
~Igos ~o e 2". da LeI nO 9.048, de 18 de maio de 1995, que "onna obrigatória a
eXIstência de Instrumentos da medição da peso nos postos revendedores de gás
Iiquefafto de petr61ao para uso doméstico."
RELATOR: Deputado SYLVIO LOPES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo 11

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

2 - PROJETO DE LEI N" 469195 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "estabelece medidas de
protação ao trabalho do menor, e dá outras providências". (Apenso: PL 683195)
RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA
PARECER: favorável a este e ao de nO 683195, apensado, cem subslilutivo

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inicio; 1°109/95 "PI1IZO: 5Sa'-
Horário: 9 às12h e14 àslBh· Decurso: 2" sassAo

AVISO N026/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inicio.: 419195 Pl'lIZo.: 5 Sessões
Horárto.: 9 às12h a 14 às 18h DllCUrso: l' Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECE8ERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEM8ROS
DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N" 3.886193 - do Sr. José Anibal - (PL's nOs 374195 a GSOI95,
apensados) - que "regulamenta a prOfíssAo de empregado de edifícios e dá outras
proyjdências"#
RELATOR: DeputadO CORIOLANO SALES

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 693195 - do Poder Exaculivo (MSC nO 698/95) - que "dispõe
sobre jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e
Médico Veterinário da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das
fu~spúblicas fedarais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ANDRÉ GOMES

_ PARECER: favorával, com substitutivo e contrário às emendas apresantadlls na
ComissAo

11 - COMISSOES TEMPORARlAS:

'COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 84-AI91-lrrlgação da Ilha d. Maraj6

Salas 131C1135C -Anexo"
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PAUTA N° 03195
Reunllo dftllmld•• eI.bol'llÇlo do roteiro~ 1nIIWhos
HonIrio: 14h30
Local: Plenário 18, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 133-A/92-Demarcaçéio Te"as Indígenas

Salas 131C1135C -Anexo 11

PAUTA NO 12195
Reunllo dntlMd•••p,...n'-çlo do P.rK8r do Relator
Horário: 14h30
Local: PI8I1ário 13, Anexo 11

AUDIêNCIA PÚBLICA
Horário: 104h30
Local: Plenário 11, Anexo 11
CONVIDADOS: .
Dr. MATHIAS FLACH - Presidente do Conselho Federal de Entorpecantes- CONFEN,
Dr. ELIAS MURAD - Deputado Federal - PSD8IMG; e
Dr. EDUARDO JORGE - Daputado Federal- PT/SP.

11I. COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EFISCALIZAÇÃO

Sala 115-8, Anexo 11

AVISO N°07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93-lmunidade Parlamentar

Salas 131C/135C -Anexo 11
InIcio.: 05/09195
Horário.:Sll. 12hs e 14lls 1Bh•.

Prazo.:ca dias
Decurso: 111 dia

PAUTA N° 11195
R.unllodHtI~••prKl.çlo do P.recer do ReI.tor
Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 188-A/94-Anlstla Servidores Militares

salas 131C1135C - Anexo 11'

REUNIÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
E DOS VlCE·PRESIDENTES

Horário: 15h
Local: Plenário 16, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
Política Nacional de Drogas

Salas 131C/135C -Anexo 11

1 - PROJETO DE LEI N° 30195-CN. " Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União, em favor da Ju.tiça Eleitoral e da Justiça do trabalho, crédito suplementar
no valor de R$ ;3.194.720,00, para os fins que especifica".•

2 - PROJETO DE LEI N" 31195-CN." Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 2.412.220,00, para os fins que especifica".

3 - PROJETO DE LEI N" 32195-CN. " Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, em favor de diversos ÓrgAos dos Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo, créditos adicionais até o limite de R$ 2.889.369.503,00, para
os fins que especifica".

4 - PROJETO DE LEI N" 33195-CN." Autoriza o Poder Executivo n ~;,nr ao OrÇ8ffi1l1'lto
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 3.922.922,00 e crédito especial alé o limite de R$11.118.618,00, para os fins
qua especifica".

NOTA: AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO
DISPOSIÇÃO NAS SECRETARIAS DAS COMiSSõES
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(Encerra-se a Sessão às18 horas e 49 mninutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui

ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a GIL MAGNO GENEROSO, ponto n° 11.745, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Per
mànente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro Vice-Presidente.

Câmara do Deputados, 4 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a MELCHIOR SAWAYA NETO, ponto nO 11.612,
do cargo de Assessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Pennanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Parti
do Liberal.

Câmara dó Deputados, 4 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro·de 1990, resolve dispensar
FRANCISCO ASSIS DE AQUINO COSTA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agen
te de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto n° 2.276, da função
comissionada de 2° substituto do Chefe de Seção de Sonorização e
Çravação em Plenário, FC-06, que exercia no Serviço Técnico de
Audio, do Departamento de Taquigrafia, revisão e Redação, a par
tir de. 24 de agosto do corrente ano.

Câmara do Deputados, 4 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear., na foram do artigo 9°,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, JANECY ALMEIDA DE LIMA
para exercer, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Infonnática, na Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Co
missão, CNE-13, do Quadro Pennanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 20, de 6 de ju
nho de 1995.

Câmara do Deputados, 4 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I" alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
EDIVALDO GOMES ARANTES, ocupante de cargo da Catego
ria Funbcional de Técnico Legislativo - atribuição Operador de
Audiovisual, Padrão 24, ponto n° 5.252, 2° substituto do Chefe de

Seção de Sonorização e Gravação em Plenário, FC-06, no Serviço
Técnico de Áudio, do Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação, em seus impedimentos eventuais, a partir de 24 de agos
to do corrente ano.

Câmara do Deputados, 4 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar '
IVANIR LURDES MAZUREK, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parla
mentar,. Padrão 30, ponto n° 4.953, la substituta do Chefe de
Secretaria, FC-06, no Gabinete do Segundo Secretário, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 24 de agosto do corrente
ano.

Câmara do Deputados, 4 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo lO, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
JOSÉ CLAUDIO COELHO ABRANIES, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica
Legislativa, Padrão 345, ponto n° 2.315, 1° substitutto do Chefe de
Gabinete, FC-08, no Gabinete do Segundo Secretário, em seus im
pedimentos eventuais, a partir de 24 de agosto do corrente ano.

Câmara do Deputados, 4 de setembro. de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente. . '

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

20" Reunião (ordinária), realizada em 30 de agosto de
1995.

Às onze horas e vinte e cinco minutos do dia trinta 4e agos
to de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de
Relações Exteriores, no plenário de n° 08 do Anexo II da Câmara
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Franco Montoro.
Presentes os Senhores Deputados Átila Lins, Vice-Presidente, José
Tomaz Nonô, Cunha Bueno, Sandra Starling, Usbitaro Kamia, Ro
bério Araújo, Pedro Valadares, Luiz Gushiken, José Rezende, Ciro
Nogueira, Paulo Bauer e Costa Ferreira, membros Titulares; Adyl
son Motta, Ary Kara, Freire Júnior e Roberto Fontes, membros
Suplentes. Deixaram de comparecer os Senhores Deputados Car- _
los Cardinal, Haroldo Lima, Antônio Ueno, Aroldo Cedraz, Leur
Lomanto, Genésio Bernardino, Luiz Henrique, Paes de Andrade,'
Aécio Neves, Feu Rosa, Renan Kurtz e De Velasco. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião,
agradecendo a: presençll; dos ilustres membros. I - Ata: Por solici
tação do Deputado Pedro Valadares, foi dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, uma vez que dela foi distribuída cópia.
Submetida a voto, foi a mesma, sem restrições, aprovada por una
nimidade. n- Expediente: O Senhor Presidente solicitou a Senho
ra Secretária que procedesse a leitura do expediente. Esta
Comissão recebeu as seguintes Mensagens para conhecimento: 1)
Mensagem nO 797/95 do Poder Poder Executivo - que "comunica
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o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que a participa
ção do Brasil na UNAVRM-Ill está sendo ampliada com o envi?
de 240 militares, que integrarão a Missão de Paz das Nações Um
das em Angola." Nos teImOS do artigo 57, inciso V, do Regimento
Interno, o Senhor Presidente determinou o seu arquivamento. 2)
Mensagem n° 801195 - do Poder Executivo - que "comunica o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se ausentará
do País no periodo de 27 a 28 de julho de 1995 para assistir às ce
rimônias de posse do Presidente da República do Peru, Alberto
Fujimori." Nos teImOS do artigo 57, inciso V, do Regimento Inter
no, o Senhor Presidente deteIminou o seu arquivamento. 3) Men
sagem nO 843/95 - do Poder Executivo - que "comunica o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se ausentará
do País no periodo de 4 a 5 de agosto de 1995, para participar da
VII Reunião do Consellho do Mercado Comum do Sul - Merco
sul, a realizar-se em Assunção. "Nos termos do artigo 57, inciso
V, do Regimento Interno, o Senhor Presidente deteIminou o seu
arquivamento. Esta Comíssão recebeu as seguintes correspondên
cias: 1) Correspondência do Senhor Carlos C. Cortega, de 8 de
agosto, denunciando a violação por parte do Governo português
dos Tratados e Acordos Internacionais flImados com o Brasil; 2)
Correspondência da Embaixada da França, de 17 de agosto, trans
mítindo o texto da Declaração do Representante da França junto à
Conferência sobre o Departamento, expondo a posição oficial do
Governo francês a respeito do Tratado de Interoição Completados
Testes Nucleares, assim como um comunicado do Ministério fran
cês sobre o mesmo assunto; 3) Correspondência do Diretor da Se
cretaria Administrativa do Mercosul de 27 de julho,
encaminhando textos das Leis nOs 596 e 597 do Poder Legislativo
da República do Paraguai que aprovam o Protocolo Adicional ao
Tratado sobre a Estrutura Institucional do Mercosul- Protocolo de
Ouro Preto. Não havendo matéria distribuída a ser lida, o Senhor
Presidente anunciou a Ordem do Dia. III - Oroem do Dia: 1) Men
sagem n° 397/95 - do Poder Executivo - que "submete à conside
ração do Congresso Nacional o texto do Acoroo sobre Cooperação
Técnica no Domínio Militar, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Ver
de, em Praia, em 21 de dezembro de 1994. ''Relator: Deputado
Paes de Andrade; parecer: favorável. A Deputada Sandra Starling
que pedira Vista da matéria, devolveu-a sem manifestação escrita,
declarando, verbalmente, sua concordância com ó voto do Relator.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
À matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa. 2) Mensagem n°
737/95 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação Mútua para
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico Dícito de Entoxpecentes, e celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos da América, em Brasília, em 12 de abril de 1995." Re
lator: Deputado José Rezende; Parecer: favorável. Concedida
Vista, nos teImOS regimentais, ao Deputado Freire Júnior. 3) Pro
jeto de Lei nO 4390/94 - da CPI que investiga a questão da violên
cia contra a mulher - que "dispõe sobre requisitos para a obtenção
de passaporte em caso de mudança de residência para outro país."
Relator: Deputado Aécio Neves; Parecer: pela rejeição. Concedida
Vista Conjunta aos Deputados Sandra Starling e Pedro Valadares.
O Senhor Presidente infOImOU os membros desta Comissão da re
lação de matérias a serem distribuídas para que os mesmos mani
festassem suas preferências. Não havendo mais quem quisesse
fazer uso da palavra, o Senhor Presidente de encerrou a reunião às
onze horas e trinta e cinco minutos, convocando, antes, outra para
o dia 17 de maio. E, para constar, eu Andréa Maura Versiani de
Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprova-

da, será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no Diário do
Congresso Nacional. - Deputado Franco Montoro, Presidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A

SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASn.

Ata da 138 Reunião (Ordinária, Realizada em 22 de
agosto de 1995

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e dois do
mês de agosto de mil novecentos e noventa e cinco. reuniu-se na
sala de número doze, Anexo II da Câmara dos Deputados. em Bra
sília, Distrito Feder~. sob a presidência da Deputada Zulajê Co
bra, a COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO DOS BINGOS
NO BRASn... criada pelo Requerimento número dois, de mil. no
vecentos e noventa e cinco. com a presença dos Deputados Carlos
Santana, Eurico Miranda, Marquinho Chedid, Nelson Meurer,
Nelson Otoch, Padre Roque, Ricanlo Gomyde e Zulaiê Cobra,
membros titulares; Jovair Arantes, Pedro Wilson, João Fassarela e
Cunha Bueno, membros suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Arnaldo faria de Sá e Vicente André Gomes. Verifica
da a existência de quórum regimental. a Senhora Presidente decla
rou abertos os trabalhos. ATA - O Deputado Ricardo Gomyde
solicitou a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. no qu~

foi atendido. sendo a mesma, a seguir, submetida à votação e apro
vada por unanimidade. ORDEM DO DIA - Reunião de audiência
pública com a presença dos Senhores José Frejat. Subsecretário de
Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, José Alfredo Parode. Chefe
da Divisão da Receita do Rio Grande do Sul e Pedro Henrique
Poli de Figueiredo, Cooroenador da Procuradoria de Domínio Pú
blico do Rio Grande do Sul. A Senhora Presidente fez a apresenta
ção dos convidados, tendo início a exposição do Senhor José
Frejat e, em seguida dos Senhores José Alfredo Parode e Pedro
Henrique Poli de Figueiredo. Os expositores. após entrega de do
cumentação à Mesa, foram intexpelados pelos Deputados Eurico
Miranda, Carlos Santana, Padre Roque, Nelson Otochi, Jovair
Arantes. Ricardo Gomyde e Marquinho Chedid. Nada mais haven
do a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos. às dezes
seis horas e trinta minutos. convocando reunião para o dia vinte e
três próximo, com a presença do Senhor Caito Quintana, Presiden
te da CPI do Bingo, na Assembléia Legislativa do Paraná. E, para
constar, eu, Maria Auxiliadora pela Senhora Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Estão
abertos os trabalhos. Dispensada. a pedido, a leitura da ata ante
rior. Está em votação a referida ata. Aqueles que estiverem de
acoroo. peImaneçam como estão. (pausa.) Está aprovada. Nós va
mos ouvir. então, hoje, três senhores, que já estão aqui, que são,
primeiro, o Sr. José Frejat, que é Subsecretário de Estado da Fa
zenda do Rio de Janeiro; o Dr. José Alfredo Parode, que é Chefe
da Divisão da Receita do Rio Grande do Sul; e o Dr. Pedro Henri
que Poli de Figueiredo, que é Coonlenador da Procuradoria do
Domínio Público do Rio Grande de Sul. Então. nós vamos come
çar primeiro com o Dr. José Frejat, que é Subsecretário de Estado
da Fazenda do Rio de Janeiro. Eu quero, ínclusive. dizer aos Srs.
Deputados que nós vamos ouvir os três e, em seguida, passar a pa
lavra aos Deputados e, claro, antes para o Relator. para se mani
festarem, para que não haja esse corte nos depoimentos. Com a
palavra, então, o Dr. José Frejat

O SR. JOSÉ FREJAT. - Exm8 Sr- Deputada Presidente de
CPI, Srs. Deputados, senhores e senhoras, nós como Subsecretário
de Fazenda,m fomos convidados pelo secretário para dirigir o se
tor de bingo no Estado do Rio de Janeiro, que vinha da administra
ção anterior e tinha suscitado muitos problemas pela imprensa,
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muitas notícias, que eram levadas aos jornais, diziam respeito a
formas irregulares de atuação daqueles clubes ou das entidades
que tinham sido liberadas para promover o bingo mas ou menos
no mês de abril é que tomamos a direção dos trabalhos e verifica
mos que já no ano anterior haviam sido concedidas autorizações
para dezessete entidades para promoveram o bingo. Fomos verifi
car que, dessas dezessete entidades, onze não estavam regulares.
Algumas não tinham ainda autorização fmal para realizar o bingo,
outras não tinham feito o depósito da caução, que, no Rio de Ja
neiro, é mais ou menos de 150 a 160 mil reais ou, em substituição
à caução, a fiança bancária, que era pennitida também. Eles não ti
nham a fiança bancária ou não tinham a caução e alguns não ti
nham nem autorização final para a realização. Então, foi feita
uma... A LoteJj, anteriormente a minha posse no CEFERJ, o comi
tê que dirije o bingo, já a LoteJj, era encarregada da fiscalização,
então a LoteJj do Rio de Janeiro, que é subordinada à Secretaria de
Fazenda, havia convocado todas as pessoas, todos os clubes que ti
nham autorização e que estavam em situação irregular e lhes tinha
dado um prazo para que regularizassem a sua situação. Mesmo as
sim essa situação não foi regularizada porque, na administração
anterior, como não havia fiscalização muito severa, eles tinham
toda essa liberdade e achavam que ia continuar da mesma fonna.
Então, nós resolvemos fazer de uma fonna diferente: mandamos
uma notificação. Fizemos um levantamento dos clubes, das entida
des que estavam irregulares e mandamos uma notificação por es
crito, dando o prazo de dez dias para a regularização sob pena de,
a partir daquela data, não poderem funcionar. Embora disséssemos
isso na notificação nós não tínhamos autoridade legal para fazê-lo
parar, porque havia sido feito um contrato. Aqueles, por exemplo,
que... Nessa época era expedido um contrato de cinco anos para
funcionamento do bingo. Era um contrato, o que não deixa de ser,
me parece, uma aberração, porque o Estado, que tem o poder de
dar uma autorização para, depois, poder cancelar, dava um contra
to e não poderia mais cancelar. Só a Justiça poderia cancelar esse
contrato. Mesmo assim nós dissemos que se não estivesse regular
ele estava proibido de funcionar a partir daquele prazo de dez dias.
Aí eles... Houve uma corrida, realmente, para a regularização e fo
ram regularizados. Apenas dois não regularizaram. mas mandaram
oficio dizendo que tinham suspenso todas as atividades até a sua
regularização. Então, esses dezessete clubes, eles saíram com con
trato. Nós fizemos imediatamente uma revisão na legislação, que
era um decreto do Poder Executivo e uma resolução do secretário
e elaboramos uma nova minuta de decreto para o Governador assi
nar, notificando toda a forma de licenciamento. Em vez de contra
to, passamos a dar um alvará de licenciamento. Portanto, esse
alvará fica ao arbítrio do secretário. O secretário podia, a qualquer
momento, cancelar o alvará de licenciamento. O alvará passou a
ser não de cinco anos, mas de três anos. O Contrato era de cinco
anos. prorrogável por outros cinco anos, como a sua própria cláu
sula dizia. Nós fizemos um alvará dando três anos para os novos 
não podíamos alterar aqueles que já tinham contrato - e aqueles de
três anos, prorrogáveis por outro peóodo que poderia ser, também
um peóodo menor, não só de três anos, mas poderia ser por um
período menor. Aqueles que tinham contrato e que já estavam re
gularizados, esses nós deixamos como está, mas aqueles que ti
nham contrato de cinco anos, mas não tinham regularizado
totalmente, nós passamos a enquadrá-los com o alvará de licencia
mento. Assim. além dos que têm contrato, já expedimos sete alva
rás, oito alvarás. Portanto, nós temos, licenciamento, no Rio de
Janeiro vinte e cinco entidades. Estão liberadas para promoverem
o bingo, ou o bingo permanente, ou o telebingo, ou o bingo de
campo, as várias modalidades. Eles são obrigados a mencionar
qual é a modalidade de bingo que desejam. Em face do noticiário

da imprensa, o Governador ficou muito preocupado e chamou o
'secretário, chamou o subsecretário também, estivemos numa au
diência com o Governador e o Presidente da Loterj, para dizer que
ele queria que essa área fosse limpa e houvesse bastante energia,
transparência com esse setor, porque ele não queria que os jornais
estivessem cheios de notícias sobre irregularidades de bingo. E
nós conseguimos. Hoje, a imprensa não tem mais falado sobre ir
regularidades no bingo. As próprias pessoas que vão lá, são todas
atendidas, mesmo quando não marcam audiência. Nós fizemos
uma reviravolta completa nesse setor de bingo. Eu digo que, ini
cialmente, muitas pessoas que foram, que pediram licença para o
bingo, eram pessoas que estavam já na expectativa de liberação do
jogo, já estavam se preparando para as outras modalidades de
jogo. Havia, então, pessoas corretas e havia muitas pessoas incor
retas, que procuravam também nos envolver, envolver as pessoas
que trabalham com esse setor, logo convidando para jantares, que
rendo dar presentes, e nós proibimos lá. Primeiro dissemos que
não havia nenhuma presença nossa em jantares nem almoço e
proibimos nossos funcionários de reberem qualquer presente das
pessoas que estivessem envolvidas nesse problema. Então, essa
notícia já chegava a eles e eles verificaram que, realmente, houve
uma mudança qualitativa nesse setor de bingo. Nós temos, ainda,
de fazer uma mudança na resolução, que será subscrita pelo pró
prio secretário, mas estamos seguindo o decreto. Trouxe uma có
pia, até para deixar na Comissão, do decreto que foi publicado
pelo Governador no dia 21 de julho. O Decreto Estadual nO
21.582, de 20 de julho de 95, que foi publicado, dando um novo
roteiro e trazendo já todos as obrigações. Além disso, nós fizemos
um roteiro para eles, para as pessoas, porque nós fazemos o bingo
permanente. E dividido em três etapas diferentes, cada uma com a
sua documentação apropriada, e só exigimos a caução ou a carta
de fiança no final, exatamente para não ficar aquele dinheiro preso
logo no início dos trabalhos porque, às vezes, demora. A conces
são pode demorar até uns sessenta dias e não seria justo que essa
caução ficasse presa por todo esse tempo, quando eles ainda não'
podiam exercitar o bingo e ter alguma lucratividade. Ocorreu tam
bém em muitos lugares do Rio de Janeiro, não só na cidade do Rio
de Janeiro como do interior, havia a realização e ainda há, creio, a
realização de bingos sem nenhuma autorização, pessoas que nem
sequer requererão, nem sequer tentavam se habilitar para o exercí
cio do bingo e que estão fazendo essas promoções. Muitas delas
nós conseguimos que a polícia fosse lá e fechasse, mas outras são
clandestinas e nós não conseguimos localizar. Quando consegui
mos, vai ou a Receita ou a Polícia Militar e logo impede. Alguma
já tem vários flagrantes de bingos em alguns clubes do Rio de Ja
neiro e outros em casas particulares. Nós tivemos, também alguma
dificuldade com o bingo, porque às vezes pessoas influentes vi
nham acompanhar os interessados e pedir para deixar que um bi
ngo, que já estava programado para o dia tal, que tinham feito
muitas despesas e que pediam uma licença provisória Pouco pre
cária, para realizar esse bingo. Mas isso não houve nenhuma pos
sibilidade de se conceder nem para pessoas muito influentes, que
lá solicitaram, talvez por desconhecerem o mecanismo da lei e não
concedemos nenhuma autorização que não fosse aquela exatamen
te que tivesse preenchido todos os requisitos legais. Era isso que
tinha a dizer.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
bem, nós vamos fazer uma coisa diferente. Já que nós estamos ten
do na mesa dois Estados, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, en
tão eu vou dar a palavra aos Deputados, para que nós possamos
separar os dois Estados. Então, vou dar a palavra agora aos Depu
tados que queiram se manifestar. Alista de inscrição está aqui. An
tes, dou a palavra ao Relator, Deputado Eurico Miranda.
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O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Primeiramen
te, queria agradecer a presença aqui do subsecretario e dizer que
não tenho nenhuma pergunta a fazer, até porque nós tivemos aqui
o depoimento do Presidente da CPI do Bingo lá do Estado do Rio
de Janeiro e todas as suas colocações vieram basicamente ao en
contro da que ele nos colocou na semana passada de que, no Rio
de Janeiro, havia uma situação irregular, de que algumas casas fo
ram fechadas, depois até reabertas, quando cumprida a exigência
da caução e algumas outras que estavam faltando, que outras fe
charam em defmitivo e que as que atualmente estão funcionando
no Rio de Janeiro estão absolutamente de fOlma regular. Eu quero
aproveitar 'a oportunidade em que estou mergulhando nessa pape
lada para dar, realmente, os parabéns à Secretária de Fazenda do
Rio de janeiro, que tem um sistema, se não é perfeito pelo menos
busca a perfeição, com o controle de cartela, com o controle de au
torização com o controle da arrecadação. Pelo menos tudo o que
nós recebemos, e tive a oportunidade de receber uma consolidação
aqui das portarias e do decreto do Governador.. E em andanças
que eu tenho estado no Rio de Janeiro eu tenho constatado isso, e
o seu depoimento veio corroborar tudo isso. A única coisa que nós
continuamos na dúvida, mas eu entendo que não é problema da
Secretaria de Estado, é em relação à Receita Federal. Porque há
um desconto para o Imposto de Renda na fonte, no caso, como se
fosse um desconto de Imposto de Renda na fonte, é um tributo
que não sei quem efetivamente está fiscalizando. Não é competên
cia da Secretaria, e eu acho que isso é competência exclusiva da
Secretaria da receita, mas nós tivemos aí já um primeiro depoi
mento do Secretário Everaldo Maciel dizendo que não tinha nada
a ver com isso, quando ele tem tido a ver com isso, não é? Ele dis
se que não tinha nada, mas tem tudo a ver com isso. Então, é só
uma colocação se o Secretário pudesse me responder, se, efetiva
mente, eles têm conhecimento de como é feita a fiscalização do
tributo federal.

O SR. JOSÉ FREJAT - Olha., Sr. Relator, na verdade, eu
não sei, porque aí deve constar da contabilidade ou da entidade
que opera, quer dizer, ou do clube, ou federação, confederação, ou
da empresa operadora, e ela, na contabilidade dela, ele deve...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deve constar,
mas eu digo se o senhor sabe como, por acaso, a Receita está fis
calizando.

O SR. JOSÉ FREJAT - Não, eu não sei.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Passo a
palavra, agora, ao Deputado Carlos Santana.

O SR: DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, a primeira questão, gostaria de saber quanto o
Estado arrecada com os bingos hoje no Rio de Janeiro.; quanto o
Estado está arrecadando. Outra questão é, juridicamente, se vocês
verificarem esse contrato, como a lei é muito vaga, cada Estado
está fazendo uma situação; agora vem uma minuta de um decreto,
dizendo assim, se vocês não entraram na época,. porque eu acho
também quando a gente quer resolver uma... aprendi um negócio
com a minha mãe, quando a gente quer resolver um mal, a gente
corta pela raiz. Então, não justificar para mim, porque tinha um
contrato anterior, não se fechou os bingos. Gosto muito do Eurico,
mas para mim há uma grande divergência central, nessa forma de
condução. Se estava errado, tinha que fechar os bingos todos, ti
nha que fechar e, depois, abrir - entendeu? - e trabalhar quero sa
ber se foi constatado juridicamente, essa questão desse contrato na
Justiça e quem são as pessoas que chamavam para ir jantar e para
almoços as pessoas que estão dentro da Secretaria. São essas três
perguntas.

I
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Com a

palavra o Sr. José
é Frejat.
O SR. JOSÉ FREJAT - Sr. Deputado, com relação ~ pri

meira.. Eu vou começar de trás pra frente. Quer dizer, as pe$soas,
elas, as pessoas, às vezes nem conhece. São pessoas dirigen~s de
clube ou de federações, de confederações que iam lá, outros di
ziam que eram procuradores, iam lá. Eu acho até que não há Crime
convidar para um almoço ou jantar, não é? Mas era uma fOrn\a de
a gente evitar uma maior intimidade ou oportunidades para mitras
coisas. Então, era uma forma... Mas eu não posso, não seu ~zer

quem são, porque essas pessoas, realmente... Ora ia um procura
dor, ora ia um presidente, ora ia um diretor, e eu guardo o noíne
dessas pessoas, Ora tratavam comigo, ora tratavam com ou$s
pessoas. Então, eu não posso lhe dizer o nome. Com relação aos
contratos, como eram contratos por cinco anos, assinados pelo Se
cretário de Estado de fazenda e pelas partes, nós tivemos o cuida.
do de preservar aquele contrato, porque, para anular o contrato nós
tínhamos que ir à Justiça. O contrato não é unilateral. Nós não poj
díamos anular o contrato, um contrato assinado por cinco anos.
Mesmo ele estando irregular, nós teríamos que ir à Justiça,. porque
nós não podemos ser juiz e parte. Nós não tínhamos poder legal de
anular o contrato. Então, por isso nós preservamos, e também em
face dos investimentos que eles haviam feito para a montagem do
bingo, nós resolvemos dar um prazo de çlez dias para que eles re
gularizassem - o que era um prazo curto - para que eles regulari
zassem, sob pena de paralisar. E foi produtivo, porque
imediatamente eles regularizaram e só dois deixaram de regulari
zar e enviaram ofício à Secretaria dizendo que tinham, que estava
suspensa a realização do bingo. Então, foi completamente positiva
a atuação, a forma como a Secretaria agiu, de forma a preservar o
contrato, porque nós podíamos ser acionados judicialmente por
prejuízos que viéssemos a causar, e assim nós tomamos uma medi
da que nos pareceu bastante positiva e efetiva. A outra pergunta
que V. Ex' fez, com a arrecadação. A arrecadação, com a forma
que nós fizemos, que o nobre Relator mencionou aqui, nós passa
mos a ter o controle da cartela. Porque as cartelas, pela legislação
anterior, eram impressas pelos próprios interessados. Então nós
não tínhamos controle das cartelas, e a nossa cobrança é pela car
tela. Então, pelo decreto, novo decreto, nós estabelecemos que só
a LOTERJ poderia imprimir a cartela e distribuir a cartela. Portan
to, de agora em diante, a LOTERJ tem o controle da arrecadação.
Eu lhe posso dizer que é só deste mês em diante. Eu posso lhe di
zer que, anteriormente a arrecadação era muito baixa.. Nós tínha
mos uma arrecadação de cerca que 500 mil reais por mês. Era a
arrecadação que nós tínhamos, mas acredito que ela vai subir pro
gressivamente ou geometricamente com essa nova modalidade.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Dou a
palavra agora, ao Deputado Padre Roque, do PT.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Subsecretário,
Dr. Frejat, se eu entendi bem a exposição do Presidente da CPI do
Bingo do Rio de Janeiro, na semana passada, e a sua exposição
agora, eu constatei que não há exatamente uma concordância entre
números de bingos em funcionamento. O Sr. Presidente da CPI do
Rio de Janeiro falava em onze bingos localizados até agora e que
estão em pleno funcionamento. V. Ex' fala que 25 estão liberados
para o funcionamento de bingo.

OS R. JOSÉ FREJAT - Exatamente.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Então, a primeira

discrepância que estou vendo entre essas duas colocações de quar
ta-feira passadas e hoje. Bem, precisa haver explicação. Que pena
lidades os senhores impõem, por exemplo um bingo clandestino
que é descoberto? V. S' falou, diversas vezes, que há bingos clan-
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destinos e que são eventualmente descobertos, seja pelo Fisco, seja
pela Polícia. Quais as penalidades impostas efetivamente? Outras
coisa: v. S' falou que pessoas importantes solicitavam que se libe
rassem detenninados bingos. Efetivamente seria bem interessante
saber a que âmbito pertencem essas pessoas. Ao âmbito político,
ao âmbito empresarial? Ou, fma1mente, quem é que são essas pes
soas importantes, ou melhor dito, ao menos que fosse caracteriza
do um pouco. Uma oura pergunta. É que a gente ouve
seguidamente falar que o bingo, hoje, principalmente no Rio de
Janeiro, serve para a lavagem de dinheiro, seja de outras infrações.
Então, eu gostaria de saber de V. Ex' se já tem descoberto alguma
coisa em relação a isso e o que é que, de fato, a Secretaria está fa
zendo em relação a eventuais lavagens de dinheiro sujo, se tiver
sido constatado. Ou, então, o que há de verdade de veridico e o
que há de fantasia em torno disso? Uma última pergunta, que eu
gostaria de saber:· as entidades, que eventualmente seriam as maio
res beneficiárias dos bingos, que deveriam receber - digamos 
uma parcela substancial e esses entidades, de fato, estão apresen
tando à Secretaria da receita do Estado as entradas desse dinheiro,
para que de fato se possa, de uma forma, concluir que o bingo está
sendo proveitoso para aqueles para quem ele foi instituído. São es
sas as minhas perguntas iniciais. teria uma porÇão de outras, mas
acho que já são bastante, para V. Ex' responder a algumas.

OS R. JOSÉ FREJAT - Sr. Deputados com relação ao nú
mero, eu disse: são dezessete contratos já assinados e oito alvarás
concedidos. Portanto, são 25. Agora, nem todos estão funcionan
do; não estão funcionando, porque ainda não se prepararam para
isso, mas ele já têm oito, por exemplo, que estão...Os alvarás fo
ram publicados recentemente, portanto, eles ainda não comple
mentaram junto à LOlERJ o plano de aplicação, a escolha do
local, porque nós fazemos um primeiro trabalho no CEFERJ, que
é o comitê de fomento ao esporte, e depois passamos para a LO
lERJ, que é a segunda etapa. As autorizações são dadas antes da
ultimação por exemplo, da carta de fiança. Então, eles estão auto
rizados, mas muitos ainda não complementaram o seu próprio ins
trumento de funcionamento; talvez , por isso, possa ter onze,
funcionando, daí essa divergência. Com relação às penalidade, eu
quero lhe dizer o seguinte: a Polícia vai, facha o bingo e autua.
Nós já recebemos vários xerox de intimação feita, de atuação de
flagrante feita pela Polícia. Mas a penalidade, como eles são total
mente irregulares, a penalidade vai para a própria Justiça para o
crime, é que vai aplicar a penalidade a essas pessoas clandestinas.
Nós não temos poderes para aplicar a penalidade. Nós só aplica
mos penalidades para aqueles que estão, que requereram e que fa
zem antes do tempo. Nesse caso aí compete à própria LOlERJ
exercer a atuação nesse sentido. Com relação às pessoas que pro
curaram, eu digo a V. Ex' o que eu já repeti, o que eu já disse,
quer dizer, pessoas de clubes e também pessoas da área política,
porque, muitas vezes, nos clubes, há pessoas que têm as duas,
exercem as duas. atividades, não é? Então, houve manifestação
nesse sentido. Evidentemente eu digo o seguinte eu acredito que
essas pessoas, muitas delas nem soubessem de como se processa
va, porque nós recebemos, às vezes, Prefeitos do interior, que não
têm conhecimento, vêm lá com a pessoa de um clube de uma enti
dade pedir: ah, nós já preparamos - mostra o cartaz feito - nós já
preparamos, é aniversario do Município, e nós queríamos que o
senhor desse uma autorização para a realização do bingo que está
marcado para daqui a dez dias ou quinze diz." Não há possibilida
de. Isso exige um ritual. Não há possibilidade. Então, eu acho que
muitas dessas pessoas estão com inteira boa-fé e vão fazer uma so
licitação, porque acham que é possível dar-se um autorização pre
cária para a realização de um bingo, não uma continuação. Outras
pergunta de V. Ex' é com relação à lavagem de dinheiro. Bom, a

gente pode pensar, mas nós temos nenhum indicio, nenhuma coisa
concreta com relação a isso. Essa é uma área que se nós tivemos
qualquer indicio, evidentemente, nós lavaremos à Secretaria de
Segurança para que faça uma verificação. Com relação à última
pergunta de V. Ex" aos incentivos, esses clubes que têm a autoriza
ção, eles oferecem um plano também, eles juntam ao processo um
plano de incentivo ao esporte,. como eles vão aplicar. Como essa
autorizações foram dadas à administração anterior já foram dadas
no fl1ll de dezembro do ano passado, não é? Essas, agora, nós só
demos, saíram, é...Agora, no mês de agosto, é que saíram as pri
meiras autorizações da nova administração. Então, o plano é
anual. Cabe à Loterj fazer o exame dessa programação, da arreca
dação que eles tem e da aplicação. Acho que essa tarefa é da Lo
telj. Acredito que eles ainda estejam se preparando para a tarefa de
verificar a aplicação desses resultados, porque ainda são resultados
muito recentes. V. Ex" não fez a pergunta,. mas eu gostaria de dar
um esclarecimento com relação à legislação. recentemente, nos
dias 12 e 13 houve em Foz do Iguaçu um Congresso nacional das
Loterias Estaduais. Levamos a nossa legislação. Foi aprovada lá a
formação de uma comissão das loterias estaduais considerando a
legislação existente, tanto a do Rio de janeiro como a de outros,
para elaborar uma legislação, não digo uniforme, mas mais ou me
nos unifonne para os demais Estados. Quer dizer essa comissão
vai tentar elaborar, fazer uma uniformização da legislação dos bi
ngos para os demais Estados, levando em consideração a legisla
ção já existente nos Estados. Acho que respondi as perguntas de
V. Ex' Talvez não tenha satisfeito todas. '

A SRA. PRESIDENlE (Deputada Zulaiê Cobra) - Dou a
palavra ao Deputado Nelson Otoch, do PSDB, do Ceará.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sr'. Presidente,
Srs. Relator, demais membros da Mesa, ilustre Secretário, as per
guntas que eu tinha arrolado aqui, de uma maneira geral, Padre
Roque me precedeu. Mas gostaria, mesmo assim, com um pouco
mais de explicitude. Falou-se muito nesta Comissão, por parte de
membros da Comissão e de pessoas que aqui vieram prestar depoi
mento de diversos Estados da Federação, que no Rio de Janeiro a
maioria dos bingos apresentavam prejuízos e continuavam insta
lados faustosamente, oferecendo aos seus freqüentadores uma
ampla mordomia. Então, gostalÍamos de saber se isso, no fee
ling do Secretário, procede. Como segunda pergunta, a que se
tor pertence a maioria dos permissionários de bingos na cidade
do Rio de Janeiro? Se são pessoas ligadas ao turismo, se são
pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao jogo do bicho e se
são pessoas ainda ligadas ou indiretamente ao tráfico de dro
gas. Como última pergunta, o Sr. Secretário afirmou que la
mentavelmente existiam muitos bingos clandestinos no interior
do Estado e que nada podia ser feito porque a polícia arrolava os
inquéritos e, depois, caberia à Justiça. Pergunto ao Sr. Secretário:
a Fazenda não tem o poder de polícia para, na pior das hipóteses,
nesses bingos clandestinos apreender os prêmios que deveriam ser
distribuídos?

O SR. JOSÉ FREJAT - Sr. Deputado, com relação ao pre
juízo, a primeira pergunta que V. Ex' fez, algumas das entidades,
representantes das entidades que vão lá na Secretaria dizem que o
bingo tal não está dando lucro, acham que ele vai fechar. Outros
dizem: "Não, tal e tal bingo vão prosperar. Esse está indo bem.
"Mas não temos um controle porque o controle disso é com a Lo
terj, não é com o meu setor, setor que permite a...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sr. Secretário,
desculpe-me, perguntei o feeling do Secretário. Obviamente, se o
Secretário tivesse indício, era uma infonnação. Digo, no feeling
do Secretário, isso é um fato que possa ser mensurado como ver
dadeiro ou é fantasioso? Isso é que eu...
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O SR. JOSÉ FREJAT - Olha, pelo que dizem, acredito que
alguns tenham dado prejuízo. Agora, a outra pergunta que V. Ex'
fez, por exemplo, com relação aos bingos, a concessão é dada para

'clubes esportivos. Então, se vê aqui alguns deles: Federação de
Futebol, de Voleibol, Comitê Olímpico Brasileiro, Federação de
Atletismo. Esses são os que já têm. São todos entidades. Confede
ração Brasileira de Futebol, Botafogo e Regastes, Confederação
Brasileira de Tênis, Federação de Ginástica, Federação Aquática,
Madureira Esporte Clube, Fluminense Futebol Clube, Clube de
Empreendimento Esportivos de Nova Friburgo, Liga Campista de
Desportos, Federação de Jiu-Jítsu. Americano de Futebol Clube,
Federação de Futebol de Salão. Então, são todos clubes filiados às
federações e confederações, ao Comitê Olímpico Brasileiro, quer
dizer, são entidades que já têm uma determinada vivência, uma
tradição no Rio de Janeiro. Confederação Brasileira de Remo, de
desportos Terrestres, Federação de Tênis.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sr. Secretário,
desculpe-me por estar interrompendo, mas a informação que gos
taria de ter não seriam informações oficiais. O que o Secretário
está me dando são informações oficiais. O trabalho de uma CPI
é exatamente detectar o que existe, em que a legislação dá co
bertura, e sobre a cobertura da legislação, as irregularidades
que são cometidas. Então, todos sabemos, em todo o Brasil e
em todos os Estados, que todas as entidades que têm a permis
são oficial, a grande maioria, estão por trás dela contratos de
prestação de serviços de terceiros. Quando faço a pergunta ao
Subsecretário, e deixo-o inteiramente a vontade para responder
ou não, é no sentido de saber se, a seu ver, na realidade todas
essas entidades, a maioria das quais de renome nacional, são as
que exploram diretamente ou são meras, aspas, "testas-de-fer
ro". E se são testas-de-ferro aqui, se existe uma caracterizasão
de um núcleo principal. Por exemplo, sabemos que no Rio de Ja
neiro os espanhóis dominam uma grande área do lazer, restauran
tes, casas de lazer, de diversão. Então, é nesse sentido que
gostaria de saber se na sua visão existe alguma identificação do
tipo de atividade e se por trás disso, na realidade, são meros "tes
tas-de-ferro" ou se criaram estruturas para terem a responsabilida
de de colocar o nome e honrá-los.

O SR. JOSÉ FREJAT - Muito bem, percebo o alcance da
indagação do nobre Deputado. Quero dizer o seguinte: ficamos
muito assoberbados nesses primeiros tempos para colocar essa si
tuação regular. Foi muito trabalho, um trabalho que demandava
horas extras de trabalho e fins de semana para poder colocar esse
setor em ordem. Não cabe ao nosso setor, CEFERJ - presido exa
tamente o CEFERJ, que é o Comitê de Fomento ao Esporte, que
faz a liberação do jogo - a fiscalização desse setor. Mas acredito
que existe, porque, em geral, esses clubes têm uma operadora, que
faz com eles façam o contrato, que vai operar, sob a desculpa de
que eles não têm recursos para montagem do bingo. Essas opera
doras é que fazem o contrato para operar o bingo. Nessa nova le
gislação que elaboramos, já exigimos que essas empresas tenham
pelo menos três anos de existência. Não havia essa exigência. eles
acharam ruim porque diziam: "Ora, se o bingo está surgindo ago
ra, como o senhor vai exigir três anos de existência de uma firma
para ser operadora? Mas já fiz objetivando exatamente afastar os
aventureiros. Acredito que o bingo - e disse isso no começo 
atrai exatamente as pessoas que estão interessadas na abertura do
jogo. E aí tem pessoas de todos os níveis. Pessoas que estão inte
ressadas no jogo de toda forma, com a lucratividade e as conse
qüências que o jogo vai trazer. Mas sinto que há muitas pessoas lá
que estão interessadas realmente em formentar o esporte, como,
por exemplo, a Federação de Jiu-Jítsu, um pessoal abnegado que
trabalha exatamente para incentivar o esporte. Agora, acredito que

haja infiltração e que, por trás disso, haja pessoas que tem certas
ligações espúrias.

O SR. NELSON OTOCH - E sobre a apreensão dos prê
mios'?

O SR. JOSÉ FREJAT - A apreensão dos prêmios. Quando
polícia chega lá, ela apreende tudo, o dinheiro, prêmio. Todo o
material existente lá é levado. Já vi alguns arrolamentos que eles
fazem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zuleiê Cobra) - Vou pe
dir o seguinte. Temos aqui mais dois Deputados que estão inscri
tos. Quem inverter um pouquinho a continuidade para ouvir os
outros dois representantes da Secretaria da Fazenda do Rio Grande
do Sul. Aí, daria de novo a palavra. Senão vamos ficar discutindo,
e os outros convidados, que ainda não falaram, também podem es
clarecer algumas dúvidas.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Minha colo
cação é pontual.

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zulaiê Cobra) - Conce
do a palavra ao Deputado Ricardo Gomyde, do PCdoB do Paraná.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Ouvi do Sub
secretário que no Estado"do Rio de Janeiro a LoteIj está centrali
zando a venda das cartelas. Acho essa uma experiência muito
interessante que, inclusive, se adota na Espanha. Eles lá unificam a
venda das cartelas, por conseqüência, as casas de bingo, quando
compram, já pagam todos seus tributos. E aqui no Brasil os clubes
já teriam como fiscalizar, não teria como acontecer esse desvio de
verba que sabemos que acontece em todo o País. Queria saber do
Subsecretálio - parece-me que esse vai ser o primeiro mês em que
vai se implementar essa proposta, de fato, no Rio de Janeiro 
como isso está sendo implementado, se foi muito burocrático ou se
isso teve agilidade e como foi recebido pelos clubes e pelos admi
nistradores de bingo?

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só ajudando,
para complementar: e o que vai ser feito nos meses anteriores?
Porque há um pergunta: A arrecadação é de 500 mil reais hoje,
evidentemente ela vai subir, o que vai ser feito com os bingos an
teriores, se estamo,s numa grande recessão neste País?

O SR. JOSE FREJAT - Bom, foi colocado no decreto que...
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Subsecretário,

só um minutinho. Na minha intervenção inicial deixei claro o se
guinte: os Estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de
São Paulo têm muito pouco a arrecadar no bingo. A grande receita
é federal. Por esta razão, fiz a pergunta inicial se ele tinha conheci
mento da fiscalização do tributo federal. Ele não tem condição de
dizer quanto o Estado está arrecadando, porque esse é um proble:
ma de âmbito federal. Tentei explicar isso desde o início. Está se
insistindo numa pergunta que... Quem sabe disso, quem tem obri
gação de saber é a Secretaria da Receita Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A Esta
dual também pode saber. Aliás, gostaria que o Frejat respondesse.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só para deixar
bem claro, se não daqui a pouco vai começar: daqui para cá todo
mundo é bonzinho, entendeu? Não estou discutindo essa questão.
Ele mesmo falou ... O Estado tem arrecadação de 500 mil reais. Só
que, evidentemente, a partir dessa política, que até louvamos que
eles estão fazendo, aconteceram fatos anteriores. O que vai ser fei
to com esses fatos anteriores? Vai morrer, vai rasgar, quem comeu
o dinheiro vai ficar da forma que está?

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zulaiê cobra) - Com a
palavra o Dr. Frejat c

O SR. JOSÉ FREJAT - O senhor sabe que, de acordo com
a lei, o total de recursos arrecadados em cada sorteio terá a seguin
te destinação: 65% para premiação, incluídas as parcelas corres-
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pondentes ao imposto sobre a renda e aos demais tributos inciden
tes sobre a atividade, e 35% para a entidade desportiva aplicar em
projetos, atividades e aquisições de bens destinados ao fomento do
esporte. Bom, a pergunta com relação às cartelas é que elas, ante
riormente, eram feitas pelos clubes. Então...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Subsecre
tário, perdão. V. S· pode me informar qual o percentual do impos
to sobre a renda?

O SR. JOSÉ FREJAT - Não sei qual é.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas posso lhe

dizer que é um percentual muito superior àquele que o Estado ar
recada, são 20%.

O SR. JOSÉ FREJAT - Seguramente.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É isso que está

em questão.
O SR. JOSÉ FREJAT - As cartelas eram impressas pelos

próprios clubes e era difícil a fiscalização, porque se o clube vinha
e dizia: "Imprimi cem mil cartelas," e imprimia duzentas ou tre
zentas mil, não havia a possibilidade de se controlar. Agora, não,
s6 a Loteria vende a cartela para os clubes. Imprime e vende, e
isso vai ser. realmente, um controle muito bom. Alguns gostaram e
outros não gostaram. Agora, o acréscimo que fez o nobre Deputa
do realmente é difícil. O que passou, passou. Vai ser difícil. Como
é que n6s vamos saber? A arrecadação que houve no mês passado
é muito difícil. É muito difícil a gente saber, porque é exatamen
te... Como a cartela ficava no controle deles, n6s não podemos sa
ber se foram impressas cem mil cartelas ou duzentas mil cartelas.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiê Cobra) - Dr.
Frejat, a partir de quando o Estado, a Loterj está tomando conta
disso? A partir de que mês? Março deste ano? Fevereiro? Janeiro?

O SR. JOSÉ FREJAT - Não, as cartelas s6 a partir do novo
decreto: julho deste ano.

A SRA. PRESIDENTE (Dep. Zulaiê Cobra) - S6 de julho
deste ano?

O SR. JOSÉ FREJAT - S6 de julho deste ano.
A SRA. PRESIDENTE (Dep. Zulaiê Cobra) - Ah, está cer

to. Bom. eu vou dar a palavra, agora, com o devido respeito ao
Deputado Jovair Arantes, que concorda com a Presidência de es
perar um pouco as suas perguntas. Eu vou dar a palavra ao, Dr.
José Alfredo Parode que é Chefes da Divisão da Receita do Rio
Grande do Sul.

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - Sra. Presidente, Sr. Re
lator, no Rio Grande do SuL a questão que, desde o início, envolveu
a aplicação da chamada Lei Zico, procuramos desde o primeiro
momento buscar o respaldo jurídico e interpretativo do art. 57 da
Lei n° 8.672. E obtivemos um parecer da nossa Procuradoria-Geral
do Estado no sentido de que o decreto federal que se propôs a re
gulamentar a referida lei, de certa forma, extrapolou aquilo que o
legislador pretendeu definir como passível de aprovação e autori
zação relativamente à questão de sorteio de bingo. Apartir dai,
n6s tínhamos, num primeiro momento, diversos tipos de pedidos
similares, inclusive, bingos permanentes e outras várias, foneloto,
várias outras modalidades de sorteio que, de plano, nós indeferi
mos, dentro dessa orientação de que toda as demais modalidades
diferentes de bingo ou similar a bingo não teriam amparo legal.
Nós começamos a operar, efetivamente, essa atividade no Rio
Grande do Sul a partir de agosto, setembro, quando nós obtivemos
essa orientação jurídica. Editamos uma instrução normativa, em
setembro de 94, que procurou, num primeiro momento, estabele
cer todos os mecanismos de controle, de forma que, desde o mo
mento do credenciamento e da autorização, nós pudéssemos ter o
efetivo controle. E no Rio Grande do Sul procuramos, de certa for
ma, inovar e não separando o credenciamento e a autorização, por-

que já tínhamos notícias de que muitas entidades obtinham o creden
ciamento e já saíam a abrir as casas de bingo. Então, nós vinculamos
o credenciamento e a autorização num mesmo momento. E passa
mos a trabalhar diretamente com as entidades, especialmente
com os presidentes, evitando, sempre que possíveL a intermediação.
N6s, a partir dessa instrução normativa, estabelecemos uma série
de exigências tanto da entidade quanto das empresas operadoras:
certidões, aquelas de lei, relativamente a tributos da entidade; cer
tidões do foro cível e foro crime, inclusive, do dirigente maior, do
Presidente da entidade e, também. dessas empresas operadoras,
certidões de tributos, certidões cíveis e crimes, tanto a nível fede
ral quanto estadual, para que se pudesse ter uma avaliação efetiva
de quem estaria por trás dessa atividade. A partir desse arcabouço
inicial, relativamente ao ato autorizat6rio de credenciamento, nós
também nos preocupávamos em montar uma estrutura a nível esta
dual, no sentido de que pudéssemos fiscalizar. E nessa instrução
normativa, n6s estabelecemos relatórios mensais de acompanha
mento, tanto da atividade da movimentação financeira das casas
de bingo e também em relação àquilo que era repassado para as
entidades, buscando exigir contas vinculadas na rede oficial e exi
gindo que essas entidades também fizessem a prestação de contas,
de forma que nós tivéssemos condições de cruzar essas informaçõ
es. E passamos a exigir, também, desde o primeiro momento, que
a autorização de cartelas somente poderia ser fornecida mediante
requerimento identificando a entidade, identificando a gráfica,
identificando série de cartelas, numeração seqüencial de cartelas, e
que n6s procurávamos sempre autorizar um número de cartelas
condizente com a possibilidade de jogo nas casas de bingo, que, a
gente sabe hoje oscila em torno de sete a oito minutos
cada rodada, no máximo de 120 rodadas-dia. E uma ques
tão também que nós procuramos estabelecer com prudência e
cautela foi o alvará. Foi estabelecido um prazo de 189 dias, até
porque, como nós estávamos começando com essa atividade, não
podíamos arriscar e conceder um praw muito grande. Então, o
praw foi de 180 dias. Atualmente, no Rio Grande do Sul, n6s só
temos autorizações relativamente a bingos permanentes. Tivemos
um único caso de similar a bingo: um telebingo. Nós estamos nes
se momento num processo de auditoria relativamente à aplicação
dos recursos e dos procedimentos de sorteios de jogo que aconte
ceram nas casas de bingo. O nosso relacionamento perante essa
atividade, do ponto-de-vista legal, é somente com as entidades.
Nós não reconhecimentos as operadoras como parte legítima no
processo. Nós notificamos; nós responsabilizamos diretamente
os dirigentes das entidades. De forma que nós já expedimos di
versas notificações relativamente a questões que n6s estamos
levantando. Abrimos espaço para que haja defesa dessas enti
dades. Nós sabemos que envolve investimentos bastante eleva
dos. Então, nós optamos em fazer a notificação quando
entediamos que o caso merecia ou, então, de plano, em algumas
situações de irregularidades, não é? Já tivemos experiência de
fechar diversos bingos com a presença da polícia estadual, com
a presença da polícia federal, com a presença da Receita Fede
ral, que nós também procuramos nos articular de forma a fazer
um trabalho integrado e conseguimos fechar diversas casas. Não
digo muitas, mas pelo menos duas casas recorreram judicialmente
abriram por 25 dias, trinta dias. Conseguimos cassar as fupinares
e, depois que foram regularizadas todas as exigências legais,
foram reabertas essas casas e estão num período 'de validade
dos alvarás. Uma questão importante que talvez tenha gerado
todo esse conflito em nível nacional, pelo nosso feeling pes
soal, nos parece que a própria legislação federal, tanto a lei
quanto o decreto, é que não foi muito clara quanto ao que é que
seria possível e o que é que não seria possível. E nos parece qtie
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houve uma tentativa até de questão da liberação total do jogo. E
nós entendemos, segundo o parecer da nossa Procuradoria, que
jogo de azar, no Brasil, desde o Decreto-Lei n° 3.688, é proibido,
não é? E que a primeira derrogação dessa lei foram as loterias es
taduais, federais, e, agora, a chamada Lei Zico. Porém, a Lei Zico
só pode ser aplicada efetivamente sob condições. E no Rio Grande
do Sul, em hipótese alguma, nós autorizamos em caráter provisó
rio, em caráter precário. Não existe essa possibilidade. Nunca hou
ve, não é? Ou a entidade apresenta as condições e recebe a
autorização ou não recebe nenhuma autorização. Nós estamos, no
momento, aperfeiçoamento, inclusive, pela experiência, a legisla
ção estadual. Estabelecemos um critério mínimo de destinação
para aplicação no esporte, atualmente defmido em 10% do va
lor da arrecadação total-significa do faturamento - que a enti
dade deverá aplicar no esporte. Uma outra questão
importante que nós estamos estabelecendo é a criação de
uma comissão permanente constituída por representantes da
Secretaria de Fazenda, do Conselho Regional do Desporto,
de Subsecretaria do Desporto, da Procuradoria Geral do Es
tado, do Ministério Público, da Secretaria de Segurança e de dois
representantes da canunidadeesportivl.', para que referendem todo e
qualquer pedido de credenciamento e autorização e que sirva tam
bém de uma instância superior para acompanhar toda essa ativida
de no âmbito do Rio Grande do Sul. Essa comissão encontra-se
num processo de instalação, de constituição e esperamos que, pos
sivelmente, na próxima semana, já se tenha uma primeira reunião.
Estamos trabalhando no sentido de elaborar um regimento interno,
com resoluções e decisões, deliberações, a partir dessa comissão.
De forma que isso virá aperfeiçoar, ainda mais, o sistema de
acompanhamento e de controle. diríamos que, no Rio Grande do
Sul, a questão bingo está sob controle. Diferentemente de outros
Estados, a Secretaria da Fazenda puxou a si toda a responsabilida
de de acompanhamento e de controle. O setor de loteria estadual,
inclusive, nos procurou; tem interesse em atuar nessa área. E o
nosso entendimento é que, eventualmente, até poderá participar
desse processo, mas apenas relativamente à questão do controle
das cartelas. Nós temos um projeto de lei já elaborado, encaminha
do. No Rio Grande do Sul não se cobra.•• O Estado não está ga
nhando nada,. porque o Governo passado não se interessou em
encaminhar um projeto de lei para a Assembléia, por questão do
princípio da anualidade. Deveria ter encaminhado no exercício an
terior, mas o atual Governo já manifestou interesse em tributar
essa atividade. Nós temos um projeto de lei que está em fase de
avaliação e pretendemos tributar sobre o valor de face das cartelas.

Quem sabe, podemos estabelecer esse controle de cartelas,
de estoque, de numeração, em cores diferentes, atrll/Vés do setor de
loterias do Estado. Agradeço e passo a palavra para o meu coleta
Pedro Henrique, que cuida da questão jurídica.

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO 
Sra. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhortls, o Estado do
Rio Grande do Sul tem tido uma atuação, no que diz respeito ao
bingo, muito criticada. Mas criticada por quem? Belas entidades
esportivas que ainda não conseguiram credenciamento ou por
aquelas entidades operadoras de bingo que fazem um contrato
com as entidades esportivas. E está sendo criticado pelo grande ri
gor que tem norteado a atuação no sentido da fiscali:t.ação, no sen
tido da necessidade imperiosa do atendimento de todas as
exigências legais e regulamentares, para que o à.lvara seja concedi
do e o bingo possa funcionar. E esse entendimento faz com que
nós sofremos uma séria de pressões por entidades, dizendo que es
tamos, inclusive, inviabilizando o jogo, mas também nos dá o efe
tivo controle da situação do jogo. Desde o primeiro momento,
quando nos foi encaminhada uma consulta por parte de uma enti-

dade esportiva que desejava utilizar uma modalidade de sorteio si
milar a sorteio numérico, com base no art. 43, inciso N, do Decre
to Federal nO 983, nós estudamos o assunto, colocamos o assunto
em deliberação coletiva e o parecer, aprovado por unanimidade
dos membros da Procuradoria do Domínio Público Estadual, en
tendeu que no que diz respeito àquelas modalidades que o decreto
federal previa que não fossem bingo, bingo permanente ou similar
a bingo, seria ilegais. Por que a ilegalidade do sorteio numérico e
dos similares ao sorteio numérico, a nosso ver? Porque o art. 57 da
Lei nO 8.672, chamada Lei Zico, estabeleceu que as entidades de
direção e prática desportiva poderiam promover reuniões' destina
das a angariar fundos na modalidade de bingo ou similar. O decre
to. nesse particular, no momento em que regulamentou esse artigo,
foi além da autorização legal prevista no art. 57 da lei. Ora, se fa
ria questão, poderia esse decreto ter ido além? Ele poderia suprir a
lacuna deixada pela lei federal? O nosso entendimento foi no sen
tido de que isso não poderia ocorrer. Por quê? Porque a exploração
do jogo, no nosso entendimento, é pela vedada legislação federal,
e constituo contravenção penal, por força de decreto-lei, que na
época tinha força de lei, e somente por um instrumento de mesma
hierarquia, no caso, uma lei, que passasse pelo crivo dos senhores
poderia haver a derrogação desse aspecto de penalização da explo
ração do jogo. O art. 57 trouxe uma derrogação, mas uma derroga
ção no que diz respeito a bingo ou similar a bingo e no que diz
respeito a reuniões destiillidas a esse fim. Por isso, não estamos ad
mitindo, no Estado do Rio Grande do Sul, sorteio numérico ou si
milar a sorteio numérico, até porque esse tipo de exploração seria
uma exploração que traria uma concorrência para a própria loterias
autorizadas, e que não é o sentido da lei. Nesse ponto, nós adota
mos essa idéia restritiva e fomos criticados. No entanto, todas as
ações que estão correndo relativamente à entidade de prática des
portiva ou ações, que são movidas pelas agenciadoras dessas enti
dades, têm sido julgadas a favor do Estado. pelo menos
inicialmente. As lhninares que haviam sido concedidos já foram
revogadas e aquelas novas, que estão em andamento, o Estado está
tomando todas as providências no sentido de cassá-las. Realmente,
no Estado do Rio Grande do Sul, estamos com a situação sob con
trole. Algumas perguntas que foram feitas pelos senhores nos cha
maram a atenção. A primeira diz respeito à fiscalização quanto aos
tributos federais. Nesse sentido, o Estado do Rio Grande do Sul,
assim como qualquer outro Estado, não tem ingerência para a fi~

calização, mas preocupados com esse aspecto, o Secretário da Fa
zenda e o Dr. Parode convocaram uma reunião, de que
participaram representantes da Polícia Federal, representantes da
Secretaria Nacional da Fazenda Nacionà.l e representantes da Polí
cia Civil, para chamar a tenção para esse aspectos. Inclusive, um
dos bingos que estava com inauguração para ser feita, tive que ter
na inauguração todo o uísque retirado, porque não havia nota de
,importação e por isso foi retirado e tiveram que fazer a inaugum
ção com caipirinha. Vejam, em função da atuação em conjunto
que está sendo levada a efeito pela Secretaria da Fazenda. Quando
à arrecadação estadual, no nosso entendimento, e esse entendi
mento foi exposto no parecer que foi aprovado em junho de 1994,
a arrecadação estadual dependeria de uma taxa, porque a espécie
tributária própria para a arrecadação, para a contraprestação de
serviço público prestado ou efetivo exercício do poder de polícia é
essa modalidade tributária. Portanto, nós sugerimos, naquele mo
mento, que fosse encaminhado um projeto de lei, observando a an
terioridade anual, para que pudesse ser cobrado nesse exercício.
Esse projeto de lei está sendo encaminhado apenas agora, por de
cisões políticas. e vai ser encaminhado à Assembléia Legislativa
para estudos. A diversidade da legislação estadual e federal tem
uma razão, e isso por perguntado pelo Deputado Carlos Santana.
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Primeiro porque a lei federal e o decreto federal que veio atrás
dela previram atribuições para as Secretarias da Fazenda dos Esta
dos e não regularam a fOlma como essas atribuições seriam reali
zadas. Por isso, vários Estados têm posições diversas, têm
regulamentos diversos, porque a lei trouxe um atribuição para os
Estados nesse sentido. Por isso, há diferença de legislação. No Es
tado do Rio Grande do Sul há uma interpretação restritiva, que ou
tros Estados não têm. Essa é a razão da diversidade de legislações.
Não há uma legislação única, porque essas atribuições são das Se
cretarias da Fazenda, que têm fonnas de atuação.clüerenciadas,
têm estruturas diversaslibs diversos Estados: Uma afmnação feita
pelo senhor me chamou a atenção no seguinte sentido: se está erra
do, tem que fechar. No nosso entendimento, o senhor tem toda a
razão, Sr. Deputado. E é i~so que estamos fazendo no Rio Grande
do Sul. Nós não damos autorização nenhuma para credenciamen
tos. E no momento em que há alguma irregularidade, nós manda
mos fechar imediatamente. Não interessa que tipo de direito
subjetivo seja levantado para esse efeito. Realmente, esse tem sido
o norte da atuação do Estado do Rio Grande do Sul, que fechou
vários bingos irregulares, quer seja pela ausência de autorização,
quer seja pela utilização inadequada dessa atividade. Por fim, ou
tro esclarecimento relativamente a pressões. Quando se levantou a
questão de pressões - que há pressões, há. Há algumas pressões
que são pressões legítimas. Há pressões dos clubes, que vêem em
outros Estados uma série de sorteio sendo realizados e que não po
dem fazer no Rió Grande do Sul, o que causaria uma desigualda
de. Esse é uma pressão legítima, mas não abrimos mão da nossa
convicção relativamente à nossa interpretação. E também há aque
las pressões que vêm, oferecimento de coisas, mas que simples
mente não são, de fonna alguma, aceitas pelas pessoas - as
pessoas que chegam a decretar isso, são imediatamente retiradas.
Há também pressões... Pediram: citem nomes. No ano passado, eu,
particularmente, sofri pressão direta de um Deputado Estadual que
tinha interesse direto nesse assunto, o Deputado Estadual Luiz
Carlos Festugatto, que fez pressão diretamente, pois ia para pedir,
queria influir na decisão. E realmente isso aconteceu. Para não me
alongar e deixar a palavra à disposição dos senhores para esclare
cimentos, desde,Já encerro, agradecendo pela oportunidade que me
foi dada.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Feito
, isso vou dar a palavra ao Deputado Jovair Arantes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado
.Jovair Arantes...

O SR. DEPUTADO EURICO MlRANDA - Só quero fazer
uma colocação, depois retorno, para dar a oportunidade ao Depu
tado, que ainda não fez nenhuma colocação. Falo no final. Só que
ro fazer uma colocação para os dois. Efetivamente, pelo
dêpoimento e pelos documentos que recebi, a Secretaria concedeu
autorizações de fonna irregular, porque eu me baseei no seguinte:
há um princípio legal que determina que só as entidades que prati
quem três modalidades olímpicas podem ter autorização. Eu quero
saber quem é Sociedade Recreio da Juventude. Quem é Gramado
Tênis Clube? Quem é Sociedade Orfeu? Quem é Federação Atlé
tica Riograndense? Quem é Corintians Atlético Clube? Quem é
Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo? Coloco a pergun
ta, depois retorno. Dou a palavra ao Deputado Jovair.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - SI'" Presidente,
Sr. Relator, senhores expositores, nobres colegllcS D~p)lta~,?s, estou
participando desta CPL mas a cada dia que passa fico mais preo
cupado com os destinos desta CPI, porque parece que não há nada
de errado no bingo, está tudo muito certo, no Brasil inteiro. O Rio
de Janeiro, que era o Estado considerado. como o que tinha os
maiores problemas, hoje fiquei preocupado, porque o que relatou

o nosso companheiro José Frejat é de que está tudo muito bem.
Não tem nada errado. A gente vê no Brasil o Papa Tudo, o Tele
bingo, Telesena, o Disque-Bingo, o Bingão não sei o que dos im
portados, etc, a Xuxa dando ambulância para lá, ambulância para
cá... A gente não tem controle sobre nada disso no Brasil. Es~ou
aqui hoje realmente muito preocupado. Ele disse.queas rAítéras no
Rio de Janeiro, hoje, são chancelaclaspelalotéria. Hoje, estão sen
do chanceladas.pela 10teria.:·Nos outros Estados não se fala nada
sobre chancela. As duplicatas e as triplicatas dessas cartelas, como
e que ficam? Onde é que está indo isso? Então, hoje em fiquei
muito preocupado aqui porque vem o Rio Grande do Sul, que é
um Estado sabidamente organizado, do ponto de vista organiza
cional - Paraná e o Rio Grande do Sul são Estados que
têm dado exemplo ao Brasil de organização em várias áreas 
mas o próprio Eurico disse e essas sociedades recreio não sei
o quê, como é que é? A gente esta aqui, hoje, preocupado, e
eu queria pedir aos companheiros debatedores que não trou
xessem a legalidade que existe. Não estamos querendo saber
das legalidades. As legalidades... i5 muito bonito vir falar que o
Rio Grande do Sul está bonito, que está tudo certo. A gente está
querendo indícios de irregularidades, algum depoimento que possa
nortear, que a gente possa ir atrás, que está CPI possa encaminhar,
de tal sorte que nós possamos salvar os clubes de futebol, as enti
dades esportivas deste País que estão, realmente, levando a fama
de quem está levando muito dinheiro e que a gente, conhece a rea
lidade, que não é bem essa. Em Goiás, por exemplo, tem o Goiâ
nia Esporte Clube, que recebeu uma oferta agora de 3% para dar o
nome para um bingo funcionar lá em GÕiás. Então, em que situa
ção que fica essas questões? A gente precisa da realidade de al
guns fatos de irregularidade, mas de irregularidade real, para que a
gente possa, a partir do depoimento dos senhores, aprofundar nes
sa situação. Hoje nós estamos agindo praticamente na infonnalida
de, aqui. A gente convida, nos não estamos convocando, mas vai
chegar o momento que nós podemos convocar, porque a CPI tem
o poder para convocar. enecessário que a gente, a médio e a curto
prazo, consiga fazer isso. Hoje nós estamos convidando é até na
esperança de que um depoimento de um dos senhores possa escla
recer um rumo que a gente começa a aprofundar com mais fmne
za, não é? E, se necessário for, para que esta Casa, que é a Casa
que faz as leis no Brasil, possa mexer na lei, porque a lei, no
nosso entendimento, está, do ponto de vista filosófico, até
correta, mas na sua operação ela está totalmente errada.
Então, nós temos que ter subsídio suficiente para, no fim
desta CPI, nós orientarmos a Casa para que a Casa possa fa
zer as modificações que a lei exige. Nós queremos ter o bi
ngo, sim. Acho que o bingo é importante. Os jogos, no
Brasil, cassinos - que nós temos até uma outra comissão que
está discutindo essa questão - é uma falsidade muito grande não
querer que tenha cassinos no Brasil, não querer que tenha jogos,
sendo que joga tudo, não é? A prova é essa questão do Telebingo e
do Papa Tudo, que são de duas empresas importantes de televisão,
que ninguém tem coragem de mexer elas. Então nós temos que ter
os bingos, temos que ter os jogos, temos que ter... mas temos que
ter os clubes de futebol e esportivos deste País beneficiados com a
lei, que foi feita com esse objetivo. Então, queria pedir aos compa
nheiros depoentes, aos três, que, se possível, ofereçam alguma coi
sa que possa realmente significar. Quero parabenizar vocês por ter
vindo de tão longe, às custas de vocês mesmos, e estarem aqui
com a maior das atenções, mas a gente queria alguma coisa que
pudesse ser substancioso do ponto de vista de nortear o nosso tra
balho.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Znlaiê Cobra) - Às cus
tas da Câmara.
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O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA- Antes, como
já estamos quase chegando ao horário da Ordem do Dia...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mais 40
minutos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só queria dei
xar uma coisa bem clara. Eu, novamente, friso que, para mim,
cada vez mais, acho que nós estamos tomando um rumo totalmen
te errado, nós não estamos aqui discutindo legalização da lei, essas
coisas, nesse sentido. Esta CPI foi instalada porque houve vários
indícios. Só para dar exemplo: eu, se tivesse poder, hoje, eu pedia
toda a abertura das contas dos ex-Subsecretários e Secretários da
Fazenda do Rio de Janeiro que deram autorização desses onze bi
ngos irregulares. O LOTERJ, na época. Abertura de conta dessas
pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão envolvidas por
trás! E os clubes também. não vamos dizer que os clubes não têm
responsabilidade, porque têm. O clube que se deixa ser coagido
para ficar com 2,3%, também tem responsabilidade. Também não
vamos só acusar o intermediário, porque fica muito bonito falar
que os clubes não têm culpa. Têm, têm culpa nesse sentido tam
bém. Então, é por isso que eu vejo. Presidente, acho que, por isso
que nossa reunião de manhã, na reuniãó de trabalho, porque senão
vai ficar uma coisa... Porque todo mundo esta vindo aqui e cada
um querendo acertar o seu Estado e seu lado. E eu vou ser sincero
não sou conivente com isso. Eu acho que a atual Secretaria do nos
so Estado do Rio de Janeiro tem responsabilidade, porque ela to
mou posse quando? Em janeiro, fevereiro? De lá para cá tem. Só
hoje, por mais que a gente vá tomar algumas medidas, só hoje que
vai ter o controle das cartelas. E esses meses anteriores, o que vai
acontecer? Vai para o ralo. Entendeu? Eu estou preocupado com
isso, preocupado com a questão do Estado, do Município e a ques
tão dos clubes. Então, acho que essa é uma grande preocupação.
Se a gente vai ficar só discutindo em cima da legalização, se fez
issq e não aquele outro, é melhor acabar com a CP!, que eu acho
que... Ach() que amanhã a gente tem uma reunião de trabalho, vai
ser extremamente importante para onde que nós vamos levar o
rumo. Porque não dá para a gente ficar é discutindo questão de le
galidade, porque cada um vai mostrar que está na legalidade. Sabe
o que vai acontecer aqui? Agora, a partir... como não tem regula
mento no Estado, como DÓs vimos aqui, São Paulo, quatrocentas e
tantas autorizações de bjngo, agora vai fazer uma lei, faz uma lei,
regulariza, morre tudo. E muito fácil um negócio nesse sentido. Aí
aCll,bou, aí nós aqui, Deputado, estamos fazendo papel de bobo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Vou dar
a palavra aos ilustre membros da mesa para responder.

(Intervenção fora do microfone.lnaudíveL)
A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu volto

a palavra. Calma. Já foram duas colocações. Depois terão a pala
vra o Deputado Padre Roque e o Deputado Marquinho Chedid.
Calma! Vamos responder as questões por ordem.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - St' Presidente,
pela ordem.

A ·SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Tem a
palavra o DeJXItado Eurico Miranda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Com todo o
respeito e admiração que eu tenho pelo Deputado Carlos Santana,
eu não vou aceitar essa colocação em relação a como está cami
nhando a CPL Eu acho que o Deputado tem que se fortalecer, efe
tivamente, com dados, deve vir com dados, para quando
interrogar, primeiro com conhecimento do que efetivamente está
ocorrendo. Quer dizer, não é a CPL Nós não temos absolutamente
culpa nenhuma se está indo por ali ou esta indo por aqui. As pes
soas que vêm aqui e que estão convocadas, elas têm limites para
nos dar informações. Acho que nós temos é que convocar outras

pessoas para poder chegar aquela situação que o Deputado quer.
Se o Deputado quer quebrar o sigilo bancário deste ou daquele,
nós temos que convocar uma pessoa, que é o Secretario da Receita
Federal. As pessoas que até agora vieram depor aqui não têm com
petência para chegar aqui e nos dizer: fulano mexeu nisso, sicrano
mexeu naquilo. Eu acho que a reunião de amanhã é importante
para a gente fazer essas colocações.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mas, Sr.
Relator, vamos voltar hoje à discussão. Nós estamos aqui com três
convidados, vieram de longe. A discussão de amanhã é na discus
são. Vamos lá, vamos com calma. O senhor vai falar primeiro?

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO -
Isso.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Com a
palavra o Dr. Pedro Henrique Poli de Figueiredo.

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - Em
primeiro lugar, relativamente às autorizações que, segundo o De
putado Eurico, pelo que ele viu pelos nomes das entidades, esta
riam de forma irregular. A lei federal, no art. 57, diz o seguinte: as
entidades de direção e de prática esportiva filiadas às entidades de
administração em no mínimo três modalidades olímpicas e que
comprovem atividade e participação em competições oficiais, cre
denciar-se-ão na Secretaria da Fazenda para explorar o jogo bingo.
Em primeiro lugar, a lei faz uma separação quando coloca aqui as
entidades de direção e de prática esportiva, esse "e" está separando
uma situação. Primeiro, é a situação das entidades de direção, que
seriam as federações, federações que são, que não têm, evidente,
três modalidades...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Desculpe, meu
caro Procurador, eu conheço bem a lei. Eu só queria que o senhor
me respondesse, objetivamente, quem é essa Sociedade Orfeu.

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - So
ciedade Orfeu é uma sociedade, localizada em São Leopoldo, que
realiza... é um clube, é um clube esportivo, que realiza modalida
des e que, no momento do credenciamento comprovou a realiza
ção, a atividade em três modalidades olímpicas, mediante
certificado das federações respectivas, e o processo está devida
mente instrumentado...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, não me.
veio... aqui não veio.

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO 
Não há problema. Nós encaminharemos...

O SR. DEPUTADO EURICO MlRANDA - A Sociedade
Recreio da Juventude?

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - A
Sociedade Recreio da Juventude é uma sociedade localizada em
Caxias do Sul, que realiza atividades de futebol, de basquete, que
realiza atividades... uma série de... de voleibol, e que comprovou
também a prática em três... Nós podemos encaminhar, sem proble
ma nenhum, o dossiê completo de todos esses clubes. Não há pro
blema nenhum. Inclusive, nesse ponto, quero colocar... inclusive
coloco a minha conta bancária à disposição de vocês... não precisa
nem quebra de sigilo baucário.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - S6 que
remos saber, Dr. Pedro Henrique, com relação a esta listagem que
veio lá do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda, e
deveria acompanhar, respectivamente, os contratos, e alguns pare
ce que estão falhos.

O SR. PEDRO HENRIQUE POU DE FIGUEIREDO - Os
contratos... nós vamos...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A gente
só aueria isso.
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O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO 
Nós vamos enviar para vocês todos, todos os documentos, inclusi
ve com uma documentação das federações demonstrando que es
sas entidades exploram três modalidades olímpicas. Não há
problema nenhum nesse ponto, nós temos tudo organizado, no Es
tado do Rio Grande do Sul.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Das per
guntas que foram colocadas, ainda tem mais?

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO 
Exatámente. Foi levantado, também.•. Ondy está o Deputado•.•

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Acho
que saiu. Deputado Jovair Arantes, de Goiás.

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - Ele
saiu? Relativamente à questão do Papatudo e da Telesena, que se
riam utilizados e que os clubes não podem utilizar. Papatudo e Te
lesena são modalidades de exploração de jogos que se trata de
títulos de capitalização sob o controle da União Federal. A lei... o
decreto-lei que previu a exploração do jogo como... de jogo de
azar como contravenção penal, excepcional esses títulos de capita
lização que são controlados pela Superintendência de Seguros Pri
vados.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Meu caro Pro
curador, esse é que o grande problema. O nosso problema é que a
gente está buscando peixe, está buscando peixe miúdo e o peixe
graúdo está nessa camuflagem do título de capitalização, porque
Papatudo, porque Telesena pertencem a grandes grupos. Uma é da
Rede Globo, outro é do SBT, mas, na verdade, tem muito de simi
lar com o bingo, com números, Gom extração. Esse é que é o gran
de problema. Nós vamos tentar .conduzir depois para ver se nós
conseguimos chegar nesse peixe graúdo, porque o outro é peixe
pequeno. O bingo clandestino que faz um sorteio lá numa quer
messe, que faz um sorteio de uma geladeira, isso aí não representa
nada.

O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - Se
Telesena e Papatudo passassem, se houvesse o crivo do Estado do
Rio Grande do Sul, pelo menos da Secretaria da Fazenda e da Pro
curadoria, não passariam. Não passariam. E as críticas quénós es
tamos recebendo, no Estado, dos clubes, é exatamente do inverso
do que vocês estão procurando aqui, é no sentido de que nós esta
mos sendo rigorosos demais no controle desse credenciamento.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A justi
ça no Rio Grande do Sul é muito boa, é da malha apertada. Eu
queria dar a palavra, então, agora, ao Or. José Alfredo Parode.

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE- Gostaria de salientar o
enfoque que o Deputado levanta, especialmente para a sr- Presi
dente e o Sr. Coordenador, quanto às questões que estariam subja
centes a toda essa atividade e o que, efetivamente, poderia se
aperfeiçoar para que, pelo menos, se possa evitar esse tipo de, va
mos dizer assim, irregularidades a que a gente está assistindo no
Brasil inteiro. O Deputado quer saber se no Rio Grande do Sul
existe irregularidade, se está tudo as mil maravilhas. Efetivamente
ele sabe que essa é uma situação muito difícil de se comprovar,
mas toda vez que se comprova, nós estamos agindo. E nós diferen
ciamos a questão; aquilo que é autorizado pela Secretaria da Fa
zenda, a Fazenda age, aquilo que é clandestino, que está irregular,
é problema de polícia, não é? E sabendo que efetivamente esses
clandestinos estão causando prejuízos também para aqueles que
estão autorizados, nós procuramos justamente fazer aquela reunião
articulada com os órgãos de segurança para coibir e várias casas
desses bingos já foram fechadas. Eu trouxe, inclusive, várias maté
rias da imprensa noticiando esses fechamentos, eu trouxe vários
encaminhamentos formais do Secretário da Fazenda solicitando
providências para o fechamento dessas casas e trouxe, inclusive,

várias notificações apontando essas irregularidades que o Deputa
do quer saber, que no fmal dos trabalhos eu vou deixar à disposi
ção da Comissão para que seja examinado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois
não.

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - A questão que o De
putado Eurico levanta, se existe algum indício de irregularidade
comprovada quanto a essas entidades, não chegou ainda ao nosso
conhecimento. Nós concedemos as autorizações em cima das cer
tidões passadas pelas federações, inclusive com frrma reconhecida
e tudo o mais. De modo que, se tem alguma questão, estamos à
disposição e vamos mandar essa documentação para esclarecer.
Inclusive uma entidade que o senhor referiu - Recreio da Juventu
de - está sob investigação no momento, e não sei se obterá renova
ção de seu alvará. E assim temos aproximadamente cinco
entidades que estão em processo de investigação e auditoria, que
queremos que comprovem a efetiva aplicação no esporte. Se não
comprovarem, não será feita a renovação. Estabelecemos um pra
zo curto no alvará - são 180 dias - e temos então condições de...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O que quere
mos é que essa autorização que foi dada, por exemplo, à Socieda
de Recreio da Juventude, que é de Caxias do Sul, fosse dada ao
Caxias, fosse dada a outro clube de futebol...

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - É só ele requerer.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Porque, na

verdade, a idéia...
O SR. (Não identificado) - Também é um time.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Não. A Socie

dade Recreio da Juventude não é um time de futebol.
O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - É uma sociedade.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Queria que

fosse dado ao Juventude, ao time de futebol de lá. Ao Juventude,
ao Caxias, e foi dada à Sociedade Recreio da Juventude.

A lei foi criada com o intuito de beneficiar, em princípio, os
clubes de futebol, o que não está acontecendo.

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - Gostaria de deixar
como sugestão para a Comissão o que poderia ser feito para aper
feiçoar. Parece-nos que a grande questão que tem suscitado todas
essas divergências relativamente aos percentuais é a de que a le
gislação federal é, na verdade, omissa quanto à questão da aplica
ção efetiva no esporte. Ela deixou essa questão em um plano
negocial, entre a operadora e a entidade.

No Rio Grande do Sul, procuramos estabelecer um mínimo,
já que o plano de aplicação, pelos artigos 43 e 44 do decreto fede
ral, tem que ser aprovado pela Secretaria da Fazenda. Diante disso,
estabelecemos, por decreto, uma aplicação mínima de 10%, e que
nos parece que...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Por de
creto.

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - No Rio Graiíde do
Sul. Mas é uma questão que está no Brasil inteiro e que certamente
a Câmara, o Poder Executivo Federal poderiam regular essa ques
tão, estabelecendo um percentual mínimo de aplicação no esporte,
seja 5% ou 10%, para unifonnizar.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Peço
lhe, Or. José Alfredo Parode, um pouco mais de pressa, porque
quero dar a palavra ao Deputado Marquinho Chedid...

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - Ao Depu
tado Padre Roque, por favor.
_ A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mas o

Deputado Padre Roque já se manifestou, enquanto V. Ex' não.



Sul?
Quanto aos bingos pequenos, como os de queImesse, fim de

festa, de associações de bairros e de moradores etc., estão eles
também em ordem? Digo esses jogos a partir de números, a que
fez referência o Dr. Pedro Henrique Poli de Figueiredo, também
são eles considerados contravenção ou irregulares?

São várias perguntas ao Sr. José Alfredo e uma ao Sr. Pedro
Henrique.

O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - Quanto à questão das
irregularidades, passarei à Comissão algumas notificações que
trouxemos apontando essas irregularidades, demonstrando que to
mamos providências quanto a inibir esse tipo de irregularidade e
tomar a providência na forma da lei. Comprovadas tais irregulari-
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O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID' ~ Ao Depu- dades, as casas em questão serão fechadas. O alvará não será reno-
tado Padre Roque, por favor. Falarei depois. vado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está Quanto à questão do cinema Cacique, o impedimento da
bem, ao Deputado Padre Roque. Gostaria ainda que, depois, o Dr. concessão do alvará foi quanto ao percenbJal que estava sendo
José Frejat também falasse a respeito desses mesmos assuntos. proposto contrabJalmente entre a entidade e a operadora, que, na

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Agradeço, até por- ocasião, era de 1,5%, e nós não aprovamos. Apesar disso marca
que estou sendo convocado para outra reunião há algum tempo. ram a inauguração com muita pompa, helicópteros e tudo o mais,
Gostaria de testemunhar, em primeiro lugar, que, confoIme tenho de fOIma que tomamos as providências, oficiamos à policia, inclu
acompanhado - embora eu não more no Rio Grande do Sul há sive a Polícia Federal esteve presente, a Receita Federal apreendeu
muitos anos, mas tenho sempre acompanhado a imprensa gaúcha - os uísques, como relatamos, mas eles conseguiram a medida limi
o rigor e a seriedade com que a Secretaria da Fazenda e, principal- nar às 18h30mín...
mente, o Judiciário têm trabalhado essa questão dos bingos. Tenho O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO -
ouvido n reclamações dos grandes clubes de futebol, que tenta- Que já foi cassada.
vam no começo apressar um pouco, e tiveram que entrar na legis- O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - ...que foi cassada 25
lação. dias depois.

Apesar disso, creio que parte de minha indignação, pelo A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Alguma
menos em parte, não é exatamente em relação aos depoentes que outra observação? Porque dentre em pouco teremos de ir embora
vêm aqui, mas em relação ao caminho que nossa CPI está toman- para o plenário.
do. Acho que a coisa está indo muito bonitinha. Parece-me estar O SR. JOSÉ ALFREDO PARODE - Quanto ao número de
diante de uma menina que está para fazer a primeira comunhão. bingos, são 25 que receberam o alvará, sendo que alguns já estão

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputa- vencendo, e estamos fazendo auditorias, e eles prestando contas da
do, gostaria que não tecesse mais qualquer comentário a respeito aplicação do recurso. Estamos visitando, vendo inclusive in loco
da CPI. Gostaria que V. Ex' se limitasse a perguntar a essas três se foi aplicado ou se não foi, as contas bancárias etc.
personalidades presentes o que elas sabem. FazeImos, aqui, hoje, A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mas é
crítica de nós mesmos não cabe, pelo menos por hora. Amanhã uma grande coincidência ser 25 bingos no Rio de Janeiro e 25 bi-
abriremos discussão só para nós. ngos no Rio Grande do Sul.

Por favor, aproveite a oportunidade de fazer perguntas, até Com a palavra o Deputado Marquinho Chedid.
perguntas que eles ainda não esclareceram, a respeito do que estão O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - Só
fazendo aqui na CPI, caso contrário ficaremos discutindo a própria ia responder...
CPL A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ah, sim.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não sou o único Responda.
culpado dessa história, SI" Presidente. O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO -

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Descul- Quanto à irregularidade, o Dr. Parode levantou que a irregularida
pe-me, chamei a atenção da pessoa errada. Na verdade o Deputado de estaria na aplicação de recursos. É isso que está sendo auditado.
Padre Roque foi o primeiro a chegar hoje aqui na CPI. E está sem- Quanto à questão de quermesses, lamentavelmente também
pre presente. O Deputado Marquinho Chedid, por exemplo, che- é considerado ilegal e, portanto, não haveria autorização para esse
gou atrasado. fim, até porque a lei excepcionadora trouxe para as entidades de

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Vamos às pergun- prática e de direção esportiva.
tas. Nosso amigo Dr. José Alfredo Parode falou haver irregulari- A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Com a
dades no Rio Grande do Sul, mas não deixou claro, em seu palavra finalmente, também porque chegou no fun, o Deputado
depoimento, de que ordem são essas irregularidades. De que or- Marquinho Chedid.
dem são essas irregularidades, eis o que eu gostaria de saber. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Perdoe-

Também, se bem me recordo, o cinema Cacique foi trans- me, mas o avião atrasou, SI" Presidente. Além do mais, neste final
formado em um grande bingão, o que causou certo escândalo em de semana houve um problema com um bingo, em Campinas, e a
Porto Alegre, onde se levantaram muitas suspeitas em relação ao polícia fechou o bingo dos velhinhos. Lá eles jogavam tômbola,
Cacique. Pergunto-lhe, caso saiba, se essas suspeitas levantadas com a cartelinha dura e feijãozinho. Pois a polícia prendeu todos
por ocasião da transformação do cinema Cacique em um bingão ti- os velhinhos, as cartelas e ainda recolheram 60 reais da escola de
nham ou não fundamento, em sua ótica, em sua percepção, em seu aposentados.
conhecimento, A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Isso eles

Ainda, quantos são os bingos legalizados no Rio Grande do fecham; outras coisas, não fecham.
O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - Bom, exis

te cuidado para se dar autorização. Quero saber, no Rio de Janeiro
e no Rio Grande do Sul, qual o acompanhamento do recolhimento
mensal de impostos, número de rodadas... Qual o controle que se
tem no que diz respeito a recolhimento de impostos e a entrega de
prêmios?

Quanto aos contratos das 25 empresas no Rio Grande do
Sul e das 25 no Rio de Janeiro, convinha saber os sócios, as pes
soas que estão Operando, porque existe uma rede de espanhóis
que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, põe o primo e o sobri
nho, já em São Paulo, põe o cunhado e a sogra•.Gostaria de saber
isso claramente em relação ao Rio Grande do Sul e ao Rio de Ja
neiro,



O SR. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - Fi
camos satisfeitos em saber que esse norte da atuação da CPI tam
bém é o norte da nossa atuação no Estado do Rio Grande do Sul, e
nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos
que se fIZerem necessários.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito

Dr. Frejat também poderia nos enviar as situações do Rio
de Janeiro...

O SR. JOSÉ FREJAT - Vou passar-lhe o contrato anterior
que era feito, de cinco anos, e o novo alvará de funcionamento,
que é de três anos.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Certo.
Também com relação ao Flamengo, se o senhor quiser enviar-nos,
para a alegria do Relator, que é Vasco.

Agradeço a presença dos três depoentes, que muito contri
buíram para o andamento desta CPI. A CPI do Bingo é algo de
inédito neste País. Desde sua formação - e o proponente foi o De
putado Marquinho Chedid - estamos aqui nesta luta que todos
consideram inglória, mas que temos certeza que vamos conseguir
chegar a um denominador comum, que é saber a situação dos bi
ngos no Brasil.

O povo brasileiro pede isso. Em todas as esquinas, em todos
os lugares, é sempre a pergunta: "o senhor participa do bingo?", "a
senhora participa do bingo?" Como vai ficar a história do bingo no
Brasil? O povo gosta do bingo, é uma maneira de o brasileiro e a
brasileira se divertirem. Tanto o homem como a mulher gostam
muito do bingo, mas o bingo tem que ser aquilo pelo qual ele nas
ceu.

Agradeço mais uma vez a presença dos nossos três ilustres
convidados.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da
presente reunião, antes, porém, convocando para amanhã, às
14h30min, nova reunião.

Está encerrada a reunião.
149 Reunião (Ordinária), realizada em 23 de agosto de

Às quinze horas e cinco minutos do dia vinte e três do mês
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se na sala
de número nove, Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília,
Distrito Federal, sob a presidência da Deputada Zulaiê Cobra, a
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a Situa
ção dos Bingos no Brasil, criada pelo Requerimento número dois,
de mil, novecentos e noventa e cinco, com a presença dos Deputa
dos Carlos Santana, Eurico Miranda, Marquinho Chedid, Nelson
Meurer, Nelson Otoch, Padre Roque, Ricardo Gomyde, Vicente
André Gomes e Zulaiê Cobra, membros titulares; Jovair Arantes,
membro suplente. Deixou de comparecer o Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá. Veriflcada a existência de quomm regimental, a Senho
ra Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata - O Deputado
Vicente André Gomes solicitou a dispensa da leitura da Ata da
reunião anterior, no que foi atendido, sendo a mesma, a seguir,
submetida à votação e aprovada por unanimidade. Ordem do Dia 
Reunião de audiência pública com a presença do Senhor Deputado
Estadual Caito Quintana, Presidente da CPI do Bingo da Assem
bléia Legislativa do Estado do Paraná. A Senhora Presidente fez a
apresentação do convidado, tendo inicio a exposição do Senhor
Caito Quintana, que contou com a participação do Deputado Esta-
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A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - O Rio que tenham· concedido declarações falsas, isso ainda não temos
de Janeiro começa? Está quieto faz tempo. condições de apurar, mas, no momento em que chegar a nosso co:-

O SR. JOSÉ FREJAT - Realmente a legislação diz que as nhecimento, será apurado com todo o rigor.
empresas operadoras podem fazer. Não podemos impedir. Se o su- A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
jeito vem com uma empresa operadora verificar se uma pessoa bom.
que é banqueiro de bicho, por exemplo, ele é sócio da empresa
operadora, legalmente ele tem a fmna e vai poder fazer.

A legislação é falha, essa Lei Zico é falha, porque só tem
um artigo dispondo sobre isso. Por exemplo, ela não exige que os
clubes e as entidades sejam obrigadas a apresentar certidões nega
tivas dos impostos e da Previdência Social. Só o decreto federal
que exige isso. Então, o que aconteceu? Um grande clube do Rio
de Janeiro foi à Justiça, não está na lei, ele disse que o decreto não
pode extrapolar, e recebeu... Somos obrigados a processar o pedi
do dele, mesmo estando ele devendo à Previdência Social e estan
do devendo Imposto de Renda, porque a disposição... embora o
decreto federal estabeleça que seja obrigado apresentar, e a nossa
legislação estadual também exija, mas...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Que clube,
por favor? ,

O SR. JOSE FREJAT - Clube de Regatas do Flamengo.
É essa a situação. Eu disse a ele: "sou flamenguista, mas

vou tentar derrubar seu recurso". Evidentemente que nosso inte
resse é o da coletividade. Isso vai fazer com que outros façam a
mesma coisa. Acho que é uma falha da lei.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então o
Flamengo está funcionando irregularmente?

O SR. JOSÉ FREJAT - Não, ele ainda não está funcionan
do. Ele está pedindo inicial.

Outra falha da lei é o percentual do clube, já apontado aqui
por nossos colegas do Rio Grande do Sul. A lei não estabelece o
percentual que cabe ao clube. Então também fIzemos isso em nos
sa lei: estabelecemos que a Loterj vai dizer quanto cabe no míni
mo ao clube, porque há clubes no Rio de Janeiro percebendo de bom.
1,5 a 10% da empresa operadora. De 1,5 a 10%! E nós estamos es
tabelecendo que no mínimo serão 5%. A Loterj fIcou, de acordo
com o decreto, com essa atribuição de fixar esse...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - São opera
doras diferentes ou o senhor...

O SR. JOSÉ FREJAT - Cada um tem uma operadora dife
rente, mas às vezes pode coincidir que seja a mesma operadora.
Pode aconte,cer de haver uma mesma operadora para mais de um 1995
clube.

Com relação à concessão, à pergunta que o Deputado Car
los Santana fez, nós não concedemos este ano nenhuma autoriza
ção. Autorização deste ano só foi concedida depois da aprovação
do novo decreto que dispôs sobre as exigências mais rigorosas. E
nisso o Secretário de Estado, de Fazenda, Dr. Edgar Gonçalves da
Rocha, foi frrme, não permitindo que se liberasse nenhuma autori
zação.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Dr. Fre
jat, estamos com um pouco de pressa, pois nos chamam a Plenário
para verifIcação de presença.

Para terminar, a pergunta do Deputado Marquinho Chedid
com relação..•

(IntelVenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Já res

ponderam.
Gostaria que passassem à CPI a documentação que o Dr...
O SR. PEDRO HE~QUE POLI DE FIGUEIREDO 

Vamos encaminhar também tooas as' àtiforizações que foram da
das. Vamos encaminhar os expedientes contendo as certidões, de
monstrando... Se-.há.irre~.~dades relativamente às federações
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dual do Paraná Luís Cláudio Romanelli. O expositor foi interpela
do pelos Deputados Eurico Miranda, Zulaiê Cobra, Vicente filldré
Gomes, Jovair Arantes, Ricardo Gomyde e Nelson Meurer. As de
zesseis horas o Deputado Ricardo Gomyde assumiu a presidência,
em função da necessidade da DeJXItada Zulaiê Cobra ausentar-se
do Plenário. O Senhor Presidente submeteu à deliberação requeri
mento do Deputado Jovair Arantes, sugerindo a convocação, como
depoentes, a esta CPL dos dirigentes do Papatudo e Telesena, o
qual foi aprovado unanimemente, bem como a seguinte programa
ção da CPI: dia vinte e nove de agosto - reunião para exposição
dos Secretários d6Estado da Fazenda de São Paulo e Distrito Fe
deral; dia doze de setembro - reunião para tomada de depoimentos
dos dirigentes do Papatudo e Telesena; e dia treze de setembro 
reunião para exposiçãc do Senhor Everardo Maciel, Secretário da
Receita Federal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e trinta minutos, convo
cando reunião para o dia vinte e nove pr6ximo. E, para constar, eu,
Maria Auxiliadora B. Montenegro, Secretária, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora Presi
dente.

A SRA. PRESIDENIE (DeJXItada Zulaiê Cobra) - Vamos
dar início à décima quarta reunião, e eu vejo que há a existência de
quorum regimental, declaro abertos os trabalhos. A Ata da sessão
anterior, o Deputado pede a dispensa da leitura da Ata, o Deputado
Vicente, e a Ata, então, está em votação. Aprovada. Tenho aqui
conosco, hoje, o Sr. Deputado Caito Quintana, Presidente da CPI
do Bingo da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. N6s ti
vemos um pequeno atraso, mas os aviões todos estão atrasando, e
n6s sabemos da dificuldade de um Deputado Estadual sair do seu
Estado para vir até Brasília, para contribuir para a CPI do Bingo.
Todos os nossos depoentes estão sendo convidados. Aqui todo
mundo vem de livre e espontânea vontade, se quiser. A contribui
ção é para o bingo, de uma maneira geral, no Brasil. Já que o nos
so DeJXItado preside também a CPI do Bingo, lá no Paraná, ele
sabe das dificuldades que n6s temos de poder adquirir esses co
nhecimentos a respeito do bingo. Vou dar, então, a palavra ao ilus
tre convidado, o nosso Deputado Caito Quintana, para as suas
explanações.

O SR. CAITO QUINTANA - Deputada Zulaiê, Presidente
da CPI instituída na Câmara Federal para investigar a situação de
bingos no Brasil, componentes da Mesa, Srs. Parlamentares, se
nhores aqui presentes, n6s há dias pretendíamos atender a solicita
ção da nossa Presidente da CPI nacional, para comparecermos
aqui, nl;sta CPI, e trazermos um pouco daquilo que acontece na
CPI do Estado do Paraná, trocarmos idéia, conhecimento, inclusi
ve com os componentes desta CPI da Câmara Federal, para poder
mos levar adiante uma CPI que, V. Ex' deve estar percebendo, é
difícil, muito dificil de ser tocada. Quer me parecer, Presidente...
Eu faria: um relato antes.

A SRA. PRESIDENIE (DeJXItada Zulaiê Cobra) - Faça an
tes o seu relato, depois vamos ter perguntas de Deputados, inclusi
ve da Mesa, do Relator, etc. e tal.

O SR. CAITO QUINTANA - Perfeito, perfeito. Quer me
parecer que a lei aprovada, que passou a ser conhecida como ''Lei
Zico", aproveitou um momento nacional em que o País, melhoran
do a qualidade do nosso vôlei, do nosso basquete, das nossas parti
cipações em jogos olímpicos, quer dizer, no clima para que
pudéssemos aprovar uma lei que na verdade, institui um sistema
de desporto no País. Uma lei com setenta e um artigos, se não me
falha a mem6ria, dos quais quatro ou cinco deles é que tratam da
forma que se possa ter recursos para incentivar o esporte. E o que
se tem percebido - e eu falo aqui do meu Estado, o Estado do Pa
raná - é que, na verdade, de toda essa lei, com setenta e um arti-

gos, criando o sistema nacional de desportos, na verdade, o que
tem sido posto em prática são quatro ou cinco artigos que per
mitiram a instalação de casas de bingo fixos, de bingos perma
nentes, de jogos numéricos e um termo até bastante genérico e
esquisito que é citado: "similares". Em números que me pare
cem de alto risco inclusive a colocação em um texto de lei a ex
pressão "similares", porque me parece que ela é mais ou menos
parecida com etc. Quer dizer, inclui-se aí qualquer tipo de
aposta, porque, na verdade, todas as apostas têm alguma coi
sa a ver com número. Aprovada essa lei, Sr' Presidente, fica
ram algumas lacunas. Por exemplo, o sistema no Estado. O
Estado do Paraná teve, inicialmente, um decreto governamental
regulamentando a questão do bingo no Estado do Paraná, porque
entendia, entendeu a assessoria do Governo, inclusive com parecer
da Procuradoria-Geral do Estado, que a Lei n° 8.692, a lei federal
por si s6 bastava para que se implantassem, em todo o Território
Nacional, os bingos, bastando, em cada Estado, haver uma regula
mentação. Nessa primeira regulamentação da lei, feita por decreto,
no Estado, destinou-se que a Secretaria de Esporte e Turismo seria
responsável pela autorização, pela concessão de autorizações para
a exploração de bingo no Estado. Logo a seguir, por iniciativa par
lamentar, a Assembléia Legislativa, em janeiro deste ano, 1995,
aprovou uma lei específica do Estado do Paraná, nos moldes da lei
federal, evidentemente, lei essa que até o presente momento não
foi regulamentada, inclusive, pelo Governo do Estado. E a partir
daí se transferiu para o serviço de loterias do Estado do Paraná, para a
Lotopar, a concessão de autorizações para a exploração de bingos em
todas as suas modalidades. Nós temos. trinta e quatro casas de bingos
autorizadas, no Estado do Paraná, sessenta e três, sessenta e quatro
clubes credenciados para a exploração e uma infmidade de sistemas
de jogos numéricos, possivelmente baseados nesse item que permite
similares, inclusive com dezenas de bares, em Curitiba, que utilizam
um processo de loteria, esporte bingo, prêmio a cada cinco minu
tos. O cidadão chega no bar, tem essas cartelas aqui sobre as me
sas do bar, ele pega essa cartela, preenche como quer, quantos
números você quer no sorteio, quanto você quer jogar no sorteio,
seleciona os números que quer, escolhe abaixo quantas vezes qui
ser jogar, tem até a facilidade, se quiser jogar cinco ou seis vezes o
mesmo número já anota aqui, e paga isso no caixa e tem o sistema
de televisão no bar que está constantemente rodando. A cada cinco
minutos tem um sorteio, você confere, vai no caixa, recebe. E isso
tudo baseado na lei federal, S~ Presidente. Essas dificuldades n6s
temos encontrado na CPI do Paraná, para saber até onde isso aqui
está tendo beneficio para o esporte, porque me parece, volto a in
sistir, que o objetivo maior da lei, que foi criada, nos seus setenta e
um artigos, o bingo é apenas um meio para se atingir um fim, que
é a melhoria do esporte, principalmente o apoio ao esporte ama
dor. E na prática, o que tem se percebido é que o esporte tem ser
vido de fachada para a exploração do bingo. Alguns clubes,
algumas casas que nós já ouvimos na CPI da Assembléia Legisla
tiva do Estado do Paraná, os 65% acaba-se gastando em premia
ção, a lei faculta; 35% deveriam ficar com o clube, mas pela
elasticidade, também, da própria lei, dizendo que nesses 35% é o
que ficaria com o clube, podendo incluir dentro dele despesas de
administração e outras, acaba se constatando que o clube que em
presta o nome, que funciona como contratante de uma empresa,
que é contratada, acaba recebendo 1%, 1,5% de toda a arrecadação
de uma casa de bingo. E quer me parecer que, da forma que está,
acaba ficando isso legalmente feito, porque dentro da lei, justifica
se dentro da lei de que gastou-se 33,32,34%, com a administra
ção, com despesa de pessoal, com publicidade, com tudo ° mais, e
que apenas sobrou para o clube 1% e o clube, então, vai acabar fa
zendo aplicação no esporte amador. Nós temos percebido, o Para-
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ná não é um Estado tão grande para que não se perceba quais as
entidades do nosso Estado que efetivamente têm participação na
vida esportiva do Estado, tem-se percebido que entidades que mui
tas e muitas vezes nem se ouviu falar da existência delas, hoje pa
trocinam bingos, por uma outra facilidade que, enquanto clube,
precisa comprovar a participação em três modalidades de esporte
olímpico; enquanto for federação, confederação, entidade associa
tiva de clubes, não precisa justificar participação nenhuma, basta
estar associada a uma entidade nacional. Então, forma-se uma as
sociação de barcos e vela, uma associação de esqui aquático, uma
associação não sei do quê, qualquer termo que se possa usar, fIlia
se em uma associação nacional e se está apto a responder por um
bingo que, via de regra, acaba sendo explorado, pelo menos é o
fato do Paraná, dos bingos flXOS que nós temos constatado nenhum
deles é explorado pelo clube, pela entidade esportiva. todos eles fun
cionam como contratante de uma empresa, que é quem gere os des
tinos do bingo e, no final da conta, acaba sobrando para o clube 2%
de uma arrecadação que varia entre 500, 600, 700 mil reais por mês,
alguns deles até com mais do que isso. Então, eu, inicialmente, co
locaria que essa nossa CPI já ouviu bastante gente, entidades, te
mos um cronograma grande, agora. no futuro, para a audiência das
casas de bingo flXas, o Ministério Público do Estado do Paraná já
tomou inclusive atividades administrativas contra muitas empre
sas, pedindo prestação de contas sobre esses tipos de jogos que es
tão proliferando desorganizadamente no Estado... Temos
informação inclusive de patentes, já requeridas e, pelo menos eu
tenho ouvido, deferidas de video-pôquer, modelos de jogos de vi
deo-pôquer baseados nessa questão numérica de similares. O Para
ná está adotando, e não sei se outros Estados da Federação
também, mas há uma ação inclusive na Justiça em tramitação, mo
vida por um Vereador de Curitiba, de uma espécie de loteria que
chama "Jogos dos Sonhos". Não sei se no Pais isso tem sido apli
cado. "Jogos dos Sonhos" nada mais é, nada menos, do que o
"Jogo do Bicho" ofIcializado, o mesmo sistema do "Jogo do Bi
cho", jogando milhar, dezena, centena, seco, molhado, invertido; o
mesmo sistema do "Jogo do Bicho", inclusive com animais, tam
bém com animais, só que oficializado. Está em experiência,
hoje, na cidade de Londrina, ou Maringá e mais uma outra ci
dade do interior do Paraná. E tramita uma ação na Justiça con
trária a essa modalidade de jogos, E nós teriamos, no fmal, eu
acho que me colocaria à disposição para alguma pergunta, por
que, sinceramente, eu não tinha noção de como nós mamos tra
tar nesta CPI, se seria questionamento ou seria uma palestra. E,
no fmal, eu gostaria, Presidente, que a gente pudesse sugerir al
gumas alterações que nós interpretamos, no Paraná, de que só a
Câmara Federal será competente para determinadas alterações,
inclusive emendas na Lei n° 8.672, já que é uma lei federal, para

que se possa ter um minimo de controle sobre a atividade do jogo.
E, da mesma forma. colocarmos em debate uma posição que se
tem imaginado na Assembléia Legislativa do Paraná, E essa con
tribuição nós gostariamos, como Presidente da CPI do Paraná, de
pedir à cPI do Bingo, instaurada pela Câmara Federal, porque eu
não conheço, Presidente, como da instalação dessa CPI, a sua
abrangência e o que ela pretende. Mas me parece que, sendo uma
CPI federal sobre o jogo do bingo no Brasil, nós, que pertencemos
a Assembléias Legislativas dos Estados - e alguns Estados brasi
leiros têm CPI sobre esse jogQ no seu Estado, me parece... E eu
gostaria de discutir isso com esta Comissão, para vermos até onde
nós podemos nos socorrer da Comissão Federal para atingirmos
objetivos que, eventualmente, nos sejam dificeis de conseguir via
CPI estadual, para que a gente trabalhando entrosados, as CPI dos
Estados remetendo para a CPI Federal os pontos lá levantados e
que exijam uma participação mais forte, mais vigorosa por parte

da Câmara Federal e - quem sabe? - dos órgãos federais, nós pos
samos ter, desta CPI da Câmara Federal, um instrumento de apoio
às CPI dos Estados e, assim, acho que a gente pode desenvolver um
bom trabalho. Eu tenho dito em todas as entrevistas que faço, Presi
dente, acho que é uma lei que autoriza o bingo e essas modalidades
todas e não nos cabe discutir, no momento em que ela foi feita, as ra
zões pelas quais essa lei foi aprovada e sancionada. Agora, nos
cabe, como legisladores, exigir, no minimo, o cumprimento dessa
lei. E que não se perca de vista uma coisa, que o esporte é o gran
de fun da existência dessa lei, inclusive nela. só adianto, Presiden
te... A lei, quando exige que um clube tenha participado de uma,
duas, três modalidades olimpicas, se transforma numa coisa muito
fácil, eu acho, para que um clube possa executar isso, porque dois
atletas disputam cinco ou seis modalidades olimpicas. E isso ocor
re muito inclusive nesses jogos abertos, em que as cidades do Es
tado acabam disputando, que contratam um jogador de outra
cidade e acaba disputando. Eu acho que a lei tinha que exigir, Sr.
Deputado, pedir que os clubes tivessem escolas de esporte amador,
mantivessem escolinhas de esporte amador. Não precisava ter
campeão não, mas ter um espaço onde a criança mais pobre, de fa
milia mais carente, que não possa ser sócia daquele clube, possa
ter um espaço de prática do esporte amador, do esporte olimpico,
para que o jovem encontre integração ai. Senão fica muito fácil,
contrata duas, três pessoas disputando uma modalidade esportiva
olímpica e está preenchendo uma lacuna de uma lei, quando eu
acho que o próprio Zico, ao fazer essa lei, pensava em os clubes
manterem escolas, escolinhas abertas, para que o jovem pudesse
p311icipar - se vai ser campeão ou não vai ser campeão é outra es
tória. ele vai participar - principalmente as camadas mais pobres
da população tivessem nos clubes de futebol um espaço para poder
praticar. Eu fico à inteira disposição para as perguntas que quei
ramfazer.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu só
queria. Deputado, que o senhor me dissesse: a CPI do Paraná,
quanto tempo tem de existência?

O SER. CAITO QUlNTANA - A CPI foi requerida...
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Só para

eu ter uma noção de tempo.
O SR. CAITO QUlNTANA - Em fevereiro e instalada...

Foi constituida no dia 22 de março e foi instalada no dia 15.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está

certo.
O SR. CArrO QUlNTANA - ... de maio.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Maio?
O SR. CArrO QUlNTANA - A primeira sessão foi em 15

de maio.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Então é

maio de 95. Está certo. Eu vou dar a palavra agora ao ilustre Rela
tor, Deputado Eurico Miranda. Eu gosto muito de partido. Qual é
o partido seu?

O SR. RICARDO GOMYDE- PMDB.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - PMDB.

Eu estou falando o Deputado do seu Estado, o Deputado que veio
aqui.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado, o
Paraná, acho que foi o iniciador do bingo no Brasil. Eu tinha um
expoente, um ex-Deputado desta Casa, que era Presidente da Fe
deração Paranaense de Futebol, o Deputado Onaireves Moura. En
tão, na verdade, no Paraná, o bingo, antes da lei, já funcionava,
Nós tomávamos conhecimento - e nós temos ligação com o fute
bol, com o esporte de uma maneira geral- nós tomávamos conhe
cimento de que, no Paraná, se realizavam bingos. Os primeiros
grandes bingos. Os primeiros grandes bingos de campo foram rea-
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lizados no Paraná, muito antes da lei. Muito bem. O que ocorre,
um dos mentores para incluir na Lei n° 8.692, a chamada "Lei
Zico", para incluir esse dispositivo que pennitia autorizar os clu
bes e entidades a explorar o bingo foi, na época, o Deputado Onaí
reves Moura, porque eu tive oportunidade, na época, como
dirigente esportivo, de participar e via a sua atuação - inclusive ele
era da Comissão, na época a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto. Bom, o que eu estou sentindo, e pelo relato que o ilustre
Deputado fez, é que, na verdade, existe uma grande omissão por
parte do Estado, da Secretaria de Fazenda do Estado, que tem a
obrigação de regulamentar. No próprio decreto, ele passa à Secre
taria, que tem que regulamentar como serão dadas essas autoriza
ções, quais são, até, inclusive, pode regulamentar que modalidades
ele pode conceder. Quer dizer, quando se traz um ~ipo desse bingo,
não sei, o sorteio numérico, que se compra num bar e em cinco
minutos... e é autorizado, me parece, à primeira vista, que há uma
omissão das autoridades estaduais. Nós temos sentido aqui, inclu
sive através de outros depoimentos, que o grande problema é que
o bingo começou mal, porque eles começaram a funcionar, nos di
versos Estados, através da lei, sem a lei ter sido regulamentada.
Muitos bingos já estavam funcionando antes da regulamentação da
''Lei Zico". Quando veio a regulamentação, os Estados ainda..• Até
agora, com exceção do Estado do Rio de Janeiro, que já tem inclu
sive toda uma consolidação da sua legislação e do sistema de con
trole que está chegando, mais ou menos, ao que existe nos paises
da Europa que exploram essa modalidade de bingo peImanente...

: Os outros Estados não têm absolutamente nada. E eu senti, pelo
seu relato, a não ser que o Deputado não tenha colocado, que não
tem ainda uma legislação. Tinha um decreto anterior à ''Lei Zico".
E não sei se agora tem alguma...

O SR. CArrO QUINfANA - Tem uma lei.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem uma lei?

Mas essa lei pennite - então, a minha pergunta já passa a ser obje
tiva - essa lei pennite esse tipo de autorização?

O SR. CArrO QUlNTANA - Olhe, eu lhe diria que essa lei
pennite como a lei federal permite.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Desculpe, a lei
federal não permite não.

O SR. CArrO QUINTANA - A lei federal permite. A lei
federal pennite bingo, sorteio numérico, bingo peImanente, simi
lares...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, isso é a
lei, mas a regulamentação exige que cada Secretaria... Você tem
que ter uma caução, você tem que ter uma garantia, você tem que
ter todas essas... A lei, no Paraná, permite esse tipo de coisa, que
garanta os prêmios, que garanta o apostador, que garanta o tributo
a ser cobrado?

O SR. CArrO QUINTANA - Sim, é evidente. Eu acho que
ele responde, pelo que nós ouvimos da SELOPAR, que é o órgão
que, hoje, controla, no Paraná... Eu sei que a SELOPAR não tem
estrutura para controle, como, dificilmente, no Pais, algum lugar
tem estrutura para controle desses jogos. Não tem estrutura nem de
fiscalização. E quer-me parecer que a SELOPAR não tenha os ins
trumentos necessários, até porque a lei estadual não foi regula
mentada. Mas volto a dizer, Sr. Deputado, que a questão de caução
e instrumentos que se coloquem na regulamentação da lei para ex
ploração do jogo é a coisa mais fácil. O difícil é ter uma lei que
autorize, e essa lei que autoriza hoje nós temos no Brasil, que é a
Lei nO 8.672 e as leis estaduais, porque, no instante em que elas
colocam bingos, sorteios numéricos, similares e tudo o mais está
havendo uma abrangência enOIme na instalação desses jogos no
Pais.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Diga
me uma coisa, esse SELOPAR - um momentinho só - é da Secre
taria da Fazenda?

O SR. CArrO QUINTANA - É o Serviço de Loteria do
Estado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ah, está
certo. É isso o que eu queria que esclarecesse.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado,
desculpe. Veja bem, é evidente - e isso não é privilégio do Paraná
não - é evidente que alguma coisa eles não estão seguindo. Quan
do vejo aqui numa relação, por exemplo, Clube Comercial de Ara
pongas, como o Deputado se referiu a que basta pegar um atleta
para praticar três modalidades e isso já dá direito a autorização...
Não é bem assim, porque tem que praticar três modalidades olím
picas, competir oficialmente pelo menos, hoje, no Rio de Janeiro,
há dois anos. Quer dizer, ele não pode chegar na hora e contratar
um atleta e vamos ter agora. Tem que ser uma entidade que parti
cipe em três modalidades olímpicas, competindo há três anos em
campeonatos oficiais. Quer dizer, essas coisas estão sendo passa
das por cima. Quer dizer, você pode chegar aqui, começar agora e
passa a ter validade. A Federação dá um certificado e a entidade
que dá a autorização aceita esse certificado da Federação. O con
trole que as Secretarias dizem que não pode ser feito é realmente
muito simples. Em relação, por exemplo, ao bingo permanente.
Fiz uma viagem à Espanha e tive a oportunidade de trazer algumas
cartelas, nos diversos municípios que tem lá, que eles chamam de
ajuntamentos, nos, diversos ajuntamentos, como aqui temos os
nossos Estados, todos eles funcionam igualmente, só que o ajunta
mento, o órgão, emite as cartelas. E ele tem o controle das cartelas.
Então, o controle é simples. Quando aquele clube que está explo
rando o bingo vai lá e requer 10, 20 mil cartelas, está anotado per
feitamente nesse órgão que ele vai ter que pagar um imposto sobre
essas 20 mil cartelas. Quando a entidade quer, fiscaliza facilmente.
Chega no clube: "Quantas vendeu até agora? Vendeu tantas. Reco
lheu certo?" Na verdade, as nossas autoridades competentes da Se
cretaria não têm interesse em fazer isso, porque isso é muito
simples. Dizer que não tem estrutura para fiscalizar, eles é que não
querem fiscalizar. Acho que se se uniformizar no Pais esse tipo de
bingo peImanente, é absolutamente fácil. Então, mais que fazer
pergunta, estou tentando passar para cada Estado para que se colo
que nesse sentido, efetivamente todos se uniformizem para fazer o
controle.

O SR. CArrO QUINTANA - Se me permite, uma das
questões que estamos elencando para colocação na lei estadual do
Paraná, primeiro, é a introdução num dispositivo que determine a
implantação de um sistema dispondo de código de barra, número
de cartela e número de série. Segundo, autorização para emissão
das cartelas pelo órgão lotérico responsável do Estado, que exerce
rá o controle e fiscalização das mesmas. Quer dizer, ou a Secreta
ria de Fazenda ou o órgão que controla o sistema de loterias, de
bingos, ela vá autorizar a emissão das cartelas, porque da forma
como está hoje - pode ser uma falha do Estado ou de outros Esta
dos - não há um controle por parte do Estado de quantas cartelas
foram emitidas. Qualquer gráfica faz a cartela e não tem controle
algum. Então, que o Estado faça essa emissão e o clube seja res
ponsável por aquela numeração das cartelas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Estou satisfeito.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputa
go, essa folha que o senhor leu aí já é uma determinação da CPI?
E o que a CPI se propôs? ,

O SR. CArrO QUINTANA - E.
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A SRA. PRESIDENlE (Deputada Zulaiê Cobra) - O se- hoje aguardando uma manifestação do Banco Central, e talvez seja
nhor poderia entregar uma xerox para sabermos mais ou menos uma das questões que pretendemos tratar exatamente com a CPI
como está indo a CP!? da Câmara Federal - casas de bingos que ouvimos, entre quem

O SR. CArrO QUINTANA - Pois não. está explorando e o clube que empresta o nome, cruzando as infor-
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Passo a mações, são completamente distorcidas uma das outra. E o Depu

palavra agora ao Deputado Vicente André Gomes, do PDT de Per- tado Romanelli, inclusive aqui presente e que faz parte da CPI, fez
nambuco. um requerimento pedindo quebra de sigilo bancário de todos os

O SR. DEPUTADO VICENlE ANDRÉ GOMES - Depu- envolvidos. Aprovamos na CPI, encaminhamos ao Banco Central,
tado Caíto Quintana, sem dúvida, é uma grande satisfação V. Exa vamos a qualquer conseqüência para levantar os dados para que o
ter aceito o convite da Comissão, vindo com tão boa vontade pres- que temos dito aqui, acho que a lei existe, ela tem que ser cumpri
tar ajuda a esta Comissão qlJe, na verdade, tem o mesmo objetivo da, o esporte tem que ser valorizado, não nos cabe dizer que abra
da Comissão do Paraná, de acertar. Particularmente, estou meio ou deixa de abrir uma casa de bingo, explore ou deixe de explorar
preocupado com algumas coisas que é preciso deixar bem objeti- uma atividade numérica, mas, acima de tudo, que ela persiga o oh
vo. É evidente que a CPI qo Paraná foi instalada por algumas de- jetivo fmal, que é de apoio ao esporte. Isso é importante que acon
núncias que deram razões para uma CP!. Afmal de contas, uma teça. Diria, apenas para ilustração, vi num noticiário há poucos
Comissão Parlamentar de Inquérito se faz por denúncias graves, dias na televisão que um campeão brasileiro de box, não sei se de
Uma das primeiras perguntas que quero fazer a V. Ex': o que a São Paulo, foi contratado por uma universidade do Mato Grosso
CPI do Paraná constatou que possam ser punidos os responsáveis? para poder comer, alimentar-se dignamente. Uma pessoa que é
Segundo, V. Exa afirma que, dentre dos 71 artigos, apenas 4 ou 5 campeã nacional de uma categoria de esporte. Quer dizer, acho
são cumpridos. E V. Exa disse uma coisa aqui muito grave: que que na ponta do esporte olímpico está indo muito pouco dinheiro
dos 35% que deveriam ser recolhidos aos clubes, redunda-se em dessa atividade de bingo,
pouco mais de 1%. Qual a punição para esse fato já detectado? O SR. DEPUTADO VICENlE ANDRÉ GOMES - E a
Terceira pergunta: há denúncias de lavagem de dinheiro. Como o questão das droga~?

uso de drogas manipulado por pessoas e que aparecem numa situa- O SR. CArrO QUINTANA - Sinceramente, não vamos
ção financeira razoável nos Estados passa a ser regulamentado e chegamos a detectar na nossa CPL pelo menos, até o presente ma
regularizado pelos bingos que não obedecem ao número de carte- mento, algo que nos possa permitir falar a respeito, até porque, Sr.
las ou a qualquer outra coisa, mas que começa a aparecer uma Deputado, fizemos inicialmente uma série de audiências para bus
contabilidade legítima? No Paraná V. Exa tem esse tipo de denún- car nos órgãos do Estado a forma de controle. E, nesse segundo
cia? E se tem, quais as atitudes já tomadas pelo Governo do Para- semestre, é que começamos a ouvir as casas de bingo, propriamen-
ná? te, dito, e os clubes que estão explorando o bingo.

O SR. CArrO QUINTANA - Bom, a primeira atitude to- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Com
mada pela CPI do Bingo no Paraná foi cancelar a existência no Es- a palavra o Deputado Jovair Arantes, do PSDB de Goiás.
tado do "Disque Prêmios". Existia uma entidade chamada São O SR, DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Gostaria de
José que instituiu um "Disque Prêmio". Alugou um número de te- cumprimentar o Deputado RomaneIli e o Deputado Caíto, pedir
lefone, os jornais em circulação no Estado e até possivelmente de para baixar um pouco o som, porque está muito alto, e- dizer que
outros Estados, traziam mais ou menos uma modalidade como estamos nesta CPI tentando nortear o trabalho porque, até o pre
essa aqui, traziam uma senha. E aqui dentro tinha um número, sente momento, estamos ainda perdidos com relação ao encami
você ligava para o número telefônico, pagava tanto por ligação, nhamento. Apesar dos esforços de toda a Comissão e,
ganhava um prêmio ou não. Chegamos à conclusão de que essa li- particularmente, da Presidente e do nosso Relator, o que temos ou
gação ficava variando entre 6, 7, 6,50, reais por ligação, porque vido aqui até o presente momento não tem esclarecido muito as
você dava um número, que te dava um outro número para você dar coisas. Acho que a presença de dois colegas Deputados, no caso
o código para saber se ganhou o prêmio. E anunciava fartamente de V. Exa e do Romanelli, talvez possa clarear. Precisamos ouvir
na imprensa 40 mil prêmios, entre veículos, apartamentos, até em- coisas novas. Estamos fazendo as mesmas perguntas a todos os
baixo, até espremedor de laranja. Constatamos que isso, na verda- que aqui vieram. Quando ontem esteve aqui conosco o Frejat, do
de, é um estelionato. Porque se está, durante trinta dias do mês, Rio de Janeiro, pensei que teríamos algumas informações novas,
falando em 40 mil prêmios quando, se fosse sério, 38 mil prêmios porque o Estado do Rio de Janeiro - desculpem-me os cariocas - é
já teriam saido nos últimos meses. Quer dizer, está induzindo exa- tido hoje como o Estado de maior marginalidade do Brasil em ta
tamente aquilo que o estelionato, induzindo a pessoa a comprar dos os setores, e não seria no bingo que seria diferente. Então, es
algo que você não tem para entregar. E acabamos fechando esse perávamos, com toda sinceridade e com todo respeito que
"Disque Prêmio São José". A outra pergunta sua foi com referên- merecem os colegas cariocas, que tivéssemos ontem algumas in
cia... formações novas. Não obtivemos nenhuma informação que pudes-

O SR. DEPUTADO VICENlE ANDRÉ GOMES - As de- se clarear. Agora, hoje quero e espero que o colega Deputado
núncias... possa nos trazer alguma coisa nova, porque a sua CPI foi instalada

O SR. CArrO QUINTANA - Sim, tivemos uma série de anteriormente à nossa e sua contribuição é importante para o es
denúncias e tivemos constatação, porque o Deputado Relator colo- porte nacional e para a sociedade brasileira como um todo. V. Exa

ca bem, o Paraná há tempos vem com bingos e não com resultados já trouxe um dado novo sobre a questão desse bingo por telefone
muito satisfatórios. O Deputado Gomyde é do Paraná e sabe disso. que no Estado de Goiás ainda tem. Com certeza, até me estimula a
Os primeiros bingos realizados pela Federação foram altamente chegar em Goiás e tomar providências com relação a isso. Eu gos
questionados. Muito problema. Então, já existia uma espécie de taria de saber claramente do companheiro Presidente da CPI do
alerta contra a possibilidade de generalizar, aproveitando essa Lei Paraná quantos bingos estão instalados no Paraná, legais e ilegais,
Zico, a exploração de bingos por clubes, federações e entidades. detectados pela Comissão. Quem chancela as cartelas dos bingos
Então, em cima dessa denúncia começamos a colhê-las e encontra- ... legais? Qual seria, no seu entendimento, e ai eu estendo - apesar
mos, de imediato, nas primeiras - aliás, uma polêmica, estamos de não estadistado para falar - a pergunta ao companheiro Depu-
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tado Romanelli, qual seria, na opinião ou avaliação de vocês, a
maior aberração, do ponto de vista de irregularidade, já encontrada
nessa CPI realizada pelo Paraná? E qual foi a principal denúncia
que deu origem à CPI lá no Paraná? Qual foi a denúncia que deu
origem à instalação dessa Comissão? E se essa denúncia, a princi
pal, já foi averiguada e em que pé está. Caso nau possa ser feita
pela questão do sigilo, que seja informado ao nosso Reia~r e ao
nosso Presidente, através de uma informação confidenciAl, n,ne po
deria ser feita hoje, se V. Ex" não puder colocar de público, claro
que devem ter algumas informações confidenciais aí que não p0

dem ser colocadas aqui e agora, mas que elas fossem imediata
mente passadas a nossa Presidente e ao nosso Relator para que a
gente possa realmente caminhar. E se positivo, acontecer isso, que
V. Ex" coloque para a Comissão aqui, para o público presente, o
que será feito, porque, aí, a gente sabe como é que nós vamos pro
ceder:

O SR. CAÍrO QUINTANA - Eu diria que a preocupação
maior que nos levou à CPI do Bingo no Paraná foi o "Disque-Prê
mio", Sr. Deputado, e ele, existindo no seu Estado, eu acho que é
um belíssimo trabalho a· ser realizado para levantar. E se nós pu
dermps ser úteis lhe forneceremos todos os dados com os quais
nós trabalhamos, no sentido de mostrar que esse ''Disque-Prêmio''
na verdade é um estelionato eletrônico, não há outra palavra... Na
instalaçãO. Nós temos hoje, no Paraná, não sei se nesse instante só
com esses, mas estamos com 16 bingos fixos instalados, de casa, e
mais 34, ou instalando ou em funcionamento ou autorizado, enfim,
autorizados mais 34 clubes credenciados para a exploração desses
bingos. Todos eles com uma característica extraordinária. E aí é
que eu falo dessa questão que nós estamos vivendo hoje...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado,
permita-me. Essas autorizações, que V. Ex" citou, 16 ou 34, 16 são
de bingos permanentes ou geral.

O SR. CAÍrO QUINTANA - São 16 bingos permanentes.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E 34?
O SR. CAÍrO QUINTANA - É de bingo geral. Por exem

plo, sinceramente eu acho que - continuo achando - nós vamos
chegar ao fIm da nossa CPI podendo entender melhor isso tudo.
Eu me permito ver, por exemplo, aqui, aleatoriamente, uma autori
zação dada ao Clube Desportivo Amaral, bingo permanente, Cata
ratas Bingo Eletrônico Ltda., este é o clllbe que requereu a
autorização. Aí, você tem uma empresa contratada, essa empresa
contratada é a Cataratas Bingo Clube Eletrônico, estabelecido na
Cidade de Foz do Iguaçu. Então, perceba uma coisa, Deputado,
onde é que eu quero achar que não está correto: esse clube requer
uma autorização. Essa empresa contratada, na verdade, é quem
tem o bingo. E, aí, é muito difícil de nós irmos a uma CP!, sabe
mos na prática quem está tocando esse bingo, quem é que está...
Se é essa empresa contratada, se os nomes que figuram são real
mente os nomes da empresa, quem está por trás de tudo isso. É
muito dillcil de se chegar a uma conclusão. E o que a lei faculta?
A lei faculta que para prêmios diversos se dê 65% do lucro auferi
do nessas cartelas - 65% - e 35% fique para o clube. Qual o clu
be? O Clube Desportivo Amaral. Só que esse Clube Desportivo
Amaral contratou essa empresa Cataratas Bingo Eletrônico Ltda.,
e os 35%, na lei federal está dizendo que são para o clube, deduzi
das as despesas de administração e publicidade. Portanto, se se co
locar na contabilidade desse bingo 34% de despesas de
administração, de publicidade, de não sei o quê, de despesas mil
que se inventam, na verdade o clube vai receber 1% da movimen
tação inteira dessa casa de bingo. E não há como, salvo melhor
orientação desta Comissão, até o presente momento, não vejo ne~

nhuma forma que se possa questionar em cima da legalidade desse
ato, porque a própria lei está permitindo que se faça isto.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A maior distor
ção; a maior disí9rção já encontrada.

O SR. CArrO QUINTANA - Eu acho que é isso, nós cons
tatarmos de tomar o depoimento de uma casa de bingo, do clube
que requereu, e percebemos que de janeiro até agora essa casa mo
vimentou... Pois não, Romanelli.

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - Sr. Deputado,
S!" Presidente, na verdade, eu até poderia contribuir com a nos
sa Presidente dizendo o seguinte: a maior... Vou dar um exem
plo: essa empresa, que nós pedimos a quebra do sigilo bancário
dela...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Por fa
vor Deputado, fale o seu nome no microfone.

O SR. LUÍS CLÁUDIO ROMANELLI - É Luís Claúdio
Romarll~lli, do PMDB do Paraná. Sou Deputado Estadual pelo
PMDB de .Paraná. Na verdade, é o seguinte: o que nós identiftca
mos, no caso dos bingos permanentes, e em Curitiba, especialmen
te em Curitiba, funcionam seis bingos permanentes. O total dos
bingos no Paraná, a receita dos bingos está em tomo de 7,5 milhõ
es de reais. É a estimativa que nós estamos fazendo da receita
mensal dos bingos paranaenses. Então, vamos dar um exemplo: o
Deputado Caíto está citando o exemplo dessa empresa, que é a
Cristal Palace Bingo, nós pedimos a quebra do sigilo bancário.
Cristal Palace Bingo é o nome fantasia dela, por trás dela tem UIDI'

empresa chamada Expansão Promotora de Eventos Artísticos e a
sociedade dela com a Sociedade Morguenal. É um clube tradicio
nal de Curitiba, embora nunca estivesse vinculado a esporte olím
pico. Mas o que eles fizeram? Por exemplo, em março, eles
faturaram 528 mil reais. Claro, isso o que eles disseram, porque o
Govemd Estadual, aliás, que é uma característica do Paraná, não
tem o menor controle sobre o que está acontecendo. O Secretário
da Fazenda, que é a autoridade constituída pela Lei Zico para con
trolar, na verdade, está rigorosamente sem nenhum controle, não
chancela... Nós propusemos na Assembléia Legislativa, Deputado,
uma lei para cobrar ICMS da venda das cartelas, que vai ser um
instnImento, e essa lei foi aprovada na Assembléia, foi ao Gover
nador, que sancionou, e agora está sendo regulamentada, cobrar
7% da venda das cartelas, porque, daí, quem vai emitir as cartelas
será o Estado. Esse é o instnImento que nós estamos encontrando
para controlar a receita, porque hoje eu vou dar um exemplo gri
tante disso. Então, essa empresa, Cristal Palace Bingo, teve uma
receita de 528 mil reais. Quase que a cada dois dias sorteavam um
veículo às 11 horas da noite, um carro zero quilômetro. O que eles
faziam? Venderam 374 mil cartelas e cobraram de bilheteria 5.995
ingressos e, aí, claro, ficamos todos nós perplexos, porque se você
tem 6 mil pagantes para trinta dias para vender 374 mil cartelas, é
sinal de que há alguma coisa profundamente errada. Aí, aparece
ram com a estória de ter mais 14mil convidados no mês. Então, na
verdade, o que acontece? O clube nos apresentou números dos va
lores que teriam sido repassados a ele, que, do total dá 1,3% da re
ceita, da média, é isso o que tem dado. O que acontece? O número
que a empresa declarou que pagou ao clube é duas vezes menor do
que o que o clube diz que recebeu, embora os valores de que este
jamos falando aqui sejam muito pequenos, ou seja, para um fatura
mento de 528 mil reais, o clube recebeu 7.330 reais. Então, os
números, na verdade, são iricongruentes. Por isso é que nós pedi
mos a quebra do sigilo bancário porque há notícias, e, aí, sim, do
seguinte: já há evidências de que todas as casas de bingo do Para
ná, os empresários que estão à frente dos negócios, por exemplo,
no caso dessa Cristal, quem foi depor na CPI, nós inquirimos, se
guramente não eram os proprietários das empresas, eram testas-de
ferro, porque eles não conheciam o negócio de que eles estavam
falando; não conheciam os investimentos, não sabiam os números;
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levaram lá um professor que era o assessor, que, na verdade, era o
representante dos verdadeiros proprietários, E, além disso, em ou
tros nós já temos as notícias, o Paraná não é um Estado, como dis
se bem o Deputado Caíto Quintana, embora nós nos orgulhemos
muito do nosso Estado, mas a gente sabe quem que é quem no Es
tado. Seguramente, por exemplo, doleiros. A maior parte dos do
leiros, no Paraná, são proprietários de casas de bingo. Então há um
perfil até de quem são esses proprietários. Então eu diria o seguin
te: as evidências que nós temos da má versação do dinheiro da po
pulação que emprega nisto é muito grande. Além do que, é o
seguinte: nenhum controle do ,Estado sobre o que está acontecen
do. Então há algumas guias, Deputado Eurico, guias de recolhi
mento de Imposto de Renda retido na fonte. Agora, qual é a
receita efetiva que esses clubes eslJi:o tendo, que essas casas estão
tendo, ninguém sabe.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas Depu
tado, permita-me. Em cima da referência feita aqui pelo Depu
tado Caíto, sobre, por exemplo, esse Clube Amaral, essa
autorização, eu volto a insistir que houve, está havendo omis
são, negligência ou conivência por parte das autoridades esta
duais, porque, veja bem, eu estou aqui de posse do contrato de
locação que esse Clube Desportivo Amaral fez com essa Cata
ratas Bingo Eletrônico. A Secretaria de Fazenda aceitar um
contrato desses, ela nem leu o contrato, porque você veja bem,
no contrato, a única coisa que diz é que esse Bingo Eletrônico
Amaral vai ficar com 95% dos 35%. Quer dizer, os 35% que
seriam destinados, 65% é destinado à premiação e aos impos
tos, os 35% que seriam para as despesas, ficam 95% para essa
empresa, 95% dos 35% ficam, e 5% é que é para o Clube Des
portivo Amaral.

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI -Isso é regra geral.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas veja bem,

isso aqui... Eu estou vendo que a CPL pelo menos... Eu me dei por
satisfeito quando vi que a CPI está querendo, primeiro, propor
uma regulamentação daquele valor de face, que é a maneira de
controlar na cartela; e, segundo, colocando, por exemplo, na lei
que os contratos só podem ser aceitos... Querem beneficiar o es
porte efetivamente se partir de um percentual mínimo, que, no
caso, seria de 8% ou até 10%•..

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - Ou 50% dos
35%.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Exatamente.
Fora disso os contratos não são aceitos.

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - Além do que, eu
queria dizer para o senhor que há uma falha na lei, na minha ava
liação, que é a seguinte: colocar o Secretário da Fazenda como a
autoridade fiscalizadora da concessão de bingo...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Outro erro.
O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - Claro, o Secretá

rio da Fazenda entende de arrecadação e de receita pública e não
de fomento ao esporte, amador, especialmente. Eu só queria dizer
o seguinte: no caso, por exemplo, do ''Disque-Prêmios'', que o Sr.
Deputado Jovair Arantes citou, da existência no seu Estado dá
para aplicar o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, por
que é o seguinte: o sujeito, claro, no primeiro dia pode tirar lá o
prêmio isca, o chamado prêmio isca, quem jogar no dia 2, dia 3, já
está em propaganda enganosa. Mas o que acontece? No caso do
Paraná eles arrecadaram 3 milhões de reais, é uma empresa de São
Paulo, que se associa, deve ser, no caso, do seu Estado, tenho cer
teza absoluta.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por acaso,
essa empresa de São Paulo não é uma tal de Sociedade Matãozi
nho?

O SR. LUÍS CLÁUDIO ROMANELLI - Não, essa é outra;
esse é o Hiperbingo de Matão, que se associa também aos clubes
locais...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Que tem por
trásoSBT...

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - É, o senhor veja:
esse é o problema da territorialidade dos bingos, por exemplo, por
que entram via eletrônica nos Estados, arrecadam receita e não
deixam nada para o esporte daquela cidade.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Esse Bingo
Matão entrou no Paraná também.

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI- Violentamente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu queria saber

se é possível o companheiro Deputado Presidente da CPI do Para
ná me passar o que ele tem de documentos com relação a essa
questão do bingo telefônico, para que a gente possa imediatamente
em Goiás tomar algumas providências. E eu queria sugerir ao nos
so Relator que convidasse para estar conosco, aqui, se não através
de convite, através de convocação, os proprietários da Telesena,
que é um jogo de números também, e do Papatudo, que a gente vê,
aí, tirando o dinheirinho do povo brasileiro e dando ambulância
em troca de dizer que está fazendo alguma coisa pelo social.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputa
do, nós vamos colocar em votação isso, logo depois dessa audiên
cia. Bom, vou dar a palavra então, agora, ao Deputado Ricardo
Gomyde, do PCdoB, do Paraná.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Quero cum
primentar o Deputado Caíto Quintana, Presidente da CPI do Bi
ngo, no Paraná, e o Deputado Romanelli, também, membro da
mesma CPL Deputado, a minha pergunta foi, em parte, inicial
mente respondida pelo Deputado Romanelli. Diz respeito a esses
bingos que, pretensamente, estariam operando no prejuízo, com
várias denúncias que a gente recebe aqui - tenho certeza, lá no Pa
raná, também, vocês receberam essas denúncias - de bingos que
sorteiam prêmios superiores ao número de cartelas vendidas na
quela casa de bingo, naquela determinada noite. Por enquanto, isso
aqui ainda está em fase de denúncia - a gente não conseguiu averi
guar nada -, eu queria saber se na CPI do Paraná há, já, alguma
evidência comprabatória dessas denúncias: se é lavagem de di
nheiro ou então existem "laranjas" batendo nessas casas de bingo
(pessoas que batem a cartela, vão até lá, recebe o prêmio, só que
não levam, são pessoas ligadas à administração daquele bingo ou
àquelas empresas que controlam aquela casa de bingo). Esse é o
relato que a CPI caminha no sentido de centralizar a venda de car
telas, também, através do Estado do Paraná. É uma idéia que vem
amadurecendo para vários Parlamentares desta CPI de que, a
exemplo da Espanha, centralize-se, nacionalmente, a venda de car
telas; que seja como um papel-moeda - que as casas de bingo
comprem, já nessa compra depositem o total da Receita Federal e,
também, aquela parcela destinada aos clubes; que isso sejá f!Xo;
que não seja mais, desse total de 35%, descontados os gastos ad-.
ministrativos que, na verdade, é uma maquiagem para que essas
casas de bingo, dali, tirem todo o percentual que seria destinado
aos clubes. Por fim, quero cumprimentar, na sua pessoa, toda a
CPI do bingo, no Paraná, que tenho acompanhado, tem feito um
trabalho de fato no sentido de abrir essa "caixa-preta" do bingo no
País e, já, com resultados concretos, como, por exemplo esse do
bingo de São José dos Pinhais, onde se fechou um bingo que, de
fato, era um estelionato a toda a população do Paraná.

O SR. cAÍTo QUINTANA - Deputado Gomyde, parece
me que a primeira colocação de V. Ex' dependeria de darmos uma
resposta a respeito de um indício de que não funciona, de que al
guma coisa está errada. Há casas de bingo, no Paraná, que, em far-
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ta publicidade de televisão, noticiam e procedem ao sorteio de um
veículo zero quilômetro - em alguns dias da semana, inclusive,
veiculo importado -, um veiculo por dia no sorteio das onze horas
da noite, por exemplo. Com a cartela valendo cinco reais. O preço
da cartela, nesse sorteio extra, é de cinco reais. Ora, considerando,
Sr. Relator, que esse veículo tenha que sair dos 65% destinados ao
prêmio e não dos 100%, porque 35% seriam do clube. Teria que
sair dos 65%. Tirando, dai, o custo do veiculo, as despesas decor
rentes, teríamos que ter, no mínimo, uns 20 mil... Vinte mil reais
custaria, teria que dar, nessa rodada, para poder pagar esse carro,
dos 65% dos 20 mil para pagar o carro e outras despesas. A cinco
reais, teria que ter quatro mil cartelas de bingo vendidas para
aquela rodada, das onze da noite. Não existe nenhuma casa de bi
ngo, no Paraná, com capacidade de mais de quinhentas ou seiscen
tas pessoas, sentadas. Como o jogo do bingo é uma modalidade
numérica que exige que você rode números até que alguém bata,
tem que estar presente. Portanto, não é cartela vendida fora. De
modo que, não há como justificar de que essa rodada não dê di
nheiro. A alegação, que fazem as casas, é de que essa rodada é
para chamar gente, é o bingo que perde nessa e, depois, ganha nas
outras. Ninguém tiraria nas outras ou então está prestando conta
errada para o imposto, para a CPI, para os clubes, porque teria que
ter um lucro bem maior, mensal, uma venda maior mensal, para
poder suprir 20, 30 carros distribuídos por mês. Ou tem gente re
cebendo, que não ganhou, que é gente do próprio grupo, não ga
nhou; ou então está lavando .dinheiro. Alguma coisa está
acontecendo porque eu não acredito que ninguém ponha uma casa
para perder.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado,
veja bem. Se pagasse... Se se instituisse fazer o pagamento pelo
valor de face, nós não precisávamos estar com essa preocupação
de se eles estão dando o carro. Aí é outro problema. É que, na ver
dade, o que está acontecendo - e eu posso lhe adiantar - é que eles
deixam de pagar o tributo e eles deixando de pagar o tributo, que
s6 o Imposto de Renda é 20%, ele deixando de pagar, é evidente
que sobra para 50 carros. Eles - como disse o Deputado, muito
bem - chegam lá e apresentam o movimento de que venderam 5
mil cartelas e venderam 50 mil. E, aí, é evidente que sobra para
eles fazerem o que bem entenderem. A partir do momento em que
a gente caminhar para que seja obrigatório você cobrar pelo valor
de face, quer dizer... No Rio de Janeiro, agora, eles começaram.•.
Na Europa, por exemplo, eles fazem até pelo valor da cartela, as
cartelas são diferentes. A cartela vermelha custa dois reais, a carte
la azul custa dez reais e vai assim; mas, isso tudo, com um 6rgão
controlador e você não pode chegar numa casa de bingo... Se che
gar numa casa de bingo e encontrar uma cartela diferente daquela
que é a cartela oficial, o bingo é fechado. Quer dizer, é um contro
le fácil, é s6 a gente querer fazer.

O SR. CAÍTO QUlNTANA - Deputado Gomyde, ontem,
n6s estivemos ouvindo, ainda, um clube tradicional de Curitiba 
prefrro omitir o nome -, que é o clube que requereu o credencia
mento para uma das casas de bingo de Curitiba. Na sua prestação
de contas, Deputado, ele recebe, por mês, na faixa de três a quatro
mil reais. Com s6cios, ele tem uma contribuição de mais de 120
mil reais, que ele colocou. Então n6s questionávamos o Presidente
do clube: será que vale a pena comprometer um clube de 30, 40
anos de tradição, que tem uma renda de associados de 120 mil
~is por mês, para aumentar a sua renda em 5 mil reais e ter todas
as conseqüências do risco que pode haver, na exploração de uma
casa de bingo? Outra constatação: toda colocação da CPI - e invo
co aqui a presença do Deputado Romanelli - foi em defesa, e é no
Paraná, pelo menos, é em defesa ao esporte amador, que se utilize
recursos, tanto que nós temos leis específicas desse recurso do bi-

ngo, que o Estado recebe, que passa para a Secretaria de Esporte e
para a Secretaria da Criança, para ver se atinge um fim social. Mas
o que se percebeu. nesse presidente de'clube; é que a grande defe
sa dele não era do clube, era da casa de bingo. O que eu não tenho
condições de afirmar, n6s vamos chegar ao fim, ainda, a uma
constatação disso; mas tenho quase certeza absoluta de que muita
gente está emprestando o nome do clube, mas está associado a
casa de bingo, que é o objetivo maior que é da exploração do jogo.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE- Presidente, só
para complementar, gostaria de fazer mais duas perguntas. A pri
meira é se a CPI tem um levantamento de quanto o Irati Futebol
Clube está arrecadando com o bingo, que é aquele bingo, o maior
bingo de Curitiba, que funciona ali na Rua Mateus Leme - não me
lembro do nome agora - é através da concessão do Irati Futebol
Clube, que é um clube muito pequeno no interior do Estado, e se
existe esse grande bingo em Curitiba, então é de se imaginar que o
Irati esteja recebendo uma quantia muito vultosa". E. por último,
perguntar ao Deputado, de uma outra denúncia que a gente vem
recebendo. aqui, que esses bingos eventuais. que acontecem em
estádios, produzem-se 1 milhão de cartelas; no entanto, vende-se
apenas 100 mil, e o sorteável é sobre 1 milhão total. ou seja. toda a
população concorre com 100 mil cartelas. que foram compradas,
enquanto que o empresário. que promove o bingo, concorre com
as outras 900 mil. Também caracteriza um grande estelionato.

O SR. CAÍTO QUINfANA - É, isso ocorreu no Paraná,
exatamente, nos primeiros bingos realizados, que o nosso Relator
aqui citou, promovido pela Federação. Onde se procedia a bingos,
hoje o computador é fantástico nisso: você faz 1 milhão de carte
las, vende 100 mil, o computador vai bater pela pessoa. Isso ocor
reu no Paraná. No bingo fIXO, não sei se isso pode acontecer,
porque ele tem que rodar até que alguém tire. Nos eventuais conti
nuam acontecendo... Você falou do Irati, vê como é tão fácil. Tal
vez, o maior bingo do Paraná seja o Royal Palace Bingo. Esse
bingo tinha autorização da Liga Iratiense de Futebol, de um Muni
cípio pequeno do interior do Paraná. Quando começou a se levan
tar a questão de que essa liga do Irati não preenchia requisitos, em
questão de quinze dias, mudou-se a autorização para a Federação
Paranaense de Vela e Motor, que hoje é a que tem autorização
para exploração do Royal, através da empresa Royal Palace Bingo
Diversões Ltda.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - O quanto ar
recada você não sabe dizer?

O SR. CAÍTO QUINfANA - Um milhão e meio mensais.
porai.

O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - A média de... A
receita dele é de um milhão e meio de reais, mas inclusive... Isso, a
declarada.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Receita bruta?
O SR. Luís CLÁUDIO ROMANELLI - Receita bruta, a

declarada. São as informações que eles prestaram.
O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Isso o Royal,

a Federação não ~ sabe; Suspeita-se que muito pouco.
O SR. LUIS CLAUDIO ROMANELLI - Não, mas o valor

é o mesmo do parâmetro no Paraná: de 1,3 a 1,4% do total da re
ceita. É a mesma coisa. Nós não temos os documentos, ainda, da
Federação com o Royal, mas é a mesma coisa.

O SR. CArrO QUINTANA - Deputado Gomyde, se não
alterar a Lei nO 8.672, não se colocar nesse percentual de 35% um
percentual mínimo, fIXO para os clubes, tenha certeza absoluta de
que ninguém vai pôr casa de bingo para dar dinheiro para clube.
Os clubes vão acabar recebendo 1%, 1,5% sempre. Se receberem.
A não ser que a lei seja alterada e que 5%, 10%, 15%, não sei, de
pendendo do cálculo que seja feito para viabilidade da existência
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da casa de jogo, mas que tenha que ter um fIXO mínimo, que tenha
que ser passado ao clube que explora, senão não vai funcionar
nunca.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Obrigado,
Deputado.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Dou a
palavra, agora, ao Deputado Nelson Meurer, do PP, do Paraná.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Primeiramente,
quero parabenizá-lo pela sua atuação, do companheiro, Deputado
Romanelli, na direção da CPI do Bingo, no nosso Estado, o Paraná
e, tenho certeza, estão realizando uma grande audiência, a Selopar
nos mostrou uma total impossibilidade de controle, mas completa
impossibilidade de controle sobre os bingos existentes. Pela docu
mentação que nós recebemos eu lhe diria que está faltando reco
lhimento, o mais elementar, inclusive no cumprimento de uma lei
que, como disse - e nisso o Relator desta CPI tem uma margem de
razão - ainda não foi regulamentada e uma lei que estipula que 1%
desse movimento bruto tem que ser recolhido à Selopar no Estado
do Paraná, e não está sendo recolhido.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado,
desculpe, estou de posse aqui do contrato e só para lhe informar,
por exemplo, o problema da omissão dos órgãos responsáveis lá
no Paraná. Tem um contrato, aqui, da mesma maneira como eu li o
contrato daquele Amaral, que não dizia nada, tem um outro con
trato aqui que, me parece, um contrato muito bem feito, quer dizer,
um contrato do Circulo Militar do Paraná. A primeira coisa que eu
questiono é como é que o Círculo Militar do Paraná conseguiu au
torização. Não sei o que ele pratica, se ele pratica para ter essa au
torização. Mas tudo bem. Tem o Círculo Militar do Paraná, se
compete oficialmente..•

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Compete.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tudo bem.

Mas, no caso, veja bem., está claro aqui no contrato, o destino da
premiação: Selopar, 1% dos 100%. Imposto sobre a renda, 30%
sobre 64% que é tirado. Dos 65% tira esse 1%, que dá, na verdade,
19,20% do bruto. Está aqui. Prêmio da linha, 10%; prêmio aromu
lado, que é aquele acumulado, que eles têm 5%; fundo de reserva,
2% e prêmio do bingo 83% do líquido, que dá 37,18%, que perfa
zem os 65%. Depois tem o percentual, que essa empresa, que ex
plora, a tal de SKM Prestadora de Serviço, receberá do total, dos
35%, 25%. Aqui está um contrato que diz que sobram 10% para o
Circulo Militar do Paraná. Agora, o problema é se, efetivamente,
dentro da sua pergunta, se esse tributo está sendo recolhido, se a
Selopar está recebendo, mas, como os Deputados disseram, não há
absolutamente possibilidade de nenhum controle, porque é em
cima do que eles informam., não é verdade?

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Agora, aconte
ce o seguinte, que a Receita Federal, ela tem - não é Deputado
Caito Quintana? - a Receita Federal tem esse controle. N"'ao foi pe
dido para a Receita Federal uma relação do recolhimento desses
bingos do Imposto de Renda junto à Receita Federal? Ela tem esse
controle. E eu faço essa pergunta porque, todo prêmio que é rece
bido que o cidadão lá, que está jogando, que está recebendo, quan
do ele recebe aquele recibo, tem o desconto de 30% a 35%. Ele
recebe um prêmio de 100 reais, vem lá o desconto de 30% e ele só
recebe quanto? Ele só recebe 70 reais!

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Não, o bingo

permanente. É feito isso no Estado do Paraná. É na hora. Na hora
do cidadão receber o prêmio, na hora de dar o recibo de 100 reais,
ele não recebe 100, ele só receBe 70 a título de Imposto de Renda.
Então, queria saber o seguinte: se a CPI, ao fortalecer essa opi
nião, que solicitasse à Receita Federal quanto essas casas de bingo

estão recolhendo para depois, sim, pedir um comunicado, expedir
um comunicado a esses bingos de quanto eles recolheram, para
poder checar as duas posições. Agora, pedir para as casas, primei
ro, é lógico que eles vão se preparar, primeiro, a CPI terá que ter a
informação da Receita Federal, para depois pedir para esses pro
prietários de bingo quanto recolheram e se, realmente, estão reco
lhendo, ou se estão sonegando ainda mais esse imposto.

O SR. CArrO QUINTANA - Deputado Nelson Meurer,
acho que não é uma pergunta que V. Exa fez, mas é uma sugestão
que, parece-me, altamente válida, inclusive o Dr. Elói está anotan
do, porque nós temos questionado a Receita, mas, efetivamente,
V. Exa me lembra uma coisa que ocorre, até pelas prestações de
contas que os bingos mandam e um deles nos mandou o movimen
to diário dele, aposta por aposta, Sr. Secretário, uma coisa de lou
co, encheu uma sala! E cada uma dessas apostas traz o desconto
do Imposto de Renda. Se ganha 5 reais, desconta o Imposto de
Renda. Portanto, o Imposto terá que ter recebido isso e será uma
alta fonte para se saber...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CArro QUINTANA - Perfeito. Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Passo

a palavra ao Relator, para que faça as considerações [mais.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Bom, eu só

queria agradecer a participação dos ilustres Deputados que real
mente trouxeram, para nós que estamos mergulhando nesse pro
blema do bingo, trouxeram fatos novos. Eu sabia que, do Paraná,
vinha coisa boa para a gente se elucidar. Agora, eu insisto no sen
tido de pedir a vocês que conduzam para que, efetivamente, haja
um controle das cartelas. Se houver o controle das cartelas, todo
assunto está resolvido. Está resolvido o assunto do Imposto de
Renda, assunto resolvido da Selopar, porque, na emissão da carte
la, já se sabe quanto é que vai ser recolhido. Se a cartela é de 2
reais, vai ser recolhido 19,2% sobre o valor. Isso é Imposto de
Renda. Um por cento desse valor é da Selopar. Portanto, solicitan
do que seja entendido o pedido do Deputado Jovair, que a docu
mentação que a CPI tenha, que possa nos passar para que nós
possamos, realmente, estudar mais alguma coisa em cima e agra
decer a presença dos ilustres Deputados.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANfES - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Com
a palavra o Deputado Jovair.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANfES - Antes de termi
nar a reunião, queria parabenizar a participação dos nobres Depu
tados, colegas lá do Paraná. Acho que é importante a vinda de
ambos aqui e a certeza de que a gente tem que trabalhar unido.
Não tem nada disso a questão de que é Deputado Federal, Esta
dual. Acho que o papel do Parlamentar, seja ele desde Vereador

, até Deputado Federal e Senador, é, realmente, proteger a questão
do povo do nosso País, que está à mercê das especulações. O Bra
sil está numa era, agora, de acabar com os especuladores. Esse, eu
acho que é um objetivo importante. Então, queria parabenizá-los.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Há
ainda algumas deliberações que necessitam.... Deputado Meurer?
Ainda há algumas deliberações que é necessário que a gente faça
antes de encerrar a reunião. O requerimento do Deputado Jovair e
outros no dia 29, na próxima terça-feira, convidar o Secretário de
Fazenda de São Paulo e Distrito Federal, para virem depor nesta
CPL No dj;t 12 de setembro, convocar os dirigentes da Telesena e
do Papatudo, para que compareçam a esta CPI e no dia 13 de se
tembro, refazer o convite ao Secretário da Receita Federal, Everar
do Maciel, para que, compareça nessa QUtra data, já que da
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primeira vez não foi possível. a esta CPL Se todos concordam,
permaneçam como estão. Aprovado. E fica convocada a próxima
reunião para o dia 29, às 14h30min. Está encerrada a reunião.

158 Reunião (Ordinária), realizada em 29 de agosto de
1995

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e nove do
mês de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se na
sala de número quatorze, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasília, Distrito Federal, sob a presidência da Deputada Zulaiê
Cobra, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
a situação dos Bingos no Brasil, criada pelo Requerimento número
dois, de mil, novecentos e noventa e cinco, com a presença dos
Deputados Carlos Santana, Eurico Miranda, Marquinho Chedid,
Arnaldo Faria de Sá, Nelson Otoch, Padre Roque, Ricardo Gomy
de, Vicente André Gomes e Zulaiê Cobra, membros titulares; Jo
vair Arantes, Cunha Bueno e Pedro Wilson, membors suplentes; e
José Coimbra, presença eventual. Deixou de comparecer o Depu
tado Nelson Meurer. Verificada a existência de quorum regimen
tal, a Senhora Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata - O
Deputado Carlos Santana solicitou a dispensa da leitura da Ata da
reunião anterior, no que foi atendido, sendo a mesma, a seguir
submetida à votação e aprovada por unanimidade. Ordem do Dia
Reunião de audiência pública com a presença dos Senhores Was
ny Nakle de Roure, Secretário de Estado da Fazenda do Distrito
Federal e Yoshiaki Nakano, Secretário de Estado da Fazenda de
São Paulo. A Senhora Presidente fez a apresentação do Senhor
Wasny Nakle de Roure, o qual fez entrega de documentação à
Mesa e iniciou a sua exposição. Ao término da mesma, foi interpe
lado pelos Deputados Eurico Miranda, Zulaiê Cobra, Carlos San
tana,. ~arquinho Chedid, Padre Roque, Vicente André Gomes e
Jovair Arantes. Em seguida, a Senhora Presidente apresentou o
Senhor Yoshiaki Nakano, cuja exposição teve a participação de
seu Assessor, Senhor Luís Fernando de Carvalho Accacio. Foram
interpelados pelos Deputados Eurico Miranda, Zulaiê Cobra, Mar
quinho Chedid, Padre Roque, Vicente André Gomes, Jovair Aran
tes e Ricardo Gomyde. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente agradeceu a presença dos convidados e encerrou os tra
balhos, às dezesseis horas e trinta minutos, convocando reunião
para amanhã, dia trinta, às quatone horas e trinta minutos, para
tratar de assuntos internos. E, para constar, eu, Maria Auxiliadora
B. Montenegro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pela Senhora Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra)": Vamos
dar início à 15" reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a investigar a situação dos bingos no Brasil. Estou aqui com
a presença do DD. Secretário da Fazenda do Distrito Federal, Dr.
Wasny Nakle de Roure. O senhor tem origem árabe? Francesa?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Francês com árabe.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Francês

com árabe. Olha aí, um pouquinho eu acertei. Que vai, então, pres
tar o seu depoimento. O nosso Secretário da Fazenda de São Panlo
se encontra em Brasília, mas parece que está numa reunião. Va
mos ver a ata. A leitura da ata. O Deputado Carlos Santana pede a
dispensa. Colocada, então, em votação. Aqueles que aprovam per
maneçam como estão. (pausa.) Está aprovada a ata do dia 23 de
agosto passado. Vamos dar a palavra agora ao nosso DD. Secretá
rio da Fazenda do Distrito Federal, nosso convidado de hoje.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - S~ Presidenta, De
putada Zulaiê Cobra, Sr. Relator, Srs. Deputados, senhoras e se
nhores aqui presentes, é uma satisfação, em nome do Governo do
Distrito Federal, estar aqui presente respondendo e explicando o
processo de instalação do sistema de bingo. Ao assumirmos a Se
cretaria, o Governo do Distrito Federal viu-se bastante demanda-

do, sobretudo, através de um conjunto imenso de liminares que,
sucessivamente, íamos perdendo nas instâncias do Poder Judiciá
rio. Posso citar aqui dez liminares que, no início do nosso Gover
no, foram adquirindo o direito de funcionar os seus bingos. Eu
citaria aqui, pelo menos, algumas delas: Federação de Tênis de
Mesa de Brasília, Federação Brasiliense de Basquetebol e Futebol,
Sociedade Esportiva Ceilandense, Sociedade Esportiva do Gama,
Sobradinho Esporte Clube e outras. Dez liminares que a Secretaria
da Fazenda, a despeito de ter recorrido à Procuradoria, se viu der
rotada no seu intento de não ver, em Brasília, implantado os bi
ngos, conforme decisão já do Secretário da Fazenda anterior. Em
face dos prejuízos causados pela existência, seja na forma de reco
lhimento tributário, seja na forma de um não disciplinamento da
matéria e, conseqüentemente, com prejuízo para a sociedade e,
também, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal a um
recurso, a uma solicitação, melhor dizendo, uma ação direta de in
constitucionalidade movida pelo então Secretário da Fazenda do
Governo anterior, Dr. Everardo Maciel, e hoje na Receita Federal,
a qual o Supremo não acolheu, no artigo da chamada Lei Zico, que
autoriza as instalações do bingo. Após essa decisão liminar que
não no mérito do Supremo Tribunal Federal, a Secretaria da Fa
zenda do Distrito Federal, sendo procurada pelas entidades espor
tivas e por pessoas interessadas em instalar bingos o Distrito
Federal abriu a discussão e passamos, então, a contemplar essa
possibilidade. Portanto, na perspectiva de reduzir prejuízos para a
sociedade, primeiro lugar, na forma da não arrecadação tributária,
pela matéria não estar disciplinada, como também na forma de um
não acompanhamento e cobertura dos interesses da sociedade. Na
regulamentação, como nós procuramos disciplinar a matéria? O
disciplinamento da matéria que, inclusive, diga-se de passagem,
alguns Estados hoje têm procurado o Distrito Federal para adotar
como modelo nas unidades da Federação - cito aqui, particular
mente, Tocantins, Goiás, que têm, sistematicamente, consultado o
Distrito Federal por julgar que a regulamentação foi uma das mais
avançadas em relação aos demais Estados, nós tratamos com rela
ção à defmição das entidades desportivas. Isto nós deixamos explí
cito na nossa regulamentação, como também estabelecemos a
competência ao Comitê Olímpico Brasileiro para atestar as moda
lidades de atividades com olímpica. Como também posso aqui
mencionar, se for a vontade dos Srs. membros da Comissão, o
conjunto e o elenco de documentos necessários para que, então,
essas atividades pudessem pleitear o credenciamento dentro do
Distrito Federal. Deixo, então, a posterior, se alguém quiser inda
gar o conjunto de exigências que nós fazemos para autorizar a ins
talação no Distrito Federal e credenciar essa atividade aqui no
Distrito Federal. Também nós passamos a exigir um acompanha
mento das autorizações das cartelas para os procedimentos dos
chamados bingos nas mais diversas formas, sejam eles permanen
tes, sejam eles ocasionais. Essas autorizações são emitidas pela
Secretaria da Fazenda. A própria Secretaria da Fazenda acompa
nha o repasse que é feito aos clubes. Infelizmente, só agora que es
tamos dando - devido desdobramento desses repasses aos clubes.
Na nossa resolução, no nosso decreto, concedemos dez dias, a par
tir da realização do evento, para que, então, ele possa fazer a pres
tação de contas do valor arrecadado, da premiação, do pagamento
de tributos, da ata dos eventos. Esse processo de acompanhamento
também é feito na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Distri
to Federal. Temos também uma série de exigências quanto às con
dições fisicas e ambientais para que, então, os bingos permanentes
sejam instalados dentro do Distrito Federal. Não autorizamos, em

• qualquer condição, para que eles possam, então, oferecer seguran
ça, transparência, acesso ao público, condições sanitárias suficien
tes para a população que procura esses locais. Adotamos os
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modelos de sorteios numéricos e também sorteios similares, como
também temos uma série de dispositivos penais diante dos des
cumprimentos dessas regras estabelecidas e, se for o caso, podere
mos adentrar com o devido detalhamento. Estamos preparados
para isso. No que tange aos bingos que foram regulamentados.
Ainda que tivemos dez pedidos, 011 melhor, dez liminares na Justi
ça, apenas sete foram devidamente regularizados. Entretanto, há
um pleito grande de outros processos que estão em andamento
para a regularização. Citaria oito novos pedidos para regulamenta
ção que ainda não estão concluídos. Posso citar nominalmente to
dos os que estão regularizados, como também os que estão em
processos de regulamentação. Os regularizados no Distrito Federal
são: Federação de Tênis de Mesa de Brasília, Sociedade Esportiva
Ceilandense, Sociedade Esportiva do Gama, Federação Brasiliense
de Basquetebol, Federação Aquática de BrasUia, Federação de
Tae-Ken-Do do Distrito Federal e Federação Brasiliense de Volei
bol. Com relação às entidades que estão em processo de regula
mentação, porém não cOncluído: Federação Brasiliense de
Futebol, Federação Paraense de Voleibol, Comitê Olímpico Brasi
leiro, Federação de Paraquedismo do Distrito Federal, Federação
Goiana de Futebol de Salão, Real Jogos de Bingo da 309 Ltda.,
Planalto Esporte Clube e Clube Recreativo dos Cabos e Soldados
do Corpo de Bombeiros. Com relação à arrecadação do Distrito
Federal, Sr" Presidenta, vou citar o total. Posso depois repassar, se
for o caso, nominalmente. Temos um total acumulado ao qual ain
da cabem alguns esclarecimentos que estamos tendo, mas um total
preliminar acumulado de recolhimento no Fisco do Distrito Fede
ral. Gostaria de ressaltar a V. Ex' que o Fisco do Distrito Federal
tem o maior nível de tributação. Nós cobramos 10% sobre a fatura
global. Normalmente, os Estados cobram 5% apenas sobre a par
cela referente à premiação, que é ao redor de 65%, conforme a le
gislação estabelece. No caso do Distrito Federal, já arrecadamos 1
milhão 615 mil reais. Isso no mês de janeiro, mas, sobretudo, nos
últimos meses após a nossa regulamentação. A nossa regulamenta
ção é de [nn de março. Portanto, a partir de abril é que, de fato, no
Distrito Federal, passou-se a regulamentar essa atividade. A regu
lamentação saiu nos últimos dias do mês de março. Gostaria, ain
da, de ser bastante objetivo e transparente com a Comissão. A
Secretaria do Distrito Federal, durante quinze anos, se viu furtada
da presença de auditores, através de concursos. E isso levou a uma
redução de 350 a 400 auditores que tínhamos há quinze anos para
simplesmente trinta auditores até os últimos meses. Há um mês a
Secretaria da Fazenda absorveu 149 auditores na recomposição
dos seus quadros. A partir daí é que nós começamos a fazer a fIs
calização mais acentuada em todo o Distrito Federal, inclusive te
mos sido, de forma... Ontem a própria imprensa, numa das
matérias, criticava a nova posição adotada por esse Governo de ser
extremamente rigoroso na fiscalização das atividades econômicas
no Distrito Federal. E esse é um compromisso do qual o Governo
do Distrito Federal não abre mão, porque é imprescindível na con
quista da cidadania dos moradores desta cidade. Fiz uma apresen
tação sintética para que, então, pudesse tentar, se tiver condições,
responder aos Srs. Parlamentares de fOlD1a objetiva e, se for necessá
rio, detalhar a legislação que nós implantamos no Distrito Federal.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
bem. Eu vou dar a palavra agora ao DD. Relator, Deputado Eurico
Miranda, e, em seguida, aos ilustres Deputados.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Secretário,
em primeiro lugar, agradecemos a V. S' a presença. Eu queria fa
zer algumas perguntas objetivas. A primeira delas é no sentido de
se V. S' podia, depois, deixar cópia dessas exigências que são fei
tas para concessão de autorização. Preliminarmente, comunico ao
ilustre Secretário que a Sr" Presidenta fez uma solicitação à Secre-

taria de Fazenda pedindo uma relação das autorizações, e nos foi
enviada apenas uma. O que nos foi enviado foi apenas um contrato
de que existia apenas uma autorização, que era da Federação de
Tai-Ken-Do. Esse ofício, inclusive, está assinado por V. Ex' E...

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - De quando é isso?
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Isso é agora de

19 de junho. E eu gostaria, diante da relação que foi apresentada
aqui, de saber se podia-nos remeter, depois, as autorizações, por
que uma pergunta minha é em relação, por exemplo, a um fato que
aconteceu aqui em Brasília e que foi página inteira dos jornais, em
relação ao chamado "Bingão dos importados" e que me parece que
os promotores desapareceram, não deram os prêmios. E não cons
tou essa autorização. Parece-me que isso era do Gama, inclusive
era o Gama que tinha essa autorização, um clube de futebol que ti
nha autorização desse "Bingão", não tenho certeza. Eu queria sa
ber o que V. Ex' podia dizer a respeito? A outra pergunta é no
sentido dessa sua colocação sobre o Fisco do Distrito Federal.
Quando fala no Fisco do Distrito Federal, isso é o Tesouro do Dis
trito Federal? Então, e cobra, e há uma taxação de 10% sobre o
bruto? Então, como é que esse bingo pode funcionar? Se o bingo
funciona, se 65% é destinado à premiação e 35% ficam para as
despesas, nesses 65% também são incluídos os impostos. Se só de
imposto sobre a renda fica na ordem de 20%, 19,2% se n6s colo
carmos mais 10% do bruto do Fisco do Distrito Federal, n6s já
passamos para 29%. O que é que sobra para o prêmio? Quer dizer,
eu queria também ter uma idéia de como é que funciona, que a le
gislação determina esse percentual de 65%. Objetivamente, eram
essas três perguntas.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Bom, com relação
à cópia das exigências, nós a deixaremos em seguida. A regula
mentação, quando nós encaminhamos à Comissão, é de 19 de ju
nho. De fato, Sr. Relator, todos os demais foram posteriores, e nós
todos o processo de cada um deles. Se a Comissão tiver interesse,
podemos mandar o processo de cada um deles com a regulamenta
ção. Como o senhor sabe, hoje, [mal de agosto, é o tempo em
que... e pela documentação o senhor vai perceber que foram regu
lamentações após 19 de junho.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu gostaria.
O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Então, nós faremos

chegar. Eu relatei para V. Ex', além dessa que o senhor.possui em
mãos, mais seis novas entidades, portanto, seis novos processos
para o seu conhecimento.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A Federação
de Paraquedismo não foi autorizada, foi?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Não, senhor - Pos
so ver se ela consta entre os que estão em andamento. Ela tem soli
citação, porém, não concluída. Há solicitação, porém não
concluída. O processo deles está incompleto. Não saberia aqui di
zer qual o documento que ainda não os habilitou a receber autori
zação no Distrito Federal.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Está certo.
O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Com relação ao

"Bingão dos importados", foi devidamente recolhido, a entidade é
devidamente credenciada, foi a Sociedade Esportiva do Gama, da
qual o senhor também receberá o processo da devida autorização
que s6 habilitaram a fazer esse evento, mas os tributos foram reco
lhidos. Com relação à tributação, nossa incidência é sobre 100%.
Eu posso também passar, em seguida, para o senhor como são fei
tos os cálculos. Entretanto, esse valor de 10% incide sobre o glo
bal do faturamento e não apenas sobre 65%. Portanto, o percentual
de 10% sobre 100%, que é o global com o qual n6s trabalhamos.

O SR. DEPUTADO EURICO MlRANDA - Mas a minha
pergunta é nesse sentido: se...



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 5 21239

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE- A legislação de ISS
nos permite que, em jogos, possamos tributar até 10%.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. A minha
pergunta foi a seguinte: se o Distrito Federal cobra 10% do broto,
se para o Imposto de Renda tem que se pagar 19,2% do broto - é
30% do líquido, que dão 19,2% -, só aqui nós temos 29,2% do
broto, que estão nesses 65%, têm outras taxas... A minha pergunta
foi como o bingo está funcionando? O que sobra, efetivamente,
para a premiação. Quer dizer, se, num total de 100%, 35% já se
tira para despesas ~, depois, dos 65%, 10% ficam para o Distrito
Federal, 19% para o Fisco, têm mais outras taxações, o que sobra
efetivamente para o apostador? A minha pergunta foi no sentido
de como funciona.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Eu gostaria de di
zer para o senhor o seguinte: nós tivemos apenas uma única recla
mação, no início, com relação ao nível da tributação. A legislação
nos possibilita utilizar, dependendo do tipo de certame, se é diver
são, se é jogo. O índice, a alíquota pode variar de 5% a 10%. No
caso do Distrito Federal, nós optamos por 10%. Nenhum dos em
preendedores e nenhum dos que possuem casa de bingo reclamou
do índice da alíquota, a não ser uma única entidade, que foi a So
ciedade Esportiva do Gama. Entretanto, elas absorveram o índice
sem nenhuma dificuldade, como também as próprias entidades es
portivas que partilham do ganho proveniente do bingo. Então, a
Secretaria da Fazenda não se vê na liberdade de tomar qualquer
iniciativa no sentido de reduzir a alíquota. O que é verdade, sim, é
uma alíquota que, em média, é acima do que se tem aplicado aos
Estados. Como nós trabalhamos com receita em um Estado que é
crescente de despesa, preferimos não tomar qualquer iniciativa do
ponto de vista da redução de alíquota, uma vez que Brasília consti
tui-se num mercado privilegiado. Os que aqui participam de um
certame dessa natureza, pelos parâmetros de renda da sua popula
ção, possuem um nível de renda per capita elevado o que já cons
titui um privilégio muito grande para a concessão dessas
autorizações, nina vez que isso não existia até o mês de março.
Então, na realidade, em função da nossa debilidade de arrecadação
tributária, nós preferimos manter a alíquota em 10%. Agora, as
entidades, tanto esportivas como as promotoras de evento, têm
se acomodado tantoà sua estrutura de custo, como à sua estru
tura de premiação, em nível suficiente e que tem agradado aos
clientes e tem possibilitado a continuidade desses eventos no
Distrito Federal. Eu lamento não ter aqui o dispositivo de estru
tura de custo, porque não acompanho a estrutura de custo de
cada um desses eventos realizados aqui no Distrito Federal. En
tretanto, se for de vosso interesse, posso levantar a estrutura de
custei para poder apresentar na oportunidade a mais breve possí-
vel. .

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não. Sr. Se
cretário, veja bem, em momento nenhum eu estou questionando
quanto é que o Distrito Federal cobra. Pelo contrário, o que me
está deixando aqui impressionado é que, objetivamente... Quer di
zer, a gente botando no papel... Vou fazer um jogo de bingo. Che
go lá e aposto, por exemplo, um real, se a cartela for de um real.
Desse um real, vão ficar 65 centavos, que vão ser para premiação,
porque...

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - O senhor me des
culpe. Nós\utilizamos 10% sobre o valor broto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pois é, eu vou
chegar lá. Eu vou chegar lá. Porque 35% ficam para despesa. En
tão, já têm 65%. Desses 65% que eu vou dar, vou distribuir para o
apostador; eu vou tirar 10% sobre um. Quer dizer, já vou tirar 10
centavos para o Fisco, já ficam 65%.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, claro, são
10% sobre o total, sobre o bruto é 10% sobre um. Então, são 10
centavos.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Dependendo do or
ganizador, ele pode tirar 10% sobre os 100%, vão ficl'.L 90%.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, mas no
venta... Não, mas eu já parto do seguinte: 35% na lei, Padre Ro
que, 35%,35% saem. Então, ficam para pagar 0,65%. Se 35% são
para despesas, ficam para o apostador 0,65%. E, desses 0,65%, eu
vou tirar 10 centavos para o tributo municipal. Ficam 55%. Vou ti
rar 20 centavos para o tributo federal, que é o Imposto de Renda.
Ficam 0,35%. Eu não sei. A minha pergunta é se tem ainda algum
outro tributo, porque, na verdade, o apostador, ele aposta um e vai
receber 35%, 0,35%, até agora. Se, de repente, tiver outro tributo,
vai receber menos. A minha pergunta é no sentido de que, se a Se
cretaria, quando ela baixou as normas e se ela, quando dá a autori
zação, ela determina de que forma será feita a distribuição do
prêmio. Foi nesse sentido.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Ela disciplina. Ela
disciplina...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Isso é que eu
gostaria de ter só aqui para confrontar com os outros números que
eu tenho.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Está certo. Isso está
aqui, é o art. 20 da nossa Regulamentação.

. O SR. DEPUTADO EURICO .MIRANDA - Então, estou
satisfeito.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - (Intervenção fora
do microfone - ineteligível.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A fian
ça. Não tem uma caução, uma fiança?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Não. Não temos
caução. Do ponto de vista do Distrito Federal, do Governo do Dis
trito Federal?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não. Outros
Estados, para dar autorização, exigem uma caução. Tem que ter
uma caução para que possa funcionar essa casa. A pergunta da
Presidente é no sentido de que se aqui no Distrito Federal é exigi
da caução.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Não. Nós não te
mos essa exigência preliminar a cada um dos...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Estou satisfei-
to.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Quer di
zer que aqui no Distrito Federal não tem, então, nenhuma caução,
nenhuma fiança, não tem nada, Secretário? Porque o Rio de Janei
ro tem, o Rio Grande do Sul tem, o Paraná tem, São Paulo não sei
também, porque a Relatora da CPI que veio aqui não sabia, mas
hoje vem o Secretário da Fazenda também de São Paulo. Então,
aqui, no Distrito Federal, não tem nenhuma caução, nenhuma fian
ça?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Eu vou-me cientifi-
car se de fato, mas acredito que não tem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Certo.
O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Mas vamos...
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Bom,

seguindo aqui a ordem de inscrição, eu vou dar a palavra agora ao
Depltado Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANfANA - Sr. Secretário,
Sr. Presidente, Sr. Relator, primeiro, espero que a Secretaria não
dê autorização a clube de pára-quedista, não tão recreativo, porque
o espírito da lei não é nesse sentido. Eu só queria uma coisa da Se
cretaria. Como a Secretaria está vendo a questão dos intermediá-
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rios no bingo, que estão usando os nomes dos clubes? Como a Se
cretaria vê isso? Como é que vocês estão trabalhando essas ques
tões internamente? Era s6 isso.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Por enquanto, te
mos conseguido administrar, não temos tido grandes dificuldades.
Mas, em grande parte, porque as atividades, as organizações es
portivas, no Distrito Federal, não são muito bem estruturadas e
não têm lastros tão emaizados, como em outros Estados, mais
amadurecidos em termos de esporte, como São Paulo, Rio, Minas
etc. Nesse sentido, organizações esportivas têm se submetido a
qualquer tipo de negociação, ainda que o ganho que elas venham
receber seja pequeno. Porque, para quem hoje não tem pratica
mente nada, o pouco passa a representar muito. Eu me lembro, por
exemplo, de uma das entidades que nos procurou. Ela informou
que funcionava, parece-me que é de basquetebol, em uma de nos
sas dependências, dependências do Governo do Distrito Federal,
que é o Defer. No Defer, que é o nosso Departamento de Despor
to, eles possuíam uma ou duas salas e lá eles faziam todas as suas
atividades. Ora, uma entidade dessa... Naturahnente, qualquer re
ceita proveniente de bingo é uma grande receita para aquele que
não possui praticamente nada. Então, a nossa preocupação, hoje, é
a seguinte: se, de fato, esses recursos estão sendo transferidos. Se
gundo - e aí vão caber muito mais os associados - se esses recur
sos estão sendo utilizados pelas entidades esportivas no Distrito
Federal. Porque eu acredito, pelo montante de bingos realizados
hoje no Distrito Federal, que receitas que nunca houve no passado
poderiam possibilitar um desenvolvimento muito grande dessas
atividades esportivas aqui no Distrito Federal. É bem verdade que,
nos últimos meses, tem acontecido aquilo que não acontecia há
muitos anos, que são certames, inclusive de nível nacional- pare
ce-me que essa semana vamos ter aqui em Brasília o jogo do Fla
mengo com o Guarani. Brasília está conseguindo trazer grandes
eventos esportivos para o seu espaço geográfico.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Termi
nou, Secretário?

O SR. WASNEY NAKLE DE ROURE - Sim, Sr" Presi
dente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Vamos
dar a palavra, agora... Eu tinha uma curiosidade, Secretário. Até
anotei aqui, e não perguntei a V. Ex" Quando n6s começamos
aqui, logo no início da nossa Legislatura, havia um bingo que dava
como prêmio mulheres. Isso foi questionado na polícia. Eu s6 que
ria saber como é que foi o desdobramento, porque os jornais para
ram de noticiar. Eu queria que V. Ex", se tivesse conhecimento...

O SR. WASNY, NAKLE DE ROURE - Naturalmente que
isso é na Delegacia da Ordem de Costume. Isso não passa pela Se
cretaria da Fazenda. O termo utilizado foi... Utilizando-se da ter
minologia em pauta pela imprensa, como forma de... Porque a
casa nem era um estabelecimento de bingo. Parece-me que era
uma boate ou qualquer coisa assim. Eu não saberia informar a V.
Ex" qual foi o procedimento policial adotado com relação a esse
tipo de evento ali realizado. Mas, com certeza, não foi um bingo
da natlÍreza que n6s temos aqui disciplinado. Se me permite, De
putada, eu gostaria de corrigir uma afrrmação imprecisa em uma
das suas perguntas feitas há pouco. Fui aqui orientado pelo meu
assessor...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A cau
ção, a fiança.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - ... que é a caução.
É o art. 8°, no § 3° Leio para V. Ex": "A Secretaria da Fazenda e
Planejamento exigirá da entidade requerente a prestação de cau
ção, em dinheiro, mediante depósito na agência central do BRB, à
disposição daquele órgão, suficiente para garantir direitos de ter-

ceiros, especiahnente dos participantes de sorteios promovidos
pela entidade depositante, exceto em relação ao bingo permanen
te."

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O se
nhor mudou a pergunta e não me deu a resposta. Qual é a caução?
Qual é a fiança?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Aqui n6s não espe
cificamos o valor.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ah! é?
Porque todos os Estados têm um valor especificado. Então, fui di
reto à pergunta. O senhor leu o artigo da lei.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Estou dizendo que'
existe a exigência.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Existe a
exigência.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Eu vou reportar a
V. Ex" os valores corretos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está
certo.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Eu acredito que
isso varia do tipo de prêmios etc. Então, não adianta...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - De Es
tado para Estado, inclusive.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - É, de Estado para
Estado, como também o tipo de evento e o tipo de prêmio que é
concedido. Um carro importado é diferente de 200 ou 500 reais.
As diferenças são naturais, em função da proporção do prêmio.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zaire Cobra) - Está cer
to. É porque em todos os Estados que aqui estiveram, Rio de Ja
neiro, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, a caução é mais ou
menos a mesma, de 200 mil reais. Vou dar a palavra agora ao De
putado Marquinho Chedid, do PL de São Paulo, que é o proponen
te da CPI do Bingo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - PSD.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - PSD.

Quem pôs PL aqui? Essa assessoria aqui. Eu vi que não era do PL,
mas em, todo caso. É o Bloco. Começaram o Bloco e pararam o
Bloco. E PL, PSD, PSC, desculpa.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sr. Secre
tário, n6s temos algumas denúncias. N6s temos um jorual aqui, o·
Jornal de Brasília, do dia 8 de junho: "Justiça caça promotores de
Bingão". Dois dos organizadores do jogo são foragidos. Eu queria,
primeiramente, saber se a Secretaria esteve a par desse bingo,
quais as providências que foram tomadas, porque esse bingão era
do pessoal do Clube de Ceilândia. Depois o Gama veio - não sei
se o senhor sabe dessa hist6ria. A gente sabe porque está envolvi
do em futebol - e ficou com esse bingo. Primeiro' deu problema
com o pessoal da Ceilândia, e eu queria saber qual é a providência,
se houve a participação da Secretaria no acompanhamento disso,
quais as providências, as cartelas que foram presas, qual a provi
dência efetiva em relação.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - A Secretaria au
tuou o Clube Ceilandense, como também estabeleceu...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Autuou?
Multou?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Multou, como tam
bém estabeleceu prazo limite para o recolhimento dos tributos. A
Secretaria suspendeu a concessão, porque, no caso, eles, futuras
concessões, porque eles não tinham tido a devida autorização e
foi, inclusive, a razão pela qual eles não continuaram com esse
tipo de certame em Brasília.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sim. Eu
queria saber também se o senhor tem, se a Secretaria tem noção de
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que houve uma apreensão de cartelas falsificadas, duplicidade de
cartelas no "Bingão dos Importados" realizado pelo Gama. No pe
núltimo bingo houve uma denúncia de cartelas duplicadas. Queria
saber se a Secretaria teve conhecimento disso.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Olha, eu não tive
conhecimento, posso verificar se..• Lá tinha uma comissão de fis
cais pronta...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Houve
uma denúncia inclusive na delegacia.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Na delegacia da
Receita?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, na
delegacia de polícia.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Bom, na polícia
não. Nós não temos conhecimento.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor
não teve conhecimento nenhum.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Posso verificar se a
nossa... Porque você, em Brasília, tem uma delegacia da ordem tri
butária.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _ Normal
mente, quando se refere à matéria de bingo, deve ser chamada a
própria delegacia e a Secretaria também, para manifestar...

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _Elas funcionam em
conjunto, inclusixe funcionam no mesmo prédio.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _Se o senhor
pudesse nos info1\DJaf posteriormente...

O ,SR. WA\SNY NAKLE DE ROURE _Está certo. Poderia
repetir? E a denún,cia...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _ Denúncia
de cartelas duplicadas. É que soltam mil e fazem mais mil por
fora, com o mesmo número.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _Esse é do Bingo dos
Importados. •

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _ Do "Bi
ngão dos Importados".

SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ Agora, só me diga,
porque são vários bingões dos importados. Do dia? ,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID..E o único
da cidade.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ V. Ex- poderia di
zer de quando?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _ É o do
SEG.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ O senhor poderia
me dizer de quando? ,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _E o penúlti
mo. Queria também saber se esses... Tem o caso... Temos vários
bingos. Eu gosto de bingo também, quero deixar claro que eu gos
to, eu jogo. Não há nenhum problema, não há nenhum pecado em
relação a isso. O que a gente quer buscar é um melhor direciona
mento desses jogos para o esporte. Queria colocar para o senhor...
O senhor tem quanto foi recolhido ou quantas cartelas vendjdas.
Esse controle do último "Bingão dos Importados" o senhor teria
em mãos?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ Não, eu acredito
que eles ainda estejam em prazo para poder recolher.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E do pe
núltimo?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ Eu tenho aqui... só
um minutinho, Deputado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Porque é
um negócio muito bonito pela televisão, muito show, muitos car
ros, mas eu queria ver, efetivamente, o que foi recolhido e o...

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _Eu tenho o de julho.
No de julho foram recolhidos 151 mil reais. Isso da Sociedade Es
portiva do Gama. Em junho, na mesma entidade, foram recolhidos
135 mil 420 reais.

O .SR. NÃO IDENTIFICADO - De impostos?
O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _De impostos.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dez por
cento, não é? O número de cartelas vendidas o senhor não tem?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ Não trouxe. Posso
também...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Por genti
leza. O senhor tem o borderô? A gente fala lá em São Paulo o bor
derô, não é? O senhor poderia encaminhar o borderô desses
últimos três bingos para a gente também ter uma noção de distri
buição disso.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _Dos últimos três bi-
ngos.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dos últi
mos três "Bingão dos Importados". Outra pergunta: no bingo de
salão, qual é o controle que a Secretaria tem em relação às carte
las, aqui no Distrito Federal, Porque outro dia eu fui jogar um bi
ngo aí e, por incrível que pareça - a gente vai e olha, vai também
para fazer o trabalho parlamentar - uma hora tinha uma cartela
embaixo escrita assim: "bingão tal" e na outra hora a cartela não ti
nha nada escrito. Então, por isso, quero fazer essa pergunta ao se
nhor.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Olha, a nossa regu
lamentação exige que as cartelas sejam devidamente credenciadas
na Secretaria da Fazenda, numeração e tudo mais. Entretanto, citei
no início da minha intervenção que nós, no Distrito Federal, quan
do assumimos o Governo, tínhamos apenas trinta auditores para
fazer todo o serviço de fiscalização aqui no Distrito Federal e o
serviço interno na área de arrecadação. Há quinze anos o Distrito
Federal chegou a ter aproximadamente quatrocentos auditores.
Essa máquina de auditoria, a Receita do Distrito Federal, veio sen
do sucateada ao longo dos anos. Recentemente, há questão de um
mês, nós absorvemos cento e quarenta e nove auditores e, com
essa nova equipe, nós estamos adestrando a nossa capacidade de
fiscalização, porque, realmente, a nossa fIscalização é extrema
mente precária. Eu lamento isso...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não tem
controle.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _ Não, controle, do
pouco que nós estamos fazendo, eu tenho absoluta certeza de que
temos e de que possuímos. Acontece que a nossa máquina de fis
calização, hoje, está trabalhando com uma equipe recém-empossa
da na Secretaria da Fazenda, portanto, bastante deficiente,
sobretudo em função de ser nova na atividade. Agora, eu lamento,
porque isso cresceu bastante em Brasília, no Lago Sul, aqui no
Plano Piloto, em algumas casas.

Estamos fazendo o controle a partir das cartelas credencia
das e não tanto fiscalização in loco. As fiscalizações in loco estão
sendo esporádicas, por falta simplesmente de pessoal. Agora, nas
próximas semanas, é que estaremos com programas de fIscaliza
ção nessa área.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Então, o
jogador que vai lá não sabe? O senhor não acha que ele deveria sa
ber, ou ter um carimbo, ter uma chancela da secretaria para, real
mente, saber que ele está jogando uma cartela quente?
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O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _Nós acompanhamos
pela numeração. Agora, acredito que o sistema ainda seja imper
feito. E, principalmente, que o usuário possa reclamar, porque.
mesmo com esse sistema, é algo bem difícil de se ter todo um
acompanhamento.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Vou até
sugerir que se houvesse uma chancela nas cartelas e o jogador que
comprasse a cartela na hora tivesse com a chancela, não fugiria do
controle. Por mais que a Secretaria faça uma fiscalização, enfrenta
as suas dificuldades...

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE _Isso nos bingos per
manentes.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nos bi
ngos permanentes. Ele teria a chancela e os jogadores saberiam
que aquela é quente, não teria nenhuma cartela que poderia ser
atravessada. Porque, normalmente, a cada seis, sete, oito minutos
se faz uma jogada. E também a Secretaria não tem o controle efeti
vo - é preciso salientar isso -, como em outros Estados também,
não só Brasília. Não há um controle efetivo de quantas rodadas fo
ram feitas, de quantas cartelas foram vendidas. Então, u~ controle
efetivo, essa é uma sugestão, é a chancela nas cartelas. E só isso,
SI" Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois
não. Vou dar a palavra ao Deputado Padre Roque, do PT de São
Paulo.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - (Intervenção fora
do microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - (Inter
venção fora do microfone.) Estou gostando, Padre Roque. Já estou
pensando em levar o Padre Roque para São Paulo.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Estamos pensando
em anexar São Paulo ao Paraná.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Não va
mos tão longe. Eu faço um elogio e V. Exa. já pega tudo. Só por
que eu falei que estou gostando do Padre Roque, que vou levar o
Padre Roque para São Paulo, S. Exa. já pensa em anexar São Pau
lo ao Paraná? Olha sól Padre Roque, já não estou gostando mais.
(Risos.)

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sra. Presidente, Sr.
Relator, Sr. Secretário da Fazenda do Distrito Federal, antes de
mais nada, gostaria de parabenizá-lo pela precisão das respostas.
Acho que, de fato, era isso que queIÍamos, respostas extremamen
te simples, objetivas. Eu diria quase que diretas e que não dei,xam
margem a muitas dúvidas, ainda que V. Exa. não tenha todas as in
formações, mas se presta a transmiti-las no futuro. Muitas das mi
nhas questões foram, de alguma forma, "matadas" pelo Marquinho
Chedid. Mas, de qualquer forma, gostaria de ampliar o meu ques
tionário a respeito da fiscalização global. E essa fiscalização com
preenderia, a meu ver, desde as séries, dinheiro arrecadado,
possibilidade de acompanhar - e V. Exa. já falou de uma forma
um pouco insegura, porque não tem esses conhecimentos. Ao me
nos me pareceu que não os tinha - esse dinheiro que os clubes ou
então as entidades teriam que aplicar efetivamente no esporte e
não em outras coisas. Acho que aí está a possibilidade de haver
essa fiscalização completa, geral, desde o montante de dinheiro
que se arrecada, como as parcelas são distribuídas e como são
aplicadas. E aí vem um problema que me parece exatamente a ra
zão de ser da CPI do Bingo, que é aquela possibilidade que intuí
mos, desde o começo, de que houvesse um enriquecimento além
do possível, ou do nOlmal, da parte dos intermediários, daqueles
que realizam ou daqueles que intermediam os jogos, e da eventual
lavagem de dinheiro não procedente da arrecadação do próprio bi
ngo. V. Exa, tem algum conhecimento ou alguma informação?

Houve alguma autuação' - e não atuação, assim é que é - aqui no
Distrito Federal? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta - e
V.Exa. já respondeu em parte - é se compensa para o Distrito Fe
deral montar uma máquina de fiscalização grande diante do volu
me arrecadado de dinheiro. Quer dizer, de repente há mais, eu
diria, investimento do que benefício. Essa relação custo!benefício
em relação ao bingo é prejudicial ou é vantajosa para o Distrito
Federal como entidade governamental? Finalmente, andei esses
dias à noite aqui em Brasília e me disseram o seguinte: "Olha, aqui
há um bingo, aqui há um bingo, aqui há um bingo". São bingos
móveis. Isto é, esse é o problema. Eu, na verdade, nunca entrei
numa casa de bingo, não gosto de bingo e tenho até um certo
medo. Uma, pela minha situação pessoal, pela minha realidade
pessoal. Então não entro em casas de bingo. Mas, acompanhando
esses amigos de Brasília, eles me diziam dessa realidade, de que
havia bingos não legalizados, não oficializados e que facilmente se
movimentam pela cidade. Perguntaria a V.Exa: Há informação a
respeito disso? Que providências o Distrito Federal... Acho que é
mais um caso de polícia do que de Secretaria de Fazenda. Mas, de
qualquer forma, deve estar junto. E a última pergunta, para con
cluir: Esses bingos beneficentes que se fazem, digamos, esporadi
camente, em comunidades de igrejas, em comunidades de bairros,
associação de moradores, para promover um pouco de fundos para
sua entidade, também estão sujeitos a todas as leis do Fisco e a to
das as leis do bingo no Distrito Federal? Levanto esse problema,
porque, peguntando ao Secretário da Fazenda do Rio Grande do
Sul, ele dizia que lá praticamente todos os bingos estão sujeitos a
esse tipo de normatização e, portanto. todos eles repassam uma
parcela significativa ao Fisco e têm que se habilitar. E não podem
funcionar, porque não estão de acordo com a própria lei dos bi
ngos que agora existe. Seria praticamente aquilo que antigamente
se chamava de Loto e hoje passou para bingo que agora, de algu
ma forma, tem que ser regulamentado por essa lei. Então, gostaria
de saber como o Distrito Federal sujeita essas entidades de cunho
filantrópico ou beneficente a essa norma que vem pela lei.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Secretário,
vou pegar um adendo dele, porque também é uma preocupação
nossa. Como fica a questão do desconto do Papa-Tudo, que vem
vender aqui Telebingo? Como é que fica, economicamente, essa
questão? Como é que o Fisco trabalha essa questão em nível de
TV e como é vendido aqui? Como é essa arrecadação desse Papa
Tudo? É essa a questão.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Padre Roque, acho
bastante interessante a sua colocação, porque ontem a imprensa
nos criticava porque o Fisco do Distrito Federal começou a agir
com muita eficiência. Estava sendo criticado porque estava inco
modando. Hoje, estamos sendo indagados se a nossa fiscalização
deveria ser mais eficiente. Sinto-me muito feliz, nesse sentido,
com esse tipo de colocação feito em uma das suas perguntas, a
qual gostaria de responder inicialmente. Com relação aos bingos, a
nossa fiscalização ainda é extremamente precária por uma questão
de pessoal. Agora é que estamos colocandd essa nossa equipe para
poder trabalhar na fiscalização. E aí, não é uma fiscalização exclu
siva para o sistema de bingos ou alguma coisa assim. É claro que
temos a intenção, e estamos trabalhandõ nesse sentido, de que,
ainda que haja rodízio de fiscais, alguns se especializem na maté
ria. Como a legislação tributária é uma legislação complexa, deta
lhada, e quanto mais você dilui você infraquece a capacidade de
intervenção do fiscal, a nossa idéia, preliminarmente, é manter o
fiscal concentrado nas áreas de atuação. Com relação às entidades
beneficentes, vou ser muito sincero. Fazemos vista grossa, por
quê? Porque, se fôssemos rigorosos, elas não poderiam nem abrir.
Porque somente podem abrir bingos que repassem recursos a enti-
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dades esportivas e não entidades beneficentes. Então, para ser
muito sincero, temos que trabalhar como se estivéssemos nos ve
lhos tempos de criança, em festas de São João, com os bingos e os
leilões sendo realizados por parte da Igreja, porque, se formos en
trar nesse campo, criaremos um brutal constrangimento às entida
des beneficentes. Reconhecemos que elas têm um papel
importantíssimo para a sociedade, sobretudo porque substituem o
papel do Estado. Com relação a essa questão levantada pelo Depu
tado Marquinho Chedid, como ficam as loterias televisionadas,
essa é uma das grandes evasões fiscais que temos no Distrito Fe
deral. Essas loterias que existem em São Paulo e no Rio, no siste
ma televisionado, saem, sobretudo, de Estados como Brasília e
levam esses recursos para os respectivos Estados sem deixar o de
vido tributo. Inclusive, tem sido uma dificuldade que o Comitê
Olímpico Brasileiro tem encontmdo para realizar a venda de suas
cartelas de bingo, aqui, no Distrito Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Sr. Se
cretário da Fazenda, aguarde só um minuto. É que chegou o Secre
tário de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo. Quero
convidá-lo para fazer parte da Mesa.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE- Estou entendendo,
SI" Presidente, que depois do meu depoimento já estarei liberado
ou terei que aguardar?

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zulaiê Cobra) - Não. Se
V. Sa. tem compromisso, nós o liberaremos.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Com relação aos
bingos móveis, realmente a nossa fiscalização já começou a detec
tá-los. Entretanto, o que estamos enfrentando são bingos no centro
do Poder, que é o Distrito Federal, é o Plano Piloto, e ainda não
conseguimos manter o pleno controle deles. Não adianta simples
mente enveredarmos atrás de uma nova prática, sem que ainda te
nhamos controlado plenamente aqueles que já estão previamente
estabelecidos, inclusive credenciados. Com relação à autuação no
Distrito Federal, temos feito algumas, sim. Gostaria de deixar cla
ro para o senhor que o Distrito Federal tem conseguido uma arre
cadação relativamente significativa. Tenho conversado com alguns
colegas secretários. Alguns deles, inclusive o de Tocantins, estão
apavorados, porque, além de não recolherem nada, esses bingos
têm servido muito mais como mecanismo de contravenção do que,
propriamente dito, mecanismo de captação de recurso para entida
des esportivas e para o Estado, na forma de tributo. Essa é a preo
cupação maior. Não dá para você trabalhar numa fiscalização
simplesmente tributária. Você tem de tmbalhar numa perspectiva
de uma fiscalização maior, integrada, sobretudo com a Polícia Ci
vil, para tentar detectar outros elementos que não apenas sonega
ção fiscal. Essa é uma ponderação que eu gostaria de deixar, ainda
que - eu diria ao senhor - na média dos Estados tenhamos sido um
dos que mais resultado positivo temos obtido, do ponto de vista
tributário, para o Fisco do Distrito Federal.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Portanto, a relação
custoibeneficio está positiva, na sua opinião?

O SR. WASNY NAKLE ROURE - Acredito que ela pode
ria ser muito maior se nós, de fato, tivéssemos um real acompa
nhamento de todos os bingos no Distrito Federal. Eu estou
transparente em compartilhar esse nosso anseio, porque estamos
trabalhando nessa perspectiva de aprimoramento da nossa máqui
na fiscalizadora.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Gostaria ainda de
fazer intervenção quanto à possibilidade de que haja enriqueci
mento além do normal da parte dos intermidiários. V. Exa. tem co-

nhecimento de lavagem de dinheiro sujo no bingo? Aliás. é possí
vel fazer esse acompanhamento e essa checagem?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Olha. não tenho
dúvidas, Deputado Padre Roque, de que seja possível. A dificulda
de que enfrentamos é que a fiscalização, do ponto de vista de enri
quecimento, passa muito mais no âmbito da Receita Federal do
que do Fisco local. Então, nós temos uma limitação do ponto de
vista normativo que nos dificulta fazer uma fiscalização anIpIa.
Nós estamos agora, nos próximos dias, assinando um protocolo
com a Receita Federal para poder, em alguns setores, fazer con
juntamente a nossa fiscalização com a Receita Federal, entre ou
tros, a questão do bingo, porque tem tanto o tributo de Imposto de
Renda como o tributo ISS.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
bem, Deputado Vicente André Gomes. É que eu tinha o Jovair. o
Jovair deixou...

A SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O
nome do senhor é...

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Wasny.
O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES- Wasny.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O nome

é complicado.
O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Mas eu sou Depu

tado também.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - É Was

ny Nakle de Roure.
O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Pois

não. Na verdade, telÍamos algumas perguntas a fazer, mas IÍle pa
rece que o tempo está meio estreito, e eu vou me cingir a algumas
colocações bem objetivas. Houve uma tentativa de se convidar a
Receita Federal para vir, inclusive, dar essas formas de controle e
esclarecimento ao Plenário, e lamentavelmente ela disse que não
tinha nada a ver com o bingo. A Deputada Presidente sabe que a
informação foi essa. O senhor agora me passa a bola para a Recei
ta Federal. Eu realmente estou meio tumultuado, porque não sei
em quem a gente vai checar. A segunda coisa: eu queria saber
como é que fica essa questão da Tele Sena, Telebingo, Papa-Tudo,
que eu acho que papa realmente tudo, que não fica nada para o Es
tado. Como é que fica esse negócio aí, controle? Qual é o meca
nismo que se tem hoje para se controlar isso aí?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Bom, com relação
à Receita Federal, basta ver que fonte geradora de tributo da Re
ceita o bingo também é. Então, se é fonte de arrecadação, é passí
vel de fiscalização. Por si só o fato diz a responsabilidade. Agora,
o nosso entendimento é que o nosso espaço de fiscalização é um
espaço limitado, porque a legislação não é apenas de natureza lo
cal, local, inclusive, é um decreto em cima de uma lei federal. En
tão, o que nós podemos fiscalizar é o ISS do ponto de vista
tributálio, como também do ponto de vista de instalação, alvará de
funcionamento, questões dessa natureza. Agora, do ponto de vista
da arrecadação tributária e de outros envolvimentos de contraven
ção, isso, aquilo outro, eu acredito que é uma concepção que hoje
começa a se desenvolver no Brasil de que nosso País não se pode
dar ao luxo de ter uma fiscalização municipal, uma fiscalização es
tadual, uma fiscalização federal. A máquina é extremamente one
rosa para que cada um entenda que até aqui eu faço, a partir dali
outro faz. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu entendo mais
positivo da reforma tributária, que é a conjugação de esforços na
fiscalização. Agora, eu quero confessar aqui, Deputado, que a difi
culdade de disciplinar o recolhimento tributário - vamos assim di
zer - das loterias como um todo, porque aí não é apenas bingo, das
lotelias televisionadas, é para nós uma grande dificuldade, porque
ela é uma matélia que perpassa os Estados. Tem de haver um
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apoio por parte da Federação, por parte da União, porque, caso
contrário, os Estados vão continuar perdendo do ponto de vista de
tributos de loterias. Eu até deixo esse anseio, essa reclamação aqui
com vocês, que nós temos tido grande, uma elevadíssima dificul
dade de poder acessar o recolhimento tributário, porque, para co
meçar, as entidades nem aqui no Distrito Federal estão instaladas.
Elas aparecem na televisão num curto espaço de tempo, fazem a pu
blicidade delas, a venda delas, às vezes a venda é até pelo próprio te
lefone, não há um único controle e, conseqüentemente, os Estados
perdem os recursos que são transferidos para outros Estados, sobretu
do outros Estados que concentram a sede das televisões.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado, eu
pedi um aparte ao nosso nobre Deputado Vicente, porque V. Exa.
colocou que é difícil acompanhar a questão da arrecadação. O 3rt.
57 da chamada Lei Zico surgiu exatamente para incentivar as
equipes esportivas. A lei foi muito objetiva ao delegar aos Estados
que o Estado não só normatizasse, mas fiscalizasse e controlasse
toda... quer dizer, pudesse inscrever, controlar, fiscalizar e norma
tizar todas as ações relativas a bÍllgos. Então, desculpe-me, nobre
Secretário, mas eu acho que o Estado é responsável, sim, pela
questão do bingo, principalmente. E, quando a gente está aqui fa
zendo essas perguntas - eu sei que V. Exa. também tem a mesma
preocupação que nós -, nós queremos achar algum subsídio sufi
ciente para que a gente possa, no final desta nossa CPI, fazer mo
dificações nessa lei, de tal sorte que possam melhorar as condições
dos clubes. Nós estamos vendo os clubes hoje ficaram com 1% de
um total de arrecadação "n", quando ficam com 1%. Na maioria,
os clubes estão sendo usados é de forma maldosa e de forma real
mente de roubo. Estão roubando nossos clubes, que já têm muito
pouco para receber. A gente vê o esporte aqui em Brasília, um
jogo Gama e Guará parece que deu 28 torcedores. Nesse final de
semana, o Vila Nova de Goiás, campeão goiano, veio jogar aqui
em Brasília, tinha 23 torcedores no campo. Então, o que a gente
está vendo com os clubes esportivos é isto: além da falta de públi
co, aparecem ainda os bingos para esfoliar, para roubar OS clubes
de futebol. Então, queria que V. Exa., como Deputado que é e
como autoridade no Distrito Federal, realmente se preocupasse
com o número excessivo e abusivo de bingos que a gente está ven
do por aí sem nenhum controle.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Eu entendo, Depu
tado...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Só que
ria esclarecer que é o Deputado Jovair Arantes, do PSDB de
Goiás, porque na gravação depois não se sabe de quem é a voz que
pediu um aparte ao Deputado Vicente.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANfES - Quero me peni
tenciar com a nossa Presidente e dizer que sou o Deputado Jovair
Arantes, do PSDB de Goiás.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Deputado, eu já o
conhecia de nome e gostaria de dizer o seguinte: quando fiz as mi
nhas colocações, eu não as fiz do ponto de vista do controle que o
Estado tem de ter do ponto de vista do repasse para as entidades.
O nosso decreto é explícito quanto à matéria. Cabe sim, a nós,
cabe sim, inclusive, detectar o montante que está sendo transferido
para as entidades. Agora, essa é uma questão que eu até partilhei
com os colegas aqui, fui transparente o suficiente para dizer das
dificuldades do nosso setor de fiscalização. Mas também quero di
zer aos colegas que cabe também às próprias entidades desportivas
não coonestar com irregularidades, não assinar termos de acordo,
omitir e não denunciar. Essa é uma outra grande dificuldade. O ato
de fiscalização não pode ser visto apenas como um ato unilateral
por parte do Estado, ele tem de ser visto como um ato bilateral de
quem está sendo prejudicado por não receber o benefício.

Então, eu gostaria aqui, nessa questão, de dizer o seguinte:
no nosso decreto, a matéria está disciplinada, reconheço que a nos
sa fiscalização ainda é insuficiente, mas também nós não podemos
deixar de traduzir aqui a responsabilidade com as organizações es
portivas e às vezes omissões delas, inclusi~e.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu queria
só dizer uma palavrinha.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Marqui
nhoChedid.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu só que
ria dizer o seguinte: por esse ponto de vista aí nós precisamos ca
minhar para acabar com o intermediário. O clube tem que ser
responsável, emitir pagamentos, compras de automóveis, prêmios,
tudo. Só queria... Quem quiser participar... do clube ser responsá
vel. Na hora que o Presidente do clube ou da entidade assinar o
cheque ou assinar a despesa, a responsabilidade é dele. Aí ele não
vai repassar para um terceiro essa responsabilidade. Eu só queria
colocar para o senhor uma coisa: queria dizer que nós estamos
muito satisfeitos com o seu depoimento, muito claro, muito objeti
vo, colocando a coisa claramente. É o primeiro depoimento nesta
Comissão em que nós temos a maior transparência em todos os
sentidos. Então, eu queria dar os parabéns ao Sr. Secretário. Esse
posicionamento do senhor nos deixa muito satisfeitos. Eu acho
que todos os Deputados aqui, a maioria, todos os Deputados, por
que é a primeira vez que vem uma pessoa, senta e fala: ''Está acon
tecenoo isso, isso, disso aqui não tenho conhecimento, é assim".
A par da situação. Meus parabéns, Secretãrio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Eu só queria
reforçar, Presidente...

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois
não, Deputado Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só quero re
forçar, porque eu acho que o Deputado conseguiu pegar o ~spírito
da nossa CPL A gente - eu mesmo, semana passada, fiquei ques
tionando minha atuação dentro desta CPI, porque as pessoas ten
tam aqui mostrar que está bem no seu Estado. Nós tivemos o meu
Estado aqui, o Rio de Janeiro, que disse que está tudo bem, enten
deu? E a gente sabe da porcaria que está. Não vamos nós... Está
gravado e queria que mantivesse, assumo o que falo, entendeu?
Agora, eu acho que é isso, é dizer: está ruim mesmo. Estamos ten
tando... É isso que a gente quer, não vamos tentar aqui mascarar a
situação, porque senão não tinha CPI aqui internamente.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está
certo. Eu vou dar a palavra agora ao D.D Secretário de Estado da
Fazellda de São Paulo... Você quer falar também? Ah, pois não. O
Relator também quer se manifestar.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu queria di
zer ao ilustre Deputado, contrariando um pouco o que disseram
meus colegas, que, na verdade, não adianta estar na legislação, não
adianta estar normatizado. O Problema que se está enfrentando - e
se está enfrentando em toda a parte - é o problema da aplicação da
lei. E aqui, mais uma vez, ficou constatado e dito pelo próprio De
putado a impossibilidade de fIScalizar... Porque tem uma parte que
é federal, tem uma parte que é estadual, tem uma parte que é mu
nicipal. Cada um se limita à sua parte. O responsável pela parte fe
deral, que é o secretário da receita informou a esta Comissão que
não tem nada a ver com isso. E o próprio Deputado confnmou que
ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Superior Tri
bunal e perdeu. Ele não gosta desse problema de bingo e acha que
não tem nada a ver com isso, quando ele tem tudo a ver com isso.
Quer dizer, o que nós constatamos é que em relação à Secretaria
de Fazenda do Distrito Federal, está tudo muito bem, mas, em re
lação ao tributo federal o que pode ser dito? Nada pode ser dito,
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porque não há nenhuma fiscalização, porque dito pelo próprio Se
cretário da Receita que ele não tem nada a ver com o bingo, quan
do tem tudo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Bom, o
senhor quer se manifestar, Secretário?

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE- Sim, se me permi-
te...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu s6
gostaria de saber se o senhor fica um pouco mais quando eu der a
palavra ao Secretário <;te São Paulo, ou o senhor quer se retirar em
.seguida.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Eu pediria ao Dr.
Nakano, colega do CONFA, que perdoasse minha ausência, por
que n6s estivemos juntos na Comissão do Senado e eu deixei as
sim algumas decisões importantíssimas para o Governo do Distrito
Federal ainda a tomar hoje, e a minha ausência poderia prejudicar
algumas decisões.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - então o
senhor em seguida sai.

O SR. WASNY NAKLE DE ROURE - Sra. Presidente,
Srs. Deputados, com todo o respeito, eu não disse que a nossa fis
calização está impossibilitada. Oque eu disse foi que nos estamos
num processo crescente de um decreto que foi assinado nos últi
mos dias de março, portanto, um sistema recém-implantado no
Distrito Federal. Disse que tínhamos apenas trinta auditores e que
há um mês, ou menos do que isso, absorvemos um conjunto de
149 novos auditores, que estamos remontando uma máquina de
fiscalização. Eu gostaria, inclusive, até mesmo antes da conclusão
do trabalho desta Comissão, de trazer a esta Comissão novos rela
t6rios de fiscalização. Pretendo responder algumas perguntas em
que não fui suficientimente claro, e creio que a Comissão deve tê
las para poder ser precisa no seu relat6rio. Agora, o que ressaltei é
que a fiscalização dos bingos não pode ser apenas uma atribuição
localizada. Vejam bem, acredito que o ISS é um tributo municipal.
Quem deveria estar aqui, inclusive, são os Secretários Municipais
da Fazenda. Porque são eles que de fato, acompanham. Vou citar
uma cidade. Por exemplo, a cidade de Anápolis. Pelo bingo de
Anápolis, quem .vai responder? É o Secretário da Fazenda de
Goiás? Não. É o Secretário Municipal de Anápolis, porque o ISS é
um tributo municipal. Entendo que também ele vai ser incompleto
~ sua resposta, porque essa questão da tributação é maior do que
o próprio Município em si, uma vez que o Imposto de Renda inci
de. Gostaria de agradecer a Sra. Presidente, aos Srs. Membros da
Comissão. Estarei à disposição para complementar as informaçõ
es. Procuraremos dar retorno aos pedidos que nos foram formula
dos. Deixo aqui, de antemão, ao nosso colega Relator, para que
tenha conhecimento. Era isso, Sra. Presidente, muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Quere
mos agradecer ao D.D Secretário de Fazenda do Distrito Federal,
Dr. Wasny Nakle de Roure, a ~a presença e contar com sua cola
boração permanente com esta CPI do bingo, instalada na Câmara
Federal, que tem por finalidade acompanhar o movimento dos bi
ngos em todo o Brasil. Agradeço a sua presença, Secretário, e con
to com sua colaboração para nos passar informações assim que
puder. Vou dar a palavra agora ao Secretário Yoshiaki Nak:ano,
que é do nosso Estado de São Paulo.

O SR. YOSIDAKI NAKANO - Sra. Presidente, Srs. Depu
tados, senhoras e senhores, o bingo é uma questão extremamente
complexa. Na verdade, como Secretário da Fazenda durante esses
oito m~SeS, ainda não aprendi tudo o que devia aprender sobre o
bingo. .

A SRA. PJlliSIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Apren
deu sobre o BANESPA.

O SR. YOSHlAKI NAKANO - Aprendi sobre o BANES
PA, que tem tomado, praticamente, todo o tempo da gente. Mas te
nho aqui me acompanhando um assessor; pai:a quem gostaria de
passar a palavra posteriormente, para que pudesse dar uma expli-.
cação mais técnica e dar todos os detalhes. Mas, de início, o que
podemos colocar é que na Secretaria da Fazenda de São Paulo es
tamos à inteira disposição para qualquer informação que for ne
cessária a respeito do bingo. A primeira colocação que
gostaIÍamos de fazer é dar um retrato da situação. Quer dizer que a
situação do bingo no Estado de São Paulo é uma situação que eu
diria relativamente ca6tica. Tivemos uma regulamentação, aprova
da no ano passado, que cobrava taxas que tornava inviável o bi
ngo, Com isso, tivemos uma proliferação de bingos clandestinos.
A Secretaria da Fazenda do Estado tem uma enorme dificuldade
de fiscalização, exatamente por algumas das questões colocadas
por aqui. Enquanto gerador do tributo, quem é beneficiado pelo bi
ngo é a Receita Federal. Da receita total do bingo, 65% são desti
nados como prêmio e Imposto de Renda. Sobre os 65% incidem a
alíquota de 35% de Imposto de Renda. Então, quem realmente ar
recada o tributo é a Receita Federal. O que a Fazenda do Estado
arrecada são taxas. Na medida em que controla a emissão de carte
las e autoriza a criação de bingos, n6s, do Estado, cobramos taxas.
A arrecadação dessas taxas no Estado de São Paulo é ínfima. De
janeiro até agora arrecadamos 1,5 milhão de reais. As multas apli
cadas chegam a 20 milhões. Mas a arrecadação de taxas é de 1,5
milhão de reais. É evidente que com 1,5 milhão de reais não temos
nem condições de remunerar o serviço de autorização dos bingos.
Então estamos numa situação extremamente delicada, porque
quem devia realmente fiscalizar do ponto de vista tributário é a
Receita Federal. Quando existe qualquer ilegalidade ou se o bingo
é clandestino, é um problema policial. A Secretaria da Fazenda
tem competência de fiscalização na área tributária, e a lei do Esta
do estabelece algumas competências, tanto de verificar no local ou
a posteriori os livros e pode, inclusive, aplicar multa e cassar as
autorizações quando constata irregularidade. Uma vez constatada
a irregularidade, o problema, na verdade, se torna um problema
policial. E a dificuldade,também é que o fiscal de renda do Estado
está acostumad6 a examinar livros contábeis e não aprovar proje
tos de bingos, avaliar as modalidades esportivas, analisar o plano
de jogo ou, então, verificar se os mecanismos utilizados pelo sor
teio são tecnicamente adequados. Evidentemente, os nossos fiscais
estão num processo de aprendizagem. Em São Paulo, em função
das taxas excessivamente elevadas fixadas no ano passado - co
brava-se cerca de sessenta centavos por cartelas emitidas -, a
maior parte dos bingos se tornou clandestina. Por quê? Porque na
maior parte dos bingos clandestinos uma cartela custa um real.
Sessenta e cinco centavos são destinados para o pagamento do
prêmio e para o Imposto de Renda, e 35% devem ser divididos en
tre o clube e a entidade que administra o bingo. Se cobramos ses
senta centavos, é mais do que 35 centavos que' aquela parcela
corresponderia ao clube e à entidade administradora do bingo.
Com isso, tivemos problemas. Tão logo assumimos, elaboramos
um novo projeto de lei para reduzir as taxas e tornar viável o jogo
de bingo a um real por cartela. Esse projeto está em tramitação na
Assembléia Legislativa, e não foi ainda aprovado. Com isso temos
uma proliferação de bingos clandestinos, que é muito mais um
P,fOblema policial do que um problema de fiscalização da Secreta
ria da Fazenda. Uma questão importante que terá de ser rediscuti
da é a questão do rateio. Não só se a Receita Federal vai ser aquela
entidade que não tem praticamente nenhum trabalho, e leva a par.
cela do leão, ou se vamos modificar o rateio. O que temos verifi
cado é que a exploração do bingo é uma atividade extremamente
complexa. Não s6 complexa, como exige equipamento apropriado,
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portanto, exige investimento, pessoal capacitado, exige agência de
segurança e também uma série de serviços, tipo serviço de bar.
Verificamos em São Paulo que um bingo grande emprega cerca de
250 funcionários, um bingo médio, em torno de 100 a 120 funcio
nários. E, normalmente, os clubes esportivos, particularmente
aqueles dedicados à modalidade olímpica, não estão dispostos a
fazer investimento próprio desse tipo. Aí se cria um problema,
pqrque o custo de gestão do bingo é relativamente alto. Na nossa
pesquisa - não é um dado definitivo - basicamente, para que o
clube tenha algum tipo de receita e para que a atividade de admi
nistração do bingo não seja antieconômica, sOmente 7% da receita
total do bingo acaba sendo destinada ao clube esportivo. Os 28%,
na verdade, normalmente são absorvidos pela administradora, e os
65% restantes são para o prêmio e Imposto de Renda. Há uma
questão delicada a ser discutida. Eventualmente, regulamentar es
sas parcelas, principalmente a partição de quanto se deve pagar
para uma administradora e, eventualmente, reduzir a parcela que
vai para a Receita Federal, que não tem praticamente nenhum ser
viço. Simplesmente, recolhe. Nós fiscalizamos e a Receita Federal
recolhe o Imposto de Renda, que é uma situação bastante injusta,
particularmente porque foi uma lei federal que determinou ao Es
tado. Não cabe ao Estado recolher, se tem interesse ou não em au
torizar e explorar essa atividade. Simplesmente, recebeu uma
emissão, uma obrigação de autorizar a exploração do bingo e a fis
calização. Até o momento, no Estado de São Paulo, temos 38 enti
dades com autorização para explorar o bingo eventual
permanente, temos 25 entidades desportivas explorando o bingo
eventual, com datas marcadas, não permanentes. Temos trinta so
ciedades comerciais com credenciamento concedido. Negamos,
indeferimos durante esse período autórização para 35 entidades es
portivas. Esses são os dados. Gostaria de passar a palavra ao o
meu assessor, que acho pode complementar a exposição e dar al
guns detalhes técnicos.

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Sra. Presidente, Sr. Relator e senhores presentes, gostaria de co
meçar minha exposição com uma pequena ponderação que me tem
preocupado muito desde que foi editada a lei ZICO, que é a de 'sa
ber se a União pode determinar ao Estado o que fazer ou o que não
fazer. Na verdade, o Estado tem um papel definido na Constitui
ção. Tenho sérias dúvidas se a União pode dizer o que uma Secre
tária de Estado deve fazer ou não. Parece-me uma invasão terrível
de competência. Haveria aí uma inconstitucionalidade. É só uma
preocupação que, como a CPI está cuidando de rever toda essa
questão, gostaria de apresentar. De qualquer forma, a lei Zico de
terminou, autorizou a feitura de bingos para o fomento de desporto
e atribuiu aos Estados a competência para fiscalizá-los. Em segui
da, alguns meses depois, foi editado um decreto federal que nor
matizou, deu princípios gerais a serem observados pelo Estado.
Em São Paulo, em novembro de 1994, foi editado um decreto re
gulando toda essa matéria e editada também uma resolução que
eatabelecia condições para o credenciamento. Desde então, a Fa
zenda do Estado só tem encontrado problemas. Primeiro: a fiscali
zação do bingo foge à aptidão natural dos agentes do fisco. Eles
não estão treinados, não estão familiarizados, não têm nenhum
contato com esse tipo de atividade. A atividade fiscal está voltada
exclusivamente para tributos e não para jogos. O jogo deveria ficar
para uma outra entidade que não a Secretaria da Fazenda. Seja
como for, a Secretaria teve que absorver esse encargo a mais e
desde então, só tivemos problemas. Primeiro: uma lei de taxação
excessiva, que proporcionou uma infmidade de mandados de se
gurança, alguns deles deferidos, outros indeferidos, outros para
julgar; bingos clandestinos que escapam à atividade da Fazenda e
passam à alçada da polícia, porque se trata de contravenção e não

mais de jogo e invasão de jogos de outros Estados, que não se sabe
se credenciados ou não, de difícil fiscalização, porque não tem pa
radeiro certo, São vendidos em bancas, em casas lotéricas. Não se
tem nenhum controle sobre isso. A única entidade que realmente
angaria benefícios como esse tipo de empreendimento é o Fisco
Federal, que tributa na fonte, 30% sobre o prêmio. Não tem grande
esforço. E recolhido, semanalmente, me parece, pelas casas de bi
ngo. A nossa regulamentação é severa, exige uma série de docu
mentos, certidões, atestados de filiação de entidades exportivas
nacionais e internacionais, o Comitê Olímpico, comprovação de
participação em torneios oficiais. Apesar de tudo isso, temos até
apreendido, mas sem conseguir comprovar, que muitos desses
atestados não são verdadeiros. Federações e confederações os
apresentam, assinam e temos que aceitar esses documentos. Gosta
ria, se fosse possível, alguma pergunta mais específica. Queria
deixar mais uma questão pertinente ao Telebingo à Tele Sena e a
outros que se vê pela televisão, que esse não são de alçada do Es
tado. Aliás, eles não são bingo. Tomam de empréstimo, o nome
''bingo''. São títulos de capitalização, autorizados pela SUSEP, não
sei como. Trata-se de um milagre, porque título de capitalização
não pode dar prêmio, a eles o dão. Mas, antorizados pela SUSESP,
o Estado não tem nenhuma iniciativa, nenhum poder de fiscalizá
los.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O Sr.
Secretário quer complementar com mais alguma coisa? (pausa.)
Vou dar a palavra ao Rela\pr, Eurico Miranda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Diferentemen
te dos meus colegas, quero parabenizar o Secretário. É o primeiro
depoente que conhece efetivamente a matéria. Todos os outros qu'e
aqui passaram conhecem parte da matéria. Foi muito bem coloca
do o problema do bingo. Tem uma coisa chamada bingo perma
nente que exige equipamento eletrônico. Tem outra chamada
bingo eventual e tem outra que nada tem a ver com a Secretária da
Fazenda. Tem a ver com a Secretária da Receita Federal, que dá a
autorização, que é para esses títulos de capitalização, etc. Nós, in
clusive, convocamos o pessoal do Papa-Tudo, etc., mas tínhamos
que convocar o Secretário da Receita Federal que deu a autoriza
ção para ter o Papa-Tudo...

-EaSUSESP.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E a SUSESP

Ninguém, nenhum Secretário de Fazenda dá autorização para
Papa-Tudo ou para esse tipo de atividade. Tive a oportunidade,
dentro do depoimento, passado, de fazer colocação de que eu não
entendia é como sobrava alguma coisa para o apostador, tirada a
despesa, os 35%, tendo o Imposto de Renda. Aqui em Brasília, por
exemplo, com a cobrança de 10% de ISS, eu não entendia como é
que conseguia chegar algum para o apostador. Passei a entender
muito menos quando, por exemplo, em São Paulo, numa -cartela de
um real, podia-se taxar sessenta centavos. Aí, então, não sobrava
nenhum. Não havia jeito de sobrar. Talvez, então, me parece que
seja por isso, o que recebi lá de São Paulo - e analisei profunda.
mente esses contratos - que não dava para entender como estava
funcionando esse tipo de coisa. Tenho a impressão que a maioria
deles deve ter funcionado na base de liminares e sem autorização.
Em cima disso que lhe faço uma pergunta objetiva. Se o secretário
não souber, talvez, o assessor possa-me responder. Vi aqui, por
exemplo, não constava na relação que recebemos, autorização para
o bingo, um bingo famoso lá de São Paulo, chamado Bingo 23 de
maio, que era do União São João. Não vi. Agora, vi aqui que foi
indeferido. Uma das autorizações foi um pedido do União São
João, que teve indeferido o pedido do Bingo. Mas acho que esse
bingo está em funcionamento. A minha pergunta era se ele está
funcionando através de liminar ou mudaram, ou a autorização foi
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dada à uma outra entidade, porque a informação que eu tinha é
que seria do União São João. Essa seria a primeira pergunta. A ou
tra é se, efetivamente, existe alguma ligação, algum diálogo vamos
dizer assim, entre a Secretaria da Fazenda e Receita Federal. Por
que, na Verdade, o tributo é mais da Receita Federal. O que a le
gislação até determina é que a Secretaria da Fazenda dê as
autorizações, seja responsável pela autorização, ou seja, ele tem
que fiscalizar esses documentos, o problema da caução, o proble
ma se o clube efetivamente pratica as três modalidades olímpicas,
se ele disputou naquele ano. Isso é que é a função da Secretaria de
Fazenda, que é a que concede a autorização. Se na legislação esta
dual se cobre alguma taxa, aí, sim, cuidar que essa taxa está sendo
arrecadada ou não. Estou fazendo essa colocação até muito mais
para os meus colegas, no sentido de que qualquer informação que
seja dada em termos de tributo por parte das Secretarias de Fazen
da é totalmente aleatória, porque não tem como saber. É um tribu
to federal. Não tem como ver esse recolhimento, e a fiscalização
deve ser muito mais em cima do que o assessor colocou, que de
repente uma federação dá um atestado de que tal clube participou.
E, aí, ter um pessoal preparado para verificar se, efetivamente,
esse clube praticou nesse ano, porque aí é uma declaração falsa,
porque baseada apenas na declaração da federação e da entidade.
Aí, me parece que esse é o grande erro que tem em São Paulo,
porque aconteceu ...porque aí se começa a ver, por exemplo:
VoIkswagem Clube, União de não sei quê, Círculo Militar de São
Paulo. Tem uma série de entidades aqui que foram conseguidas
autorização, que me parece que foi concedido baseado em docu
mentos, mas, na verdade, essas entidades não praticam essas mo
dalidades olímpicas. Vejo um aqui, por exemplo, que é até ligada
com ilustre... que é com ilustre Secretário. Por exemplo, Clube
Cultural Nipobrasileiro de Bauru. Esse clube cultural pratica três
modalidades olímpicas?

O SR. YOSlllAKI NAKANO - Não. Isso que nós exigi
mos é que a Secretaria de Esportes e Turismo...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Dê a declara-
ção.

O SR. YOSlllAKI NAKANO - ...dê uma declaração. Eles
é que têm a responsabilidade de fazer a fiscalização na parte es
portiva.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não. Pelo que
senti, Secretário, é que lá em São Paulo quem analisa...

O SR. YOSlllAKI NAKANO - A parte esportiva é a Se
cretaria de Esportes.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A parte espor
tiva é a Secretaria de Esporte tendo o OK da Secretaria de Espor
tes é que passa para a ...

O SR. YOSlllAKI NAKANO - Para Fazenda. E aí verifi
camos se a entidade está quites com o Fisco, se toda a documenta
ção está regularizada. Aí, nós autorizamos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, a mi
nha pergunta então é... São duas perguntas: se pode me responder
sobre esse Clube 23 e se, efetivamente, a colocação que fiz é mais
ou menos o que está acontecendo no Estado de São Paulo ou não.
Aqui aproveito também a Presidente querendo saber se está sendo
exigida caução na autorização para essas entidades?

O SR. YOSlllAKI NAKANO - Nós não estabelecemos
caução. Isso podemos rever e estudar, mas nós não cobramos. Nós
cobramos uma taxa de autorização e taxa por cartela emitida, auto
rização de cartela.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A pergunta é a
seguinte: por exemplo, num bingo eventual, quando se dá uma au
torização, não é exigida uma caução para garantia dos prêmios,
etc.?

O SR. YOSlllAKI NAKANO - Não.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Porque, na

maioria dos Estados, isso está sendo exigido. Quer dizer, porque é
uma garantia no sentido de, de repente, pelo menos o apostador ter
a garantia de receber o prêmio.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não. Em São Paulo, a le
gislação não exige a caução.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Em relação ao
Clube 23?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Em relação ao Clube 23,
eu não tenho essa informação. Eu teria que levantar. Não sei se...

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
O Clube União São João, realmente, teve indeferido, como consta
aí. O Clube 23 eU não sei se tem uma outra entidade funcionando
lá legitimada a isso. Presumo que esteja, que tenha aproveitado o
local, que é um local que me parece propício para jogo. Isso é um
elemento que eu preciso levantar.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Então, nós levantamos e
mandamos a informação.

O SR. NÃO IDENTlFIC.ADO - Está em funcionamento?
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Com o

mesmo nome?
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Com o mesmo

nome. Então, fica essa colocação.
O SR. YOSlllAKI NAKANO - Mas é que como o ilustre

Relator colocou, nós temos uma série de casos em que a autoriza
ção está sendo dada pela Justiça.

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Tem algumas autorizações por Justiça, porque, vejam, ele pode até
estar atuando clandestinamente. Nesse caso, se foi negado, a polí
cia tem o rol, a Secretaria de Segurança tem o rol dos bingos auto
rizados. Os bingos que não estão autorizados são clandestinos e
cabe a ela investigar. O Fisco Estadual não pode ficar permanente
mente em cima de uma atividade secundária para a Receita Esta
dual.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Objetivamen
te, a minha colocação, Sr. Secretário, é se pudesse mandar, então,
a informação sobre esse Bingo 23. E, para complementar, se efeti
vamente é mais ou menos esse o panorama do que está acontecen
do no Estado de São Paulo?

O SR. YOSHIKI NAKANO - Exatamente. É isso.
O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Viu Euri

co, só para adentrar aí, SI" Presidente, esse Bingo 23, viu Eurico, é
aquele famoso bingo que a "Globo" mostrou, aquele famoso bingo
que a "Globo" mostrou do Brasil Futebol Clube.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu só
queria, antes de dar a palavra aos ilustres Deputados, quantos bi
ngos têm em funcionamento em São Paulo, Sr. Secretário? O se
nhor deu aqui a relação, mas os Deputados não estão vendo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Os autoriza-
dos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zula'iê Cobra) - Os auto
rizados. Os autorizados.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Os autorizados. Nós temos
38 permanentes e 25 eventuais. Trinta são ~ociedades comerciais
credenciadas. O que nós negamos, indeferidos, 35. Agora, os clan
destinos, nós não sabemos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quero lembrar
ao Secretário que no último depoimento que tivemos aqui, de São
Paulo, o número que nos deram é que estavam funcionando em
São Paulo 423 bingos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê CobJ1l) - A De
putada Rosemary Corrêa, que é Relatora da CPI da Assembléia
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Legislativa de São Paulo, falou em 472 bingos, ela calculava que
estivessem em funcionamento.

O SR. LUÍS FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Eu só queria fazer um parêntese. Vejam, quando foi editada a Lei
Zico, o Estado de São Paulo não tinha nenhum diploma legal regu
lando o bingo. Então, demos uma série de autorizações, a título
precário, para que os bingos funcionassem com base só na legisla
ção federal, que se aplica no caso de omissão da legislação esta
dual. Esses bingos funcionaram até 12 de fevereiro, que foi a
época marcada pam que eles regularizassem a sua situação, obten
do um credenciamento novo, de acordo com a legislação baixada
em novembro. Naquela ocasião, efetivamente, podiam ter funcio
nado quatrocentos e tantos bingos. Depois que entrou a nova legis
lação exigindo o credenciamento na Fazenda, os bingos que têm
são esses. Quando nós descobrimos bingos clandestinos, nós ofi
ciamos à Secretaria de Segurança Pública, que tem que tomar as
providências criminais. A Fazenda não tem o poder de ir lá e fe
char bingo, prender gente, prender cartela e tudo mais.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobm) - Por fa
lar em cartela, e as cartelas? O senhor está falando sobre as taxas.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Para bingo permanente co
brumos uma taxa de autorização de 2 mil UFESP. Isso representa,
hoje, em reais...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quatorze mil.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quatorze mil o

quê?
o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quatorze mil

reais.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANIES - Para quantas

cartelas?
O SR. YOSHIAKI NAKANO - Para dar autorização, cre

denciar o bingo permanente. Aí, cobmmos por cartela. Por cartela
a taxa em vigor, hoje, é de 60 centavos. Não, hoje dá mais, 70 cen
tavos, porque a UFESP varia. Nos que nós temos controle nós re
colhemos.

O SR. DEPUTADO JOVAJR ARANTES - Por amostm-
gem?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não. Isso tem todo
um processo em que pam emissão de cartelas é preciso ter um pro
cedimento, está certo, o mesmo procedimento que normalmente
uma empresa tem pam imprimir talão de nota fiscal. Tem série etc.
e tal, e a Fazenda autoriza a emissão.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É chancelada?
O SR. YOSHIAKINAKANO - Exato. E pam...
O SR. DEPUTADO JOVAJR ARANTES - Não tem chan

cela a cartela?
O SR. YOSHIAKI NAKANO - Chancela é carimbo?
O SR. DEPUTADO JOVAJR ARANTES - Carimbo, o

controle da Secretaria.
O SR. YOSHIAKI NAKANO - Tem o controle.
A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ele aca

bou de falar que é igualzinho à nota fiscal.
O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Há

uma diferença. Permita-me o Sr. Secretário, há uma diferença.
Quando você tira um talão de nota fiscal, você recebe uma nume
ração. Esse talão poderá ser usado ou não. E o imposto será pago
do talão usado. Agom, o controle é feito, na fonte, na hom em que
é emitido. A cartela é feita dessa forma?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Pam emitir um milhar co
bmmos uma certa taxa. ..

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Quanto arre
cada por mês?

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobm) - Vamos
pôr ordem. Eu vou dar a palavra, então, pam cada Deputado. Eu
comecei perguntando, aí o Deputado Vicente também, o Deputado
Jovair também. Então, tem uma ordem aqui que o primeiro é o Jo
vair Arantes. Então, vamos fazer isso?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - SI"' Presidente,
me dá 30 segundos?

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobm) - O Rela-
toro

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Só para escla
recer•••Eu vou tentar esclarecer. Já disse, aqui, antes, isso é um
problema da Receita Federal. Procurar saber quanto ele arrecada, o
que São Paulo cobm. São Paulo cobm, para dar uma autorização, 2
mil UFESP. São 14mil reis. E depois, toda vez que você vai lá so
licitar•.. Ele não controla nada. O controle da cartela, da tributação
não é deles, porque não incide mais nada sobre isso. É Receita Fe
deral que incide. Quando você vai lá pedir uma cartela, por exem
plo, 10 mil cartelas, ele cobm 60 ou 70 centavos e emite uma nota
fiscal por aquela emissão. É isso. Claro, emite um bingo quando
vende.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobm) - Vou dar
a palavm agom ao Deputado Jovair Arantes, do PSDB de Goiás.

O SR. DEPUTADO JOVAJR ARANTES - Queria, primei
ro, demonstrar um certo otimismo, hoje, com a nossa CPL Parece
que começa a tomar um rumo importante. A gente está tendo de
poimentos que começam elucidar uma série de fatos até então que
estavam, em nosso entendimento, obscuros. Tenho algumas per
guntas, aqui, ao Secretário, mas principalmente eu queria, depois,
na fala do nosso assessor da Secretaria de São Paulo, ele começou
a dar algumas sugestões aí que acho que são da mais alta impor
tância para também nortear o nosso trabalho. Ele falou sobre a
questão do imposto que é cobrado. Quer dizer, o tmbalho fica com
os Estados e com os Municípios e que está levando o bolo é a
União, e os atmvessadores que, porventum, conseguem driblar
esse aparelho de arrecadação, que é extremamente deficiente.
Acho que ele deu algumas sugestões e elas devem, em nosso en
tendimento, continuar a serem dadas nesse depoimento ainda dele,
porque é importante para que a gente possa melhorar. Uma outra
coisa que fic9u claro é por que os clubes não se interessam tanto
pelo bingo. E porque a carga tributária, se não for para lesar, se
não for pam dar um drible, não sobm nada pam o clube. Aí, traba
lho por trabalho, o cara já tem que ir atrás dos conselheiros mesmo
para arrumar dinheiro pam jogador etc., então, ele vai continuar
com o mesmo trabalho que sempre teve na vida inteim. Resultado:
o que está acontecendo é que não interessa aos clubes mexer com
isso, porque só dá trabalho.

O SR.DEPUTADO EURICO MIRANDA - Da forma
como está.

O SR. DEPUTADO JOVAJR ARANTES - É. Da forma
como está. Como os dirigentes de clubes, na sua quase que totali
dade, são pessoas honestas, idôneas, não interessa lesar o Fisco,
não interessa lesar o Estado, nem o Município. Por isso, fica claro,
patenteado por que é que tem as pessoas espertas entrando no pro
cesso. Eu queria perguntar ao nosso Secretário, uma das perguntas
já foi respondida, sobre a chancela das cartelas. Como é que o Es
tado fiscaliza a arrecadação das entidades, por exemplo, a Secreta
ria de Esporte do seu Estado, talvez você não possa ter essa
informação, pode depois mandar pam nós a Secretaria de Esporte
e Turismo de São Paulo, por exemplo, que é quem dá as autoriza
ções aos clubes, se ela tem o controle de quanto o clube que auto
rizou a explomção do seu nome em troca do bingo ele está
recebendo em cada sorteio, ou por mês etc.? A outra pergunta é
qu~to a Secretaria da Fazenda de São Paulo arrecadou em espé~
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cie, até a presente data, com os bingos? E se existe alguma fiscali
zação também por parte da Secretaria da Fazenda com relação ao
que é repassado aos clubes e quais as dificuldades encontradas
para a fiscalização dos bingos, em geral? São perguntas que a gen
te até repete às pessoas que vêm aqui para podermos fazer alguma
seleção para, no fmal, chegarmos a uma conclusão.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Em relação à fiscalização,
existem duas formas de fiscalizar: uma é a fiscalização no local,
no momento. Temos que verificar as cartelas, se são legais, o esto
que etc.; a outra forma é a posteriori. Essas entidades têm que fa
zer prestar contas, no caso de bingos permanentes, mensalmente,
e, no caso de sorteios,. até sessenta dias após a verificação do sor
teio. Nesses outros casos, a Fazenda fiscaliza a posteriori. São
duas formas básicas de fiscalização. Agora, aSe~a de Espor
te e Turismo, o que faz norm~lmentequando um clube, uma asso
ciação quer autorização para explorar o bingo, entra com um
pedido, e um funcionário da Secretaria vai fazer uma verificação
no clube se realmente está sendo praticado, no minimo, três moda
lidades. Tendo o sinal positivo...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A 'Única partici
pação da Secretaria de Esportes é essa?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Isso. A partir daí é a Fa
zenda que autoriza e entra mais na parte de fiscalização, como
manda a lei. Só que, realmente, a parte tributária cabe à Receita
Federal. E, se o bingo for clandestino ou estiver numa situação ir
regular, o problema é policial. Nós temos que notificar a polícia.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto arreca
dou o Estado de São Paulo?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - A arrecadação que temos
aqui é de 1,5 milhão de real.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - De quando a
quando?

O SR. YOSHJAKI NAKANO - De 10 de janeiro até hoje.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Um milhão e

meio?
O SR. YOSHIAKI NAKANO - É. Mixaria.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Desses, trinta e

tantos bingos funcionando legalmente?
O SR. YOSHIAKI NAKANO - Isso. Nos sete meses deste

ano. Agora, temos multas aplicadas no valor de 20 milhões de
reais. Inclusive, alguns clubes grandes em São Paulo, se nós, real
mente, cobrarmos essa multa, vai ter que fechar.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANIES - O Papa-Tudo e
a Tele Sena pagam alguma coisa para o Governo de São Paulo?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não, porque isso aí
não é modalidàde bingo estipulada por lei.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Aprovei
tando a oportunidade, só adendando essa pergunta, o Telebingo,
Secretário, que é a modalidade bingo, teleolimpíadas, aí, recolhe
alguma coisa em São Paulo?

O SR. YOSHJAKI NAKANO - Não, não. Telebingo, Tele
Sena são títulos de capitalização. Quem fiscaliza é a SUSESP.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O Telebin
go não é título de capitalização. Telebingo, olimpíadas, que vai a
Hortência falar, o Zico, lei Zico, taL.

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
O Telebingo é nacional, feito pelo COB e foi autorizado pelo Rio
de Janeiro. É uma entidade nacional. O Telebingo não entrou em
São Paulo ainda. Está procurando...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Vende-se
cartela em São Paulo.

O SR. LUÍS FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Vende-se cartela em São Paulo, porque as casas lotéricas vendem.

Esse é um outro problema. Ele está pedindo uma autorização para
São Paulo para entrar.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas não
tem autorização?

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Não tem. Uma casa lotérica no Rio pega um bilhete do Telebingo
e repassa para São Paulo, como faz com bilhete de loteria. Agora,
ele, pessoalmente, não faz. Estamos propondo uma mudança na le
gislação para atender o COB, para que ele possa atuar legitima
mente em São Paulo. O que ocorrido é a transferência...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Está ha
vendo alguma atuação em cima disso no Estado?

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Não está. Esse aí não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Passando
batido.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sra. Presidente,
gostaria que ele colocasse essas sugestões como essa que ele apre
sentou, para que fosse anotado, inclusive, pela Secretaria. A minha
'Última pergunta seria essa.

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Perdão. Funcionamento de quê?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sugestões.
A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Suges

tões. O Deputado Jovair está pedindo sugestões. O' que o senhor
acha que poderia fazer nesse aspecto aí?

() SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Acho que foi uma experiência que tivemos com o bingo...Na ver
dade, todos nós éramos neófitos nessa questão. Inclusive, a Câma
ra quando editou a lei autorizando não sabia a repercussão que iria
ter. Agora, a realidade demonstrou um quadro diferente. Acho que
essa matéria deveria ser objeto de estudo. Têm países com legisla
ção adiantadíssima, como Espanha, Portugal, Estados Unidos.
Acho que os clubes não têm condições de eles próprios explora
rem o jogo, porque o jogo em período contínuo demanda um n'Ú
mero muito grande de pessoal. As implicações trabalhistas e
previdenciárias são gravíssimas. Nenhum bingo funciona com me
nos de cem funcionários, não há possibilidade, não há mesa de bi
ngo. Eu fui verificar in loco para saber como funciona uma mesa
de bingo. Tem um locutor...Um bingo corre a cada 8 minutos. Um
locutor a cada duas horas tem que parar de falar. A mesa é com
posta por cinco, seis pessoas: um que canta o n'Úmero, outro que
anota, outro que confere. Todo esse pessoal é de alta rotatividade.
Então, o n'Úmero de gente, de trabalhador, de servidores do am
biente é muito grande. Os clubes não têm condições de arcar com
isso. A solução para os clubes seria as máquinas automáticas 
essa seria uma solução inteligente para os clubes - que não depen
de de gente, depende de ficha. Existem empresas seríssimas que
funcionam no mundo inteiro com máquinas <:pm as maiores garan
tias, à prova de qualquer fraude. Essa seria' uma solução para os
clubes. A solução atual que está aí - e o bingo começou como bi
ngo de igreja - não funciona.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Vou dar
a palavra agora ao Deputado Vicente André Gomes, do PDT de
Pernambuco.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Se
cretário, antes de mais nada, agradecer a presença do senhor aqui,
contribuindo ou tentando contribuir para que a gente encontre uma
forma. Agora, lá no Nordeste - e não é nenhuma ironia - temos
uma expressão quando a coisa é muito complicada de dizer que é
uma mula-sem-cabeça. Estou chegando à conclusão de que essa
questão do bingo é uma mula-sem-cabeça, porque o Secretário da
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Receita Federal disse que não tinha nada a ver com o processo do
bingo.

(Não Identificado) - Só tem.
O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Mas

ele disse que não vinha porque não tinha nada a ver, porque não
sei o quê, e essa história toda. Os Estados que têm vindo dar de
poimento, todos eles preocupados, todos eles refletem uma impo
tenciabilidade, pela legislação, de ter um controle. Afmal de
contas, será que a questão é só de controle? O que está por detrás
disso tudo? Quem está se beneficiando com isso? Será que "anõ
es" s6 existem no Congresso? Será que não existe droga, cocaína,
comprando cartela para legalizar dinheiro? Será que os Estados
não têm uma visão de analisar que uma receita de um milhão e
meio, com oito meses de funcionamento, é uma receita ínflDla e
que não reflete e, de repente, passa a ser uma coisa importante
para o Estado, porque, enquanto essa receita é baixa, alguém está
ganhando dInheiro. E, pelo que mi: ;"lssa aqui, é que a Receita Fe
deral, quando viel pk<l. ~~ ',ai dizer: "Olha, não tenho como con
trolar porque s6 posso controlar pela receita total, que vai do ISS,
a emissão da cartela. E se eu não teribo, se esse controle é baixo, a
receita é, também, baixa. ''Eu acho o seguinte: a questão do Tele
bingo - lamento, mas acho gravíssima essa colocação que o se
nhor aqui -, é legalizado no Rio, entra em São Paulo, é vendido, e
não faz nada. O Senhor encaminhou um projeto de lei para a As
sembléia Legislativa, oito meses, de uma coisa que é de uma se
cretária analisar bem o processo, mandar em caráter de urgência,
sensibilizar os Deputados e dizer: Olha, a situação é grave, e preci
sa se regularizar esse neg6cio. Acho que fora isso, Secretário, Pre
sidente, se não houver uma unidade de todos os segmentos para
entender que existe um buraco bem grande, enquanto nós estamos
preocupados com a cortina de entrada de tóxicos no Brasil, en
quanto a gente está preCV"'''lldo com a questão dos clubes que es
tão falindo, e que a le1 foi feita com o objetivo exclusivo de
beneficiar a (?), que está sendo roubada de uma forma que deixa
todo mundo amarrado, ou há uma sensibilidade de todo mundo, ou
simplesmente chegar e dizer: É isso mesmo, é que a legislação é
ruim, e que a gente precisa regularizar. Quando eu tenho impres
são de que a questão é gerencial. É de uma boa secretária e uma
máquina de escrever. E, realmente, botar a cabeça na mula - que
tem- é s6 gente achar. Essa é a minha impressão.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Em São Paulo, desde, acho
que, o fmal do ano passado, existe uma CPI do Bingo na Assem
bléia Legislativa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Não, é
março desse ano.

(Apartes paralelos. Inaudível)
A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Não, o

pai dele é presidente.
O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Desde ou

tubro.
O SR. YOSHIAKI NAKANO - Outubro, né?
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ah, é de

ontubro do ano passado?
O SR. YOSHIAKI NAKANO - Porque emjaneiro eu fui lá

levar informações. Essa CPI, que eu saiba, não conseguiu terminar
o seu relatório, está em andamento, está perdido, também, como a
gente; os Deputados, realmente, dedicaram-se ao trabalho de fazer
uma investigação, talvez eles tenham muita contribuição, inclusi
ve, a dar a esta CP!.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O De
putado Marquinho Chedid é o proponente desta, e o pai dele é pre
sidente da CPI de São Paulo, que é o Deputado Estadual Nabi
Chedid.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Então, a verdade é que.está
muito dificil colocar a cabeça nessa mula. E, em relação à questã.o
da taxa, nós não podemos mandar uma secretária mudar as tMas
cobradas, porque a taxa, obrigatoriamente, tem que ser aprovada
pela Assembléia Legislativa, e é um projeto de lei. Querdi.zer, as
taxas são definidas por lei. E, como a própria Assembléia não .ç<)J:l

segue chegar a uma conclusão a respeito da questão do bingo.
também, o projeto de lei - o que estamos propondo, simples~nte.,
é uma redução do que o Estado cobra para procurar regularizar ao
máximo os bingos - não foi ainda aprovado. Agora, eu nãoccmbe
ço como é que funciona o jogo e como é que isso é fiscalizado J!O

exterior. A desconfiança que eu tenho, depois desses oito meses, é
o seguinte: é que, para fiscalizar a atividade do jogo, acho que a
entidade fiscalizadora, na verdade, tem que ter o poder fiscal e p0
der policial. simultaneamente. Essa eu acho que éa grandedjficul
dade, porque, se os nossos fiscais tivessem o po<:Iet de polida, de
fechar, de prender - está certo? -, teríamos condíçOOs de ir atrás
dos bingos clandestinos e fazer alguma coisa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA ~ ~ecre~.

veja bem. O problema maior é que todo o mundo funcioJ13. facil
mente, é que não quer se encarar o problema. O problema ,foi colo
cado. por si, já no início. O problema não é da Secretária EsfM.(hll~l.

Quando você pergunta: o Telebingo, como é que ele funcioJ,Ul. em
São Paulo? É evidente que ele é nacional, é um programa de .~~
visão que vai para o Brasil inteiro. O Telebingo é vendjdo no B;Ill.
sil inteiro. Não vai ser São Paulo que tem que fiscalizai cl
tributação disso. O Telebingo é tributado, é um tributo federal
Quem tem que flScalizar o Telebingo é a Secretária da ReceÍt41. Pe
deral. A cada dia eu sou obrigado a estar repetindo a mesma ooin
aqui.

(Não Identificado) - E eu não tenho nada com isso.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o TeJe..

bingo não tem nada a ver com São Paulo, com Pernambuco, como
Amapá. Ele é vendido no Brasil inteiro e não há como lIma Secre
taria...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas é a
Secretaria que recolhe o dinheiro?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Hem?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - A parte es
tadual não recolhe.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, não tem
estaduaL

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mal> tem
que ter.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não tem, no
Telebingo não tem parte estadual. Não senhor. O problema é o se
guinte: não existe tributo estadual, existe tributo federal.

(Não Identificado)- Existe taxa estadual.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Existe uma

taxa estadual. A taxa estadual é uma taxa de autorização e só. É a
questão do tributo. Quando a gente está buscando, aqui, por exem
plo: o tributo, 1 milhão e 500 mil, em São Paulo...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - A taxa não
foi recolhida em São Paulo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Desculpa Mar
quinho. Um milhão e quinhentos pressupõe...Quando você tem 1
milhão e 500, em São Paulo, pressupõe .que tem que ter sido reco
lhido aos cofres públicos, do tributo federal, trinta, quarenta ou
cinqüenta vezes isso, porque a tributação federal são 35% do líqui
do que dá, mais ou menos 19,2% do bruto.

(Não identificado) - Eurico, nós não cestamos questionando
isso.
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O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas esse é
que é o problema.

(Não identificado) - Nós não estamos questionando isso.
Queria só dizer o seguinte: em relação ao Telebingo...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Espera
um pouquinho. Eu só queria que continuasse o Secretário...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) _ Não. O

Secretário... Não o Secretário.
(Intervenção fora do microfone. lnaudível.)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Depu

tado, só uma coisa, espera um pouquinho.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deixa eu es

clarecer o seguinte: eu expliquei...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Esqueça
o Telebingo, nós estamos falando sobre o bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A secretaria,
pela lei, compete a ele autorizar. A única coisa que nos compete,
em relação às Secretarias é verificar se as secretarias autorizaram
dentro da lei ou não. O tributo é federal. É só isso. Não tem que se
preocupar com o tributo estadual, e estavam falando aqui em ISS.
ISS é tributo municipal, não tem nada a ver com o Secretaria de
Fazenda do Estado...

(Não identificado) - Mas só fazer uma colocação...
O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Mas

será que só quem sabe é você isso?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Só uma
coisa. Vocês vão ter chance. Deputado, mas quem está sendo in
terrogado, aqui, não é o nosso Relator, é o nosso Secretário. Gos
taria que nós ficássemos dirigindo a ele as perguntas que, com o
relator vocês estão todo dia, e a briga pode ser amanhã ou depois.
Então, eu quero, aqui, ele falou uma coisa importante, eu queria
que ele realçasse a questão que quem tem que vigiar é quem tem a
obrigação de controlar, também, essa questão do poder da política
que a Secretaria da Fazenda não tem. Então, queria que ele con
cluísse, aqui, e vocês vão perguntar, ainda. Cahna, tem mais gente
para perguntar. Então está bom. Ele está acabando a fala. Ainda
vai falar o nosso subsecretário, o assessor, ainda tem um rol, aqui
de Deputados.

O SR. YOSIllAKI NAKANO - Então, tenho certeza que,
se praticamente 20% da receita de bingo viesse para a Secretaria
da Fazenda do Estado, todas as secretarias dos Estados - está cer
to? - teriam condições melhor de fiscalizar. Quer dizer, vale a
pena contratar fiscais e colocar fiscais - está certo? - e treinar fis
cais para essa atividade. Ainda assim, imagino que existe uma difi
culdade, que é esta dificuldade da questão policial. Sim porque, no
momento em que você constata irregularidade ou você constata
que encontrou um bingo clandestino, o problema é policial. O fis
cal não pode fazer nada mais do que notificar a polícia. Esse é o
problema. Então, o problema de droga, de lavagem de dinheiro,
etc. e tal, é um problema policial. E não adianta eu cobrar da se
cretaria da Fazenda, porque nós não temos esse poder.

(Não identificado) - Não, de forma alguma. Não é isso.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
(Não Identificado) - É uma sugestão, não é Secretário, no

relatório que nós vamos votar, colocar esse ponto de vista...
(Apartes paralelos, ininteligível.)
O SR. RICARDO GOMYDE - Acho que isso é uma coisa

importante, a autoridade policial ser convocada para...
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O Se

nhor quer falar a respeito da colocação. Espera um pouquinho, Ri
cardo, eu vou te dar a palavra.

O SR. YOSIllAKI NAKANO - Agora, só uma coisa que
eu gostaria de deixar registrada. Quer dizer, fico muito aliviado de
que o Relator da Comissão tenha uma posição firme em relação a
isso, porque é a posição que nós temos também, só que não quis
manifestar muito cahnamente, aqui, porque essa é uma questão de
competência defmida em lei está certo? ..

(Não identificado) - Mas é a nossa também.
O SR. YOSIllAKI NAKANO - A Receita Federal é que

leva a parte do leão. E eu acho que a Receita Federal é que tem
todo o interesse e deveria fiscalizar essa atividade.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - E foi até
bom ter ficado para o final o Everardo Maciel, porque agora ele
vem - porque ele não quis vir outro dia, viu Secretário? Tirou o
corpinho fora. Agora, depois de todos esses depoimentos... Quer
um aparte? Você quer fazer um aparte? Você quer fazer um aparte
aqui, Deputado? Ricardo Gomyde é do PCdoB, do Paraná.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Queria res
ponder um aparte ao... Que é com relação, ainda, ao Telebingo.
Não era, simplesmente, uma questão de tributação. Se o Telebingo
é vendido nas casas lotéricas do estado de São Paulo e não existe
autorização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para
que esse bingo exista naquele estado, então é evidente que há um
problema que devia ser coibido pelo Estado. Seja ele através da
Secretaria de Segurança, seja através da Secretaria da Fazenda...

O SR. DEPUTADo EURICO MIRANDA - Como é que
vende o bilhete da Loteria Federal, no Paraná, sem autorização?

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Loteria Fede-
ral não é bingo.

(Não identificado) - É bingo.
(Não identificado) - É bingo, é bingo. É. Lei Zico.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o Telebingo

é autorização federal, não é estadual. Esse é federal.
O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Mas é Lei

Zico. Sem a concessão da Secretaria Estadual da Fazenda, ele não
pode ver vendido.

(Não identificado) - Só para tentar explicar.
(Não identificado) - E o sorteio não é feito no estado de

São Paulo, certamente.
(Não identificado) - Mas a cartela é vendida.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mas é

vendida no Brasil todo.
(Não identificado) - No mesmo sistema da Loteria Federal.
O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então São

Paulo está sendo lesado porque não está recolhendo a taxa...
(Apartes paralelos. Ininteligível.)
O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID ~ .. .lesado

porque não está recolhendo a taxa de 0,65 cartelas.
(Não identificado) - Sim, em todos os Estados.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ilustres

Deputados, vamos concluir porque está começando o Plenário, a
Ordem do Dia. Eu queria que o senhor, por favor...

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Eu só queria dar um esclarecimento a respeito do Telebingo. Veja:
quando foi editada a Lei Zico, havia uns problemas que não se
suspeitavam. O que se imaginou com a Lei Zico era que o Esporte
de Recife explorasse o bingo, lá em Recife; que o Vasco da Gama,
do nosso Relator, explorasse no Rio de Janeiro; que o meu São
Paulo explorasse em São Paulo. Veja, essa era a idéia. Não obstan
te, temos entidades de cunho nacional, o COB é uma delas. E o
COB tem uma sede no Rio de Janeiro, quem o autoriza não é o
Fisco do Rio de Janeiro, é a LOTERJ. O Rio de Janeiro tem uma
Autarquia, que é a LOTERJ, especializada emjogos e loterias. En
tão, veja: como é que eu posso cobrar taxa do COB, em São Paulo.
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Ele vai pagar a taxa de São Paulo? No Paraná, ele vai pagar a taxa
do Paraná? E, no Acre, ele vai pagar a taxa do Acre?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então, o
senhor chega à conclusão de que tem que ter o controle a nivel na
cional?

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Esses casos de entidades que têm âmbito nacional não podem ficar
para os Estados, porque elas não têm paradeiro certo. Ela se inse
mina pelo País, território inteiro. Como é que o Estado vai cobrar?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então, eu
queria colocar pa;-a o senhor que há dois pesos e duas medidas.

O SR. LUIS FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
Eu não credenciei o COB, quem credenciou o COB foi o Rio de
Janeiro. Eu não posso impugnar o credenciamento do Rio de Ja
neiro, não posso cobrar taxas de emissão de cartelas que ele não
emite cartelas em São Paulo.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Dr. Ac
cacio, é isso? Por favor, vou dar a palavra... Olha gente. Meninos,
Deputados, nós estamos com Ordem do Dia, já no plenário. Com a
palavra o Padre Roque, do PT, do Pará.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gostaria... De
fato, está um pouco tumultuado isso aí hoje...

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
tumultuado.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu sinto, porque
achei muito preciosas as infonnações que nos trouxeram agora.
Aliás, me parece que a coisa está vindo à tona. Uma das coisas que
me surpreenderam muito: um milhão e meio de arrecadações de
tributos estaduais e 20 milhões de multa, a desproporção é gritan
te.

O SR. Luís FERNANDO DE CARVALHO ACCACIO 
É multa e taxa, tudo junto.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE- Está bom. De qual
quer maneira ele falava de multa, né?

(Não identificado) - A multa é proporcional ao prêmio.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Tudo bem. Exata

mente. Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: me aprece
que estamos chegando exatamente aonde queríamos chegar, des
cobrir que o bingo, na verdade, está sendo um festival de contra
venções sobre contravenções. E acho que os depoimentos de hoje
foram muito claros. Agora, tenho umas perguntas bem específicas
que gostaria de fazer rapidinho. O senhor falou em atestados que,
de fato, foram cedidos até por entidades e que não foram verdadei
ros ou até falsos. Que tipo de punição, se constatada essa infração?
Falsidade ideológica, crime, sei lá o que. A possibilidade da falsi
ficação de cartelas. A gente sabe que os clubes de futebol sofrem
uma defasagem de renda, porque os bilhetes, muitas vezes, são fal
sificados na... e vende-se bilhetes falsos para o usuário do futebol.
Então, como é que se controla isso? Há essa possibilidade ou não
há possibilidade de falsificação? E a terceira e última pergunta:
nós temo~ aqui uma suposição, que ainda não foi aprovada, de que
há entidades ou pessoas, tipo máfia espanhola, foi citado no come
ço na nossa CPI, que estariam se beneficiando com essa implanta
ção de bingos por esse Brasil afora. Então, a pergunta que eu faria
é a seguinte: quais são as entidades ou as pessoas que intennediam
o bingo lá em São Paulo? Obrigado.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Bom, quando se constata a
irregularidade ou bingos clandestinos, é um problema de contra
venção penal. Em relação à falsificação, isso existe, e talvez a
grande parte das cartelas sejam cartelas falsificadas. Exatamente
porque a Receita Federal não fiscaliza, nós estamos tentando fisca
lizar. E, para você fiscalizar, você tem que ir ao local e verificar in
loco, está certo, se as cartelas são cartelas que foram autorizadas

legalmente ou não. E é um trabalho extremamente complicado,
complexo, porque você tem que ter diversos fiscais dentro de cada
bingo verificando realmente se a cartela não é falsificada.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Já foi pega
cartela falsificada?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Já, por isso tem essas mul
tas aqui. Em relação aos clubes, eu acho que os clubes não estão
arrecadando quase nada. Pelo estudo exploratório mais geral que
nós fizemos, para ter viabilidade...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Só um aparte, per
mite? O Presidente da Portuguesa, o ex-Presidente, nosso compa
nheiro aqui o Arnaldo Faria de Sá, ele diz o seguinte: que a
Portuguesa de Desportos se reconstituiu como clube de futebol e
como time exatamente a partir do bingo. Portanto, contraria um
pouco a sua afinnação agora. Seria interessante a agente checar
isso aí, até onde que essa informação do Arnaldo Faria de Sá é
verdadeira, porque ele falou isso aqui, sentado acho que numa des
sas mesas aqui desta sala.

O SR. YOSHlAKI NAKANO - Porque pela nossa estimati
va, a parcela da arrecadação que pode ficar com o clube esportivo
é em tomo de 7%. Imagino que na maior parte dos casos a parcela
que fica com o clube esportivo deve ser até menos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Padre Roque,
o caso da Portuguesa a gente deixa de lado, porque esse bingo, o
bingo autorizado, não dá nada. O bingo que era feito na Portugue
sa não era dentro dessa regulamentação toda.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu vou
agradecer a presença do ilustre Secretário da Fazenda do Estado
de São Paulo...

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - A última pergunta
que fiz...

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Já estão
votando no plenário, Padre. O senhor quer mais uma? Então vai,
faça a última pergunta.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - A última que fiz
antes já. As instituições e entidades que intennediam, quem são lá
em São Paulo?

O SR. YOSHlANKI NAKANO - São empresas especiali
zadas em explorar bingo. Nós temos aqui a lista das...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Espera
um pouquinho. Satisfeito, Padre?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Já.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Secretá

rio, mais alguma informação? Vamos dar por encerrada esta ses
são de hoje e quero convocar os Srs. Deputados para amanhã, uma
reunião só nossa da Comissão.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vamos agra
decer o Secretário?

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu vou
agradecer, calam. Eu estou convocando antes que eles saiam da
qui. E agradecer a presença brilhante o Deputado do meu Estado,
que, aliás, me orgulho muito, não só do;neu Estado como do meu
Secretário da Fazenda de um Governador democrático, que é o
Governador Mário Covas. Para orgulho nosso. E agradecer as in
formações tão preciosas que trouxe hoje juntamente com o Dr.
Accacio, seu assessor. Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Queira pe
dir ao Sr. Secretário e ao assessor, pela Secretaria de São Paulo,
está sentindo as dificuldades que cada clube tem. E que eu vi pela
relação aqui, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Ponte Preta, clu
bes de grande expressão não estão conseguindo autorização. E a
lei, como Sr. Accacio colocou, foi feita para ajudar os clubes tam
bém de futebol. Então, queria que o Sr. Secretário pudesse fazer



Setembro de 1995 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 5 21253

algumas sugestões para a Comissão das dificuldades que estão ten
do para a gente tentar•••

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ele diz que
aquilo é negócio fajuto.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Na maior parte dos casos,
esses clubes têm pendência de impostos, contribuições.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas eu
queria que fosse uma sugestão para aprimomr, aqui no Congresso
Nacional, que é a lei nacional. Se o senhor pudesse mandar suges
tões de São Paulo das dificuldades que estão tendo para gente dar
uma acertada na confecção da nova lei.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Tudo bem.

A SRA. PRESIDENTE - (Deputada Zulaiê Cobra) - Está
encerrada, então, a sessão.

Termo de reunião
Aos trinta dias do mês de agosto de mil novecentos e no

venta e cinco, no plenário número treze do Anexo IL Câmara dos
Deputados, em Brasília, Distrito Federal, por determinação da Se
nhora Zulaiê, Presidente, foi cancelada a reunião da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a situação dos Bingos
do Brasil, por falta de quorum regimental. Estiveram presentes os
Deputados Zulaiê Cobra, Carlos Santana, Eurico Miranda, Nelson
Otoch e Vicente André Gomes, membros efetivos; Cunha Bueno e
João Fassarela, membros suplentes. Não compareceram os Depu
tados Arnaldo Faria de Sá, Marquinho Chedid, Nelson Meurer,
Padre Roque e Ricardo Gomyde. E, para constar eu, Maria Auxi
liadora B. Montenegro, Secretária, lavrei o presente TeImO, que
irá à publicação l!.0 Diário do Congresso Nacional.

COMISSAO ESPECIAL
Destinada ao estudo das reformas políticas, devendo

propor, dentre estas, a atualização do Código Eleitoral e Mo
dificações na Legislação eleitoral-partidária, inclusive as ne
cessárias alterações na Constituição FederaL

248 Reunião, Ordinária, realizada em 17 de agosto de
1995.

Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil novecentos e
noventa e cinco, às quatorze horas e cinqüenta minutos, no Plená
rio número oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se,
ordinariamente, a Comissão Especial destinada a estudar as Refor
mas Políticas e propor modificações na Legislação Eleitoral-Parti
dária. Estiveram presentes os senhores deputados: Mendonça
Filho (Presidente), Aracely de Paula (lO Vice-Presidente), Alzira
Ewerton (30 Vice-Presidente), João Almeida (Relator), Aldo Aran
tes, Bonifácio de Andrade, Courci Sobrinho, Coriolano Sales, Jar
bas Lima, João Paulo, Matheus Schmidt, Paulo Delgado, Paulo
Gouvêa, Prisco Viana, Roberto Santos, Roberto Valadão, Romel
Anísio, Sílvio Torres, Ubaldo Corrêa, Valdemar Costa Neto e Vi
cente Cascione, membros titulares; Barbosa Neto, Chicão Brigido,
José Carlos Sabóia, Maria Serrano, Mauócio Requião, Osvaldo
Reis, Padre Roque, Paes Landim, Ricardo Barros, Ricardo Izar,
Teté Bezerra, Vilmar Rocha, Valdomiro Fioravante, Wilson Bran
co e Zé Gerardo, membros suplentes; Marcelo Teixeira, Aldo Re
belo, Paulo Lira, Paulo Bernardo e Edinho Araújo, não membros.
Deixaram de comparecer os seguintes senhores deputados: Fer
nando Lyra, Feu Rosa, Jayme Santana, José Janene, José Santana
de Vasconcellos, Marcelo Barbieri, Nicias Ribeiro, Olavo Calhei
ros e Sandra Starling. Havendo número regimental o Senhor Presi
dente, Deputado Mendonça Filho, deu por abertos os trabalhos.
Ata - Tendo em vista a distribuição antecipada de cópias da Ata
da Reunião anterior a todos os membros presentes, sua leitura foi
dispensada e, em discussão e votação, foi aprovada por unanimi
dade. Ordem do Dia - O Senhor Presidente esclareceu que a fma-

lidade da reunião era a continuação da discussão e votação da pro
posta de novo Código Eleitoral e regras para as eleições de 1996,
do Relator, Deputado João Almeida. Solicitou aos parlamentares
que desejassem se inscrever para os debates que o fizessem junto à
Secretaria. Consultou, então, o Relator, Deputado João Almeida,
se desejava fazer algum pronunciamento inicial. Com a palavra, o
Relator, manifestou-se pela continuação da discussão. O Senhor
Presidente, então, deu a palavra aos deputados já inscritos na reu
nião anterior e em seguida aos demais inscritos. Participaram dos
debates os seguintes senhores deputados: João Paulo, Ricardo Bar
ros, Paes Landim, Paulo Gouvêa, Matheus Schmidt, Sílvio Torres
e Gerson Peres. O Deputado Ricardo Barros, nos teImOS do artigo
57, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apre
sentou requerimento por escrito para o encerramento da discussão.
Colocado em votação, foi aprovado com os votos contrários dos
Deputados Aldo Arantes, Matheus Schmidt e João Paulo. Durante
os trabalhos, também usaram da palavra os Deputados: Alzira
Ewerton, Ricardo Izar, o Senhor Presidente deu por encerrada a
discussão e deu a palavra ao Relator que infOImOU ter examinado
os destaques, declinando os que acolhera, inclusive os apresenta
dos como sugestões. Solicitou aos deputados que tivessem desta
ques correspondentes aos acatados que os retirassem para que a
deliberação se desse somente sobre os não acatados. Dando pros
seguimento, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta
do Relator, incluindo as erratas apresentadas e ressalvados os des
taques não acatados, que foi aprovada, com os votos contrários
dos Deputados Aldo Arantes, Jarbas Lima e Prisco Viana. As su
gestões dos Deputados Chicão Brígido, Bonifácio de Andrade,
Corauci Sobrinho e Vicente Cascione foram atendidas pelo Rela
tor. Em seguida, o Senhor Presidente anunciou os destaques refe
rentes ao artigo 105 que foram defendidos pelos Deputados Aldo
Arantes, João Paulo e Barbosa Neto. Em votação nominal, após
pedido de verificação de voto pelo Deputado Matheus Schmidt, o
destaque de nO 10, do Deputado Aldo Arantes foi rejeitado e consi
derados prejudicados os demais que versavam sobre a mesma ma
téria. Votaram sim ao texto do Relator os seguintes senhores
Deputados: Corauci Sobrinho, Mendonça Filho, Paulo Gouvêa,
João Almeida, Roberto Valadão, Ubaldo Corrêa, Roberto Santos,
Roberto Pessôa, Vilmar Rocha, Barbosa Neto, Chicão Brigido,
Mauricio Requião e Osvaldo Reis. Votaram não: Jarbas Lima,
Prisco Viana, João Paulo, Paulo Delgado, Matheus Schmidt, Aldo
Arantes, Padre Roque e José Carlos Sabóia. Às dezesseis horas e
trinta minutos, a reunião foi suspensa, tendo em vista o início da
Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Reabrindo
os trabalhos, às dezessete horas e dez minutos, o Senhor Presiden
te anunciou o destaque de n° 22, do Deputado Matheus Schmidt
que, com a palavra, fez sua defesa e foi atendido pelo Relator.
O destaque de nO 35, trata da mesma matéria. Foram considera
dos insubsistentes os destaques de nOs 57, do Deputado Marqui
nho Chedid e, 36 e 37, do Deputado Valdemar Costa Neto, pela
ausência dos autores. O Deputado Aldo Arantes retirou seu
destaque de n° 60 e o Deputado Matheus Schmidt os seus de
nOs 18,20 e 24. Ao submeter a votação os destaques referentes
ao artigo 83, o Deputado Padre Roque solicitou verificação de
quorum. Constatada a ausência de número para continuação da
votação do Senhor Presidente encerrou os trabalhos às dezesse
te horas e quarenta e cinco minutos, antes marcando outra reu
nião para a próxima terça-feira, dia vinte e dois, para
continuação da votação dos destaques oferecidos à proposta do
Relator, Deputado João Almeida. A presente reunião foi grava
da e as notas taquigráficas, após traduzidas e datilografadas, fa
rão parte integrante dessa Ata. E, para constar, eu, Brunilde
Liviero Carvalho de Moraes, Secretária, lavrei a presente Ata,
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que. depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Ha
vendo número regimental, declaro aberto os trabalhos da presente
reunião.

Devido à distribuição antecipada da Ata da reunião anterior
sugiro ao Plenário a dispensa da sua leitura. Aqueles que concor
dam com a dispensa da leitura da Ata.

Ordem do Dia. Esta reunião foi convocada com objetivo de
continuar a discussão do projeto de autoria do Relator, Deputado
João Almeida, que altera o Código Eleitoral e dispõe sobre as elei
ções de 1996.

Solicito aos Srs. Deputados que desejarem inscrever-se para
os debates que o façam junto a nossa Secretaria. .

Inicialmente pas&o a palavra ao Relator, Deputado João Al
meida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Obrigado. Sr. Pre
sidente. caros companheiros, reexaminei os destaques que me fo
ram apresentados ontem. Talvez devamos prosseguir a discussão
para, no momento próprio, tratar dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Con
forme a lista de inscrição da reunião anterior, chamarei os seguin
tes Deputados: Deputado Marquinho Chedid, ausente;Deputada
Alzira Ewerton, também ausente.

Com a palavra o Deputado João Paulo.
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, Sr.

Relator, Srs. Deputados, não tive tempo de analisar as duas erratas
apresentadas pelo Relator. Portanto, posso repetir alguma questão
já aceita pelo Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Se V. Ex" me per
mitir. quando tomar essa direçãg eu o interromperei.

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Sugiro a V. Ex" que
faça a explicitação das duas erratas, pois assim já as apresentaria a
todos os Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Numa parte do
que está apresentado como errata resulta do atendimento de alguns
destaques, talvez, seja mais próprio a explicitação no momento da
discussão dos destaques.

Se V. Ex" autorizar, cada vez que falar de um assunto já en
cerrado direi "resolvido", para que V. Ex" possa utilizar o seu tem
po de outra forma.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Bom, Sr. Presidente,
primeiro uma consideração n" aspecto geral dessa nossa discus
são. Tenho me posicionado a favor de que a Câmara Federal se
posiciqne rapidamente sobre a nova lei orgânica dos partidos polí
ticos. E uma lei que já está há tempo na Casa, Metade dos Deputa
dos novatos - como é o meu caso - não tiveram acesso ao
conjunto das mudanças dessa nova lei. É uma lei importante para a
consolidação dos partidos, do meu ponto de vista, apesar - insisto
- de termos dois aspectos negativos nessa nova lei a cláusula de
barreira para funcionamento parlamentar, mesmo com as exceções
nos artigos transitórios à lei;, a renovação da possibilidade de coli
gações proporcionais. De qualquer forma, devo posicionar-me fa
vorável. Posicionei-me, ontem, contra a retirada de urgência para
que a apreciemos rapidamente.

Sr. Presidente, estou fazendo essa observação geral para di
zer que não concordo com o Sr, Relator - e espero, na hora opor
tuna. posicionar-me. A bancada do Pf posicionará-se-á, creio,
contrariamente a essas mudanças no Código Eleitoral, que, do meu
ponto de vista, são apressados. A minha opinião devemos traba
lhar com o projeto, regulamentando a eleição/96. Quanto ao Códi
gO Eleitoral. trabalhemos com U1ll püuco mais de fôlego.

Tentaremos dar um arcabouço permanente, que possa valer a par
tirdas eleições de 1998.

Queria deixar registrado que a Subcomissão que trabalhou
pela regulamentação da eleição/96 fez um trabalho profícuo nesta
Comissão: foi apresentado um anteprojeto, eu mesmo apresentei
diversas emendas. Gostaria que a Comissão, sob a Presidência de
V. Ex., recuperasse esse trabalho para que pudéssemos trabalhar
algumas incorporações naquele processo.

Do ponto de vista geral, queria dizer o seguinte: açho preci
pitado trabalhos com a reforma do Código Eleitoral, nesse tempo
exíguo, uma lei que será permanente e que necessita, fundamental
mente, da participação não só do conjunto da Casa, como da socie
dade civil organizada. Essa é a minha opinião.

A segunda observação é que não entendi o processo. Na úl
tima reunião cheguei atrasado, mas tive a informação de que V.
Ex", na Presidência, e o Relator só aceitaram emendas supressivas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Um
esclarecimento a V. Ex" e ao Plenário. Na verdade, informei que
aceitaria tão-somente destaques. Essa decisão é baseada inteiramente
no Regimento Interno, que não prevê sequer a possibilidade de emen
das ao trabalho das Comissões E2J>CCiais, apenas sugestões.

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Se são sugestões que
têm base no Regimento Interno, o destaque pode ser supressivo,
mOliificativo, substitutivo, aditivo. Como está Comissão não tem
poder de decisão, pode juntar todas as propostas apresentadas pe
los Srs. Deputados para que a Comissão ou o Plehário, orgão que
deliberará sobre a matéria, tenha o quadro completo do assunto
que está sendo tratado.

Fica aqui a minha ressalva de que este procedimento é pre
judicial para o debate. De qualquer forma, estou apresentando
nove destaques. Aproveito a oportunidade para dizer a V. Ex" que
já encaminhei à Mesa os mesmos. O primeiro é um destaque, na
pág. 17, que trata da coligação proporcional, art. 105. Nas eleições
pelo sistema de repres~ntaçãoproporcional não será permitida a
coligação de partidos. E um destaque supressivo. Insisto com V.
Ex" já falei com o nosso companheiro, o Relator João Almeida 
que o nosso companheiro, o Relator João Almeida - que o debate
a respeito das coligações, deve ser específico, sobre porque há
muitas derivações, opiniões, e não podemos deixá-lo perdido
numa lei complexa como a Lei Orgânica - que é a que estamos,
votando.

A minha sugestão é de que retiremos a discussão de coliga
ção partidária proporcional deste projeto.

Segundo, pág.22 trata da introdução do normógrafo como
instrumento de votação. A minha sugestão é de que seja retirado.

A terceiro está na pág.32. E esta Comissão precisa tomar
cuidado nesse debate. Diz o seguinte: "Nos bens, cujo uso dependa
de cessão, permissão, concessão do Poder Público ou que a ele
pertençam, bem como nos de uso comum, é vedada a pixação e
inscrição à tinta e a veiculação de propaganda; ressalvada a cola
gem de cartazes, fixação de placas, estandartes, faixas e asseme
lhados nos postes de iluminação pública, viadutos, passarelas,
pontes, muros e outros equipamentos". Podemos até considerar
um risco à vida. Se você permite isso, não sabemos até que altura
do poste se colocará a placa, nem como ficará o visual de um via
duto, permitindo-se a colocação de placas, faixas e outras mais.
Minha sugestão é retirar a expressão "viadutos, passarelas, pontes,
muros e outros equipamentos", e deixar somente "postes e fixação
de cartazes". Está certo? Essa é a minha sugestão. Por outro lado,
não fica bem para a imagem da Câmara a permissão de uma fui-.
ciativa de campanha que é considerada suja pela população, que é
borrar diversos próprios da municipalidade que, do meu ponto de
vista, não merecem.
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A quarta alteração, Sr. Presidente, é na pág. 35, do horário
eleitoral gratuito, retirada o sábado e domingo. Não ouvi a justifi
cativa do Sr. Relator mas creio não ser a justificativa de que preci
sa dar-se um descaso aos eleitores. É exatamente no descanso que
podemos dialogar com um pouco mais de tranqüilidade sobre o
processo eleitoral. Então, é retirada do sábado e domingo, deixan
do, portanto, a semana toda.

A quinta alteração é na pág. 41. O Relator introduz aqui um
"comitê de acompanhamento da propaganda eleitoral", por que
acho absolutamente desnecessário, uma burocracia a mais. A mi
nha sugestão é retirar-se.

Na pág. 50, a sexta alteração, elimina a de boca de urna,
permitindo que ela existe nos moldes da tradição das nossas elei
ções.

A pág. 55 - é a sétima mudança que faço trata de uma me
dida muito polêmica,. "Os gastos, realizados por candidatos no
exercício de mandato, decorrentes de prerrogativas consignadas
nos regimentos e nas normas das Casas legislativas que integra~

não se subordinam às regras deste Código." Isso é um absurdo. E
deixar um ponto vulnerável para uma critica grande a nossa Casa.

A pág. 62, trata do oitavo destaque, é a da recontagem. Re
tira a representação da Câmara.

A pág. 64 volta à questão da coligação proporcional. Sugiro
a supressão da revogação da Lei n° 7.454 para que possamos fazer
um debate específico sobre esse tema.

Sr. Presidente, para encerrar, que o ilustre Relator acate,
com a democracia necessária algumas sugestões, porque já fiz por
escrito, em torno de 40 emendas - eu e outros companheiros do

. Partido dos Trabalhadores - e substancialmente nenhuma emenda
foi aceita pelo Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO DE ALMEIDA - O trabalho
que fez, apresentado por V. Ex' e pelo seu partido, teve amplo
acolhimento no novo texto. Talvez, como V. Ex' disse no início,
não teve tempo de examinar, mas há um amplo acolhimento a
muitas sugestões muito bem fundadas. Posso dar conta A V. Ex'
de uma a uma oportunidade.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Relator, tenho to
das as emendas que V. Ex' acatou. Disse, e digo, substantivamente
V. Ex' não aceitou nenhuma emenda da banca do PT. Por isso es
tou repetindo-as.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o Deputado Fernando Gabeira. (pausa) Ausente com a pa
lavra o Deputado Udson Bandeira. (Pausa) ansente. Com a palavra
a Deputada Marta Suplicy. (pausa.) Ausente. Com a palavra o De
putado Inácio Arruda.

Quero esclarecer, ao Plenário que estou fazendo questão de
seguir rigorosamente a lista de inscrição da última reunião, ou seja
ontem.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quero elogiar

o Sr. Relator, Deputado João Almeida e o Sr. Presidente, Deputa
do Mendonça filho, pela condução extremamente democrática
deste trabalho. Foram inúmeras as discussões, os debates e é evi
dente que não chegaremos aqui a um consenso, porque existem in
teresses cnflitantes na lei. Nosso debate foi amplo, a questão está
bastante explícita e podemos passar à votação; uma vez que o de
bate já é suficiente para chegarmos a uma conclusão sobre o tema.
Oportunamente, ouvidos os companheiros inscritos, devemos
hoje, sem falta, dar cabo desta tarefa, para que o processo possa
prosseguir e quando necessário receber as emendas de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o Deputado Paes Landim.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM- Sr. Presidente, tam
bém, gostaria de me congratular com o eminente colega, Deputado
João Almeida, gosto seu traballio. Creio que possivelmente nin
guém faria um trabalho com tanto carinho, como S. Ex' pois há
dois anos vem se dedicando apaixonadamente à matéria. Lamento
muito, começei como membro titular e até tive a satisfação de ter
uma das minhas idéias aprovada pela Comissão. Achava que o Re
lator pensava como eu que os trabalhos da Comissão só teriam im
portância, se o Relator apresentasse, imediatamente seu parecer. A
opinião sobre um documento, foi dada na primeira reunião. O De
putado João Almeida, com a rapidez e competência inesperadas,
apresentou-o imediatamente, e estamos aqui a discutir a reforma
eleitoral e política.

Um eminente colega de outro partido, que honrou o PFL
com sua fIliação, desejava participar da Comissão e achei debom
grado ceder minba titularidade. Com isot não participei, como era
desejo, mas intensamente das discussões desta Comissão, até por
que fui membro titular da Comissão de Empresa Brasileira e, de
pois, da Comissão do Sistema Financeiro Nacional, cujas reuniões
coincidiram com as desta Comissão. Li o trabalho do Deputado
João Almeida e gostei. S. Ex' de levar em conta várias tendências
desta Casa, como a nossa. Gostaria apenas de ponderar algo ao
Deputado João Almeida e aos colegas da Comissão. Lamento não
ter participado, no dia da discussão do artigo, objetivamente. Es
tou discutindo a destempo, fora de prazo.

Um dos aspectos do projeto do Deputado João Almeida
que eu queria ter discutido, e lamento não tê-lo feito, é sobre o
prazo de propaganda. O Brasil tem o mais longo prazo de pro
paganda eleitoral das grandes nações do mundo. O prazo de
sessenta dias de campanha eleitoral em rádio e televisão não
existe em nenhum país da dimensão do Brasil e em países do
Primeiro Mundo, digamos assim, sobretudo os desenvolvidos cul
turalmente. É cansativo, é enfadonho. Não quero, abusar dos cole
gas que já aprovaram o texto. Inclusive na última reunião o
Deputado João Almeida deu nova redação ao texto, atendenda
apelos da Casa. Mas contínupo achando que o prazo de sessenta
dias é exagerado e não educa. Num país que não tem ainda uma
tradição programática dos partidos, uma campanha deseducadora, em
que os achincalhes e os ataques pessoais tomam conta da campanha
municipal, a propaganda não ajuda a pedagogia política nacional.

Eram estas as considerações que gostaria de fazer. Parabe
nizo o Deputado João Almeida pelo seu excelente trabalho.

O SR. PRESIDENlE (Deputado Mendonça Filho) - Tem a
pdavra o Sr. Deputado Paulo Gouvêa.

O SR. DEPUTADO PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente,
Sr. Relator, caros Deputados, quero fazer duas observações. A pri
meira é em relação à tão discutida questão do procedimento, que
já foi levantada em reuniões anteriores, o que está se tornando um
tema constante nas últimas reuniões.

Deveríamos trabalhar em termos da consolidação de um
Código Eleitoral, que está sendo proposto, ou trabalhar, como tí
nhamos combinado anterionnente, com uma lei específica para
19%.

Do ponto de vista técnico formal, se trata de um projeto de
código que deveria ter o rito da lei complementar. Esta é uma
questão. Quero concordar inteiramente com os argumentos levan
tados ontem pela Presidência da nossa Comissão de que esta é
uma questão a ser resolvida pela Mesa da Câmara, eventualmente,
até pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Mas
não cabe à Comissão da Reforma Eleitoral discutir o aspecto for
mal, regimental, sobre como deve se desdobrar este trabalho. O
que interessa à Comissão é o aspecto substantivo, isto é, o que é
melhor, do ponto de vista do trabalho de uma Comissão instituída
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para fazer uma reforma eleitoral e partidária, para ajudar na refor
ma eleitoral e partidária no País. Sob este aspecto, tenho que admi
tir que modifico a opinião, que aliás foi coletiva, anteriormente, de
fazer lei eleitoral de 1996 e deixar para mais tarde a questão do
Código Eleitoral, para fazermos aquilo que é melhor para o País,
para a Casa, que é colocar tudo num documento permanente.
Aquilo que não for aplicado na eleição de 1996 irá para as Dispo
sições Eleitorais Transitórias. Não tenho dúvida de que se existe
uma Comissão instituída pela Mesa da Câmara para trabalhar na

-Reforma Eleitoral e Partidária, é esperado de nós mais do que o
-trabalho, tantas vezes já feito de simplesmente produzir mais uma
lei para uma eleição específica.

Quanto ao aspecto de conteúdo do trabalho não vou comen
tar o extensivo e competente trabalho do Relator, Deputado João
Almeida. Quero me fIXar num ponto, o mais discutido: a questão
da coligação nas eleições proporcionais, que tem sido discutida
por tanta gente e por alguns com tanta ênfase. Não posso me fur
tar, mais uma vez, a dar uma opinião sobre isso. Confesso que es
tou ficando aborrecido com a insistência com que se diz aqui que
existe uma conspiração dos partidos maiores para extinguir os par
tidos menores. Acho que esta visão monopolística da verdade de
que quem tem uma opinião sobre determinado assunto - e que se
alguém pensar diferente está conspirando contra a opinião pública
- em primeiro lugar, não é justa em relação aos membros desta
Comissão e desta Casa. Em segundo lugar, no caso específico da
coligação, da eleição proporcional é sem sentido. Se há algo que
distorce a vontade do eleitor, não há dúvida de que é a coligação
na eleição proporcional. É uma distorção, uma aberração.

Desde o início tivemos a maior preocupação em tentar esta
belecer sistemas eleitorais, sistemas partidários que captem da ma
neira mais fiel possível a vontade do eleitor. Como é que vamos
admitir a permanência de coligações nas eleições proporcionais?
Se temos uma coligação numa eleição majoritária, muito bem. O
eleitor sabe que aqueles partidos estão reunidos para eleger o Sr.
Fulano de tal para o cargo de prefeito, o Sr. fulano de tal para o
cargo de Governador e o beltrano para o cargo de Presidente da
República. Está votando na pessoa, sabendo que o seu voto, ainda
que os partidos estejam reunidos numa coligação, vai para uma de
terminada pessoa que será eleita de acordo com o seu voto. Numa
coligação, numa eleição proporcional, o eleitor não sabe. Ele pode
estar votando no João e elegendo Paulo. Pode estar querendo for
talecer o partido A e na verdade está fortalecendo o partido B. Per
.mite-se a hipótese de caronas, ou seja, partidos que não tem apoio
suficiente, de acordo com a legislação eleitoral brasileira, para ter
o mínimo de votos necessários, de acordo com o quociente eleito
ral e partidário para eleger um vereador ou um Deputado, elege na
carona que toma numa coligação, no bojo de uma votação que é
dada pelo eleitor de maneira, às vezes, completamente inconscien
te, pois está votando em alguém, e na verdade, está produzindo
outro efeito. É uma distorção da vontade do eleitor. Portanto, estou
de inteiro acordo, acho que nossa Comissão tem obrigação de cor
rigir esta distorção acabando com as coligações nas eleições pro
porcionais;

Desculpe-me se me estendi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Tem a

palavra o Sr. Deputado Matheus Schimith.
O SR. DEPUTADO MATIffiUS SCIllMITH - Sr. Presi

dente, já usei a palavra ontem e a reservo para discutir na oportu
nidade em que serão examinados os destaques.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Sílvio Torres.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Sr. Presidente, Sr.
Relator, gostaria, neste momento, de cumprimentar a Presidência e

o Relator, no momento em que praticamente encerramos uma eta
pa do nosso trabalho, pela dedicação, pela competência e pela con
dução democrática dos trabalhos durante este período. Ainda que
algumas queixas pudessem ser levantadas durante o processo acho
que na questão de fundo o processo foi amplamente democrático.
Na minha opinião o projeto contempla propostas novas e expe
riências acumuladas durante toda a fase da discussão que já vem
de alguns anos. Acho que é um projeto que se não acabado total
mente, sem dúvida nenhuma representa um grande avanço. nesta
questão para todos nós. Acho que a Comissão, na medida em que
aprove ou que encaminhe esse projeto, cumpre a sua fmalidade,
apresentando para o Plenário um projeto amplo e inovador. Evita
mos, dessa maneira, sermos mais uma vez atropelados pela dinâ
mica dos fatos, pelos acontecimento, como já acabou ocorrendo
em outros anos.

Algumas sugestões e destaques não apresentados e talvez
não aprovados hoje, poderão ainda ser contemplados, acredito,
com emendas ao plenário, e lá serem discutidos e até mesmo apro
vados. É importante não perdermos o time dos nossos trabalhos e
procurarmos evitar, como já disse, este atropelamento.

Ao lado da Lei Orgânica dos Partidos que começamos a
discutir e deveremos votar na semana que vem, o Legislativo, a
Câmara Federal, se sintoniza com as expectativas da sociedade e
abre caminho para outras mudanças necessárias. Por esta razão
merecem os cumprimentos, não apenas o Presidente e o Relator,
mas todos os membros desta Comissão.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Gerson Peres.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero congratular-me com o Deputado João Al
meida. Infelizmente não tive oportunidade, devido a meus afazeres
de participar de uma Comissão tão importante como esta. Mas
pude, no meu gabinete, fazer as avaliações de artigo por artigo, o
que é possível fazer aqui, concluindo com alguns elogios meritó
rios, pálidos e algumas análises cóticas e construtivas ao trabalho
do eminente Deputado. Por exemplo, observei que esta lei tem um
conteúdo de artigos maiores dedicados à propaganda eleitoral,
sendo que as regras nelas estabelecidas, na sua maior parte, tam
bém são aperfeiçoadas com relação às eleições de 1994.

Segundo .:.. não sei se nesta nova fase, porque me parece que
saiu um segundo trabalho - nada falava sobre o fmanciamento das
campanhas eleitorais no Código•

Terceiro, mantinha, não sei se ainda mantém, o indexador
UFIR, ao se discutir desindexação da economia. Trata-se de uma
legislação perene. Seria bom não perder muito tempo com UFIR,
porque se estamos aprovando a medida provisória da desindexa
ção, a UFIR deixará de existir. Seria necessário encontrar uma-re
dação que desse oportunidade de avaliação por algum indexador
existente no momento, ou que venha existir, ou outro parâmetro a
ser estabelecido.

Quarto, muito pouco se fala sobre o processo eletrônico do
Código Eleitoral, e seria importante se pudéssemos inserir um
conteúdo maior com relação à votação, à apuração e à fiScalização,
para que, no processo eletrônico, o interessado pudesse obter a
prova material para a defesa dos seus direitos eleitorais. O que
mais me preocupa, na votação eletrônica, é a obtenção da prova
material para os prejudicados no pleito, para os que são furtados,
roubados na eleições. Isso é preocupante para uma legislação que
se quer permanente, com a informatização total do voto já para as
próximas eleições.

Essas são as m.inhas ponderações. Não vou ter tempo, opor
tunidade de discutir em plenário. Por exemplo, elogiaria e cumpri
mentaria o Relator pela invasão da profunda alteração que inseriu
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no C6digo com relação às formas de interferência do poder econô
mico e ao desvio ou abuso de poder de autoridade. Felicito V. Ex",
que teve uma lucidez muito grande. Ao mesmo tempo, faço uma
critica. V. Ex" já acolheu algumas das minhas emendas? Estão reti
radas. V. Ex" não colocou uma dosagem forte de proteção do di
reito ao voto nessa legislação. A corrupção eleitoral é uma das
tônicas de todos os pleitos. É a que mais perturba a sociedade. É a
que deve garantir a lisura e a legitimidade dos nossos mandatos.
Os Deputados devem ser limpos e não "cotias". A cotia é um ani
mal da Amazônia que se esconde demais quando aparece, geral
mente traz novidades... Temos de ter Deputados que são eleitos
realmente. Para isso, o C6digo tem de prover normas rigidas, ana
líticas, transparentes, de chamamento de responsabilidade do juiz,
que é o principal condutor do pleito, a fim de que o resultado seja
a expressão da vontade popular. Por,exemplo, não vi muitas regras
desse tipo.

Quanto aos juízes, tivemos uma douta juíza que tinha o po
der. Depois da nossa lei, V. Ex" concordou, num debate demorado,
até com a expressão muito popular de que tinha o poder de utilizar
o seu ''borrão debaixo do braço". Posteriormente, iria à comissão
totalizadora, apuradora de votos, para tirar dúvidas. Ela, pelo bor
rão, tirava a dúvida, e a dúvida do borrão valia para consolidar o
valor numérico daquela votação. Quando o juiz era correto, tudo
bem. Mas o juiz desonesto tirava a dúvida a favor do que havia
previamente negociado com seus candidatos pela vendagem do
voto, o que ocorreu em muitos pleitos. Fui até vítima de três juí
zas, no meu Estado. Tive de desmascará-las, de maneira bem cla
ra, com relação a esse epis6dio.

A fita magnética eletrônica da eleição, por exemplo, que
não consta do C6digo, deverá constar do mesmo, quando o candic
dato, fiscal ou partido solicitar. Todas às vezes que entrar no pro
cessamento da comissão totalizadora, apuradora de votos - e
solicitarmos o comprovante para proteger nosso voto - o juiz é ob
rigado a dar a fita magnética concomitantemente com o boletim
que lhe foi fornecido. Se ficar com a fita magnética, pode valer
para a Comissão totalizadora o resultado da fita magnética devida
mente adulterada por algum digitador venal e safado que ali convi
va.

Apresentei algumas emendas nesse sentido e espero que o
douto e eminente colega, em nome da decência dos pleitos eleito
rais, as acolha, como fez em outras oportunidades, uma vez que
outras emendas S. Ex" rejeitou. Estou insistindo naquelas. Acho
que temos de cercar o juiz e os membros da mesa apuradora, assim
como os membros do Ministério Público, com todas as regras bem
claras paras eles saberem que, se incorrerem nessa ilegalidade,
perdem o cargo. São punidos com a perda do cargo ou com prisão
imediata. Isso tem de ser dito em um C6digo Eleitoral, porque este
faz normas genéricas sem citar quem é quem no processo.

"Os boletins devem ser dados depois..." - isso não. O juiz é
obrigado a dar o boletim após apuração da uma subseqüente, sob
pena de estar incurso na pena do art. "X" do C6digo. O promotor é
obrigado a fazer isso.

Sr. Presidente, já vi que V. Ex" quer que eu conclua. Não
tive tempo, mas vou terminar.

Vejam bem, quanto a essas colocações, prefttO esperar para
verificar se constam do relatório. Chamaria a atenção desta douta
Comissão para a importAncia da proteção do voto do candidato. A
legislação 6 muito pródiga, facilita muito, na redação, para que
haja muita safadeza nos pleitos eleitorais. S6 consolidaremos nos
sa democracia quando os mandatos forem bem legítimos, bem
limpos. .

Para concluir, havia uma posição de análise ctitica, de ex
tinção de preparadores, a não inclusão do Ministério PI1blico,

quando o juiz for nomear o substituto de livre arbítrio. Sempre
concedemos aos juízes, neste País, muito arbítrio. O juiz precisa
ter restrições legais legítimas, a fim de não ser muito arbitrário
com os candidatos no pleito. Não sei se muitos dos senhores ja fo
ram desrespeitados por juízes ou se eles não os deixaram entrar
para verificarem seus direitos lá dentro. Eles gritam e nos humi
lham muitas vezes.

Sr. Presidente, peço-lhe desculpas. Foi-me dado um prazo
pequeno. Não tive tempo de privar da sua companhia e a do Rela
tor, mas espero participar, nesta reta fmal, a fim de chegarmos a
um consenso. Meus parabéns pelo trabalho hercúleo, bem desen
volvido e dirigido por V. Ex"s

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Agra
deço a V. Ex" a contribuição.

Há sobre a mesa requerimento do Deputado Ricardo Bar
ros, nos termos do art. 57, inciso VII, requerendo o encerramento
da discussão. Devo submetê-lo ao Plenário.

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Aldo Arantes.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

gostaria de fazer uma ponderação. São 15 horas e 30 minutos. Te
mos sessão às 16 horas. Não deveríamos esgotar esse prazo, já que
evidentemente o Relator vai ter de entrar as matérias ou V. Ex"s já
estão querendo entrar na votação hoje?

Sugeriria que esgotássemos a discussão hoje.
Não estou entrando na questão da proposta. Estou fazendo

uma ponderação. Parece-me mais razoável continuarmos hoje até
às 16 horas. E, a partir da terça-feira, iniciamos o processo de vo
tação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
gostaria de esclarecer que esta sessão é continuação da anterior,
onde já falaram nove companheiros. Falaram hoje, provavelmente,
a mesma quantidade de companheiros. Estamos há meses debaten
do isso. Os interesses, repetindo o que disse há pouco, são confli
tantes, e não há possibilidade, evidentemente, de se atender a
todos os interesses.

Insisto no encerramento da discussão. Gostaria que os cole
gas entendessem que todos já dedicamos bastante tempo a essa
matéria. Ela deve caminhar para as próximas Comissões e o plená
rio, onde pode ser novamente submetida a emendas.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Tem
V~ Ex" a palavra. _

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Sr. Presidente, acho
que hoje foram apresentadas várias sugestões ao Sr. Relator. A
maioria dos companheiros que fizeram as intervenções - hoje não
cheguei atrasado - estão fazendo considerações gerais sobre o pro
jeto. O Deputado Matheus Schmidt, do Roio Grande do Sul, abriu
mão de falar do ponto de vista geral para debater especificamente
as emendas, as sugestões ou os destaques que está apontando. En
cerrar a discussão agora, Sr. Presidente,' é abordar uma gestação
que está se iniciando.

Minha sugestão é que V. Ex' encerrasse as intervenções ge
rais e passássemos a ver tema por tema, ao invés de acabarmos
com a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado João Paulo, quero fazer o seguinte esclarecimento. O Relator
nos informa que terá oportunidade de comentar todos os destaques
apresentados, a fim de que o Plenário possa fazer seu julgamento.

Com relação à decisão de encerramento ou não da discus
são, naturalmente não é uma decisão da Presidência da Comissão,
mas, sim, do Plenário. Então, sendo dessa forma, vou submeter o
requerimento a votos. Bem mais de quinze, porque seguimos de
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oradores desde o dia de ontem, Deputado Matheus Schmidt. Con
forme reza o Regimento Interno, após o pronunciamento de dez
Parlamentares, é facultada a apresentação de requeriments' de en
cerramento da discussão.

O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presiden
te, gostaria de um esclarecimento. Depois do relatório a Comissão
vai ter oportunidade de discutir o parecyr com o Relator?

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Enca
minhar os destaques. Adotaremos o seguinte procedimento: o au
tor dos destaques advoga em favor daquilo que julga ser a sua
defesa e, naturahnente, se for o caso, o nobre Relator contradita.

Inclusive, quero informar que, apesar de ser ainda 15 horas
e 35 minutos, como lembrou o Deputado Aldo Arantes, temos ain
da que votar o relatório, se assim for o entendimento da Comissão,
e votar todos os destaques, o que significa que precisamos de um
bom tempo.

Em votação o requerimento de autoria do Sr. Deputado Ri
cardo Barros, propondo o encerramento da discussão.

Aqueles que concordam com a proposição do Sr. Deputado
Ricardo Barros, permaneçam como se encontram. (pausa.)

Aprovado o requerimento, contra os votos dos Srs. Deputa
dos Aldo Arantes, Matheus Schmidt e João Paulo.

Indago ao Sr. Relator, Deputado João Ahneida, se deseja
utilizar este momento para abordar as contribuições através das
proposições de destaque apresen,!adas pelos Parlamentares.

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Sr. Presidente,
examinei todos os destaques que me chegaram. Algumas sugestõ
es foram até colhidas ontem no plenário. Desse modo, gostaria de
apresentar esses pontos para que os companheiros fizessem a devi
da avaliação. Primeiro, para que eles se incorporem ao relatório;
segundo, para que os companheiros, conhecendo os que já foram
acatados, possam retirar os correspondentes que apresentaram, a
fim de que possamos, então, deliberar apenas sobre os que não fo
ram apresentados.

Pediria atenção porque há companheiros que destacaram
dois, três, da mesma matéria, a qual já está fartamente atendida.
Vou iniciar falando da errata de ontem. Talvez nem todos a te
nham compreendido, adequadamente. Aliás, a errata de ontem foi
lida e não há mais. E o complemento que fIZemos hoje quando in
cluímos. Alguns companheiros já têm conhecimento. Primeiro, a
decisão de integrar, no art. 63 do Código, portanto, art. 1° da Lei,
os §§ 1° e 2°, que atendem à solicitação do Deputado Matheus
Schmidt e do próprio Líder do seu partido, Deputado Miro Teixei
ra. Fomos recuperar isso. Trata-se da errata n° 2. ''No mínimo, 120
dias antes das eleições" atende também às preocupações do Depu
tado Gerson Peres.

"O partidos terão acesso às instruções necessárias,
à utilização do sistema eletrônico de votação e apuração,
bem como aos programas de computador a serem utili
zados.

§ 2° Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e to
talização dos resultados contratando, inclusive, empre
sas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à
Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas
de computador e, simultaneamente, os mesmos dados
alimentadores do sistema oficial de apuração e totaliza
ção."

Item III, artigo 69. Retirar do projeto, voltando à velha dis
ciplina do Código. Isso atende ao pleito do PT, detenninando que
todos os títulos eleitorais devam ser entregues um mês antes do

início da eleição. Tínhamos alterado isso e voltamos à disposição
anterior do Código, entendendo ser preciso que esse prazo se en
cerre oficialmente para que aqueles que tenham demanda, por não
terem retenções, por ter havido retenção de títulos, tenham tempo
de demandar em uma instância superior, a fun de que essa entrega
seja feita.

O item 4, ainda no art. 1° da Lei, corresponde ao art. 92, §
2° do código - acrescentar a expressão "no mínimo" sobre aquela
disciplina da candidatura das vagas a serem preenchidas por candi
daturas de mulheres. Há o destaque do Deputado Roberto Vala
dão.

Portanto, o § 2° ficaria assim:

"§ 2° - Os partidos reservarão, no mínimo, 115 do
número dos candidatos que lhes cabe registrar para o
preenchimento com candidaturas de mulheres".

O item 5, art. 1°, ainda corrcsponde ao art. 239, caput, do
Código. Aqui há uma emenda do Deputado Jair Bolsonaro para
acrescentar naquele dispositivo. que antes tratava do servidor pú
blico, "civil ou militar", porque os tribunais militares entendem
que os candidatos militares não estão acobertados por esse disposi
tivo. Então incluímos de forma explícita, já que não há por que
discriminar os militares, que podem ser candidatos e se beneficiar
do afastamento do serviço e, conseqüentemente, da percepção dos
seus respectivos salários.

O item 6 atende, em parte, à preocupação do Deputado João
Paulo, e integrahnente, à preocupação do Deputado Mendonça Fi
lho, nosso Presidente. Estamos excluindo do dia de propaganda,
gratuita apenas o domingo, integrando novamente os sábados. En
tão, muda a redação do § 3°

§ 3° Durante os sessenta dias que anteoederem a an
tevéspera do pleito, as emissoras de televisão resyrvarão
para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral gratuita dia
riamente, exceto aos domingos, trinta minutos..."

Isso só para o programa contínuo, porque o programa inter
calado, mesmo aos domingos, existirá.

O conceito aqui, Deputado João Paulo, é o de que aos do
mingos vários cidadãos, que não têm outro lazer durante a semana
inteira, vão para casa pensando em assistir àquele programa de te
levisão. Se ele não foi atingido durante a semana, não o será no
domingo. Por outro lado, permite que o cidadão possa ter, inte
grahnente, seu dia de lazer. Também porque é um bom dia para os
candidatos fazerem seu trabalho eleitoral de campo. Acredito que
não haja prejuízo para ambos as partes.

O item 7, art. 1°, corresponde ao art. 150 do Código das al
terações propostas. Suprimiu o inciso VI, acrescentando um § 3°
com a seguinte redação:

"§ 3° Incorre nas mesmas sanções desse artigo a
emissora que, nos sessenta dias que antecederem a reali
zação do pleito, transmitir programa apresentado ou co
mentado por candidato ou divulgar o nome do
programa, ainda quando preexistente, se coincidente
com variação nominal adotada por candidato."

Assim, está-se reduzindo aquela proibição do& candidatos,
que são comunicadores, da presença nos seus prograIÍlas, ou seja,
ao invés de 95, 60 dias, o que corresponde, exatamente, ao período
da campanha eleitoral gratuita. No entanto, penso que essa matéria
será novamente provocada no plenário.

O item 8, que corresponde ainda ao art. 1° da lei e ao art.
252 do Código, muda a redação completamente. Assim, atende os
Deputados João Paulo e Feu Rosa - se não me engano - e outros
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DeputadoS: que não gostaram da minha proposta, que cria um co
tnítg de acoMpanhamento da propaganda eleitoral. Oportunamente
voltimJi ao asSl!lillto.

Cedi às ponderações do companheiro e alterei completa
mente li> disposição do art. 152, inclusive a do Deputado Matheus
Schimidt. Suprimi' o comitê e acrescentei prazos mais curtos. O
art. 252 fica com o seguinte teor:

"Art. 252 - As reclamações das representações
contra não cumprimento das disposições legais relativas
à propaganda efeitoral deverão ser dirigidas ao Tribunal
Superior Eleitoral,. na eleição presidencial, aos Tribunais
Regioaais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e
distritais e, nas eleições municipais, ao Juiz Eleitora!".

Estamos lendo a página 2 da Errata n° 2, distribuída esta
tarde.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - (Intervenção
fOrá do microfone - inaudível.)

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Foi distribuída
hoje... Não, essa é de ontem. é uma outra.

Peço aos' companheiros que formem a mesa. Ora, Deputado
Matheus Schmidt, V. Ex' nos deixa falar grego por tanto tempo...

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - (Intervenção
fora damicrofone- inaudível.)

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Estamos todos,
portanto, posicionados na Errata n° 2, página 2.

Agora estamos no item 8, no final da página.

"Art. 252 - As reclamações OU representações
contra o não cumprimento das disposições legais relati
vá& à propaganda eleitoral deverão ser dirigidas, etc...

"§ 1° O Tribunal Superior Eleitoral e,os Tribunais
Regionais Eleitorais designarão, até cento e vinte dias
antes da eleição, dentro de seus membros e substitutos,
para a apreciação das reclamações ou representações de
que trata o caput, três juizes, que sobre ela decidirão
monocraticamente."

§ 2° Nas eleições municipais, quando a circuns
crição abrâl1ger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal
Regional designará o juiz que deverá apreciar as recla
mal(:Ões ou representações relativas à propaganda."

§ 3° Recebida a reclamação ou representação, o
juiz notificará imediatamente o reclamado ou repre
sentado pál'á, querendo, apresentar defesa em 24 horas,
devendo a autoridade judicial, após transcorrido este
prazo, apresentada ou não a defesa, decidir e publicar a
stlâ decisão no prazo de 24 horas.

§ 4° Em sendo a ofensa praticada por candidato, a
notificação poderá ser feita ao partido.

§ 5° ])a decisão proferida cabe recurso, com efei
to merámente devolutivo, no prazo de 24 horas, assegu
rando-se ao recorrido o oferecimento de contra-razões,
em igual prazo.

§ 6° Os Tribunais julgarão recurso no prazo de 24
horas.

§ 7° Não sendo feito e julgado nos prazos fIxados,
o pedido pode ser dirigido ao 6rgão superior, através de
c6piali itutênticas onde se comprove o descumprimento
dos prazos, cabendo ao 6rgão superior julgar de acordo
com o rito aqui definido."

Portanto, essa é a nova disciplina do art. 52, que substitui
ntegra1m.~nte';lqUeleque, no relatório, aparece com o número 252.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sobre essa maté
ria, o efeito é meramente devolutivo:Por qüe não é suspensivo? Se
houver uma propaganda que ofenda a dignidade e integridade de
um candidato, ela continua no ar.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Tenho medo da
censura, Deputado.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Veja V. Ex' que
em democracia não existe a palavra censura, quando funcionam os
Três Poderes. Se o juiz decreta ou decide, não há censura.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Que a nossa Dr"
juíza saia em meu socorro para dizer que na lei eleitoral não há
efeito suspensivo também.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Há em algumas
matérias - desculpe-me a doutora - não em todas, mas alguns pro
cedimentos eleitorais têm efeito suspensivo.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Confesso a V. Ex'
que também tenho medo, como V. Ex', de que o juiz se valha dis
so, previamente combinado com um candidato, para censurar uma
determinada propaganda. Então, quis manter o princípio de que
não há censura, não se interrompe o programa. Em nenhuma hip6
tese o programa será censurado. Pode haver demanda depois,
pode-se pedir o direito de resposta, tentar recuperar a perda.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Vou-me curvar às
ponderações de V. Ex',

A SRA. DEPUTADA ALZIRA EWERTON - Gostaria de
esclarecer que já existe decisão dos tribunais dando efeitos suspen
sivos, mas decisões essas que não são jurldicas. São ilegais, são
decisões tipicamente política e creio que, para propiciar a seguran
ça do cidadão, é importante que seja observado o preceito legal.
Então, não existe previsão de recurso com efeito suspensivo em
matéria eleitoral.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Presidente,
quero deixar registrado meu pensamento. Essa é uma matéria de
ordem técnica a ser discutida. Temos o nosso passado na Casa.

(Intervenções paralelas fora do microfone - inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu

tado Gerson Peres, é preferível que deixemos para depois essa dis
cussão.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Por fIm, há o item

9, que é uma mudança no prazo de filiação para as eleições de
1996, pleiteada por vários companheiros que fazem parte desta
Comissão e por muitos outros.

Estamos modificando o inciso II do art. 395, alterado do
Código.

''11 - ParaÇ()l1correr às eleições de que trata este artigo, os
candidatos deverão estar com filiação deferida pelo respectivo par
tido e possuir domicílio eleitoràl na circunscrição do pleito até 31
de dezembro de 1995."

Portanto, defme-se, para o fIm deste ano, o prazo de fIliação
dos que pretendam concorrer às eleições no ano vindouro.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Das Disposições
Transit6rias?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sim, das Disposi
ções Transit6rias.

Sr. Presidente, ainda fIquei devendo porque não tive tempo
de redigir, mas me comprometo a elaborar uma redação para alte
rar um pouco o dispositivo relativo ao showmício. Este foi um
pleito do Deputado Corauci e de outros. Uns querem a proibição
do showmício, mas acredito que se deva permiti-lo, porque há
candidatos que, por si pr6prios, já se constituem no show. São ho
mens que fazem show. Então, cada um de ~6s se apresenta com as
suas qualidades. Se o candidato é um cantor - é muito bom que te-
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nhamos cantores candidatos - é razoável que se ressalve a situação
na qual ele saca a sua viola e toca seu som. Isso não se constitui
propriamente num showmício, se é ele proprio o autor.

Estamos buscando uma redação adequada, e não temos ain
da o texto proprio. De modo que prefiro não propor o texto agora,
pedindo minhas excusas ao Deputado Corauci Sobrinho.

Por fim, Sr. Presidente, quero agradecer aos companheiros
pelas menções' elogiosas, as quais, tenho certeza, decorrem de cor
tesia parlamentar.

O SR. DEPUTAOORICARDO IZAR - Sr. Relator, queria
fazer uma pergunta sobre o domicílio eleitoral. V. Ex" fez uma pe
quena modificação, estipuland~o prazo para 31 de .dezembro.

O SR. DEPUTADO JO/.O ALMEIDA - Estou ouvindo V.
Ex".

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Gostaria que V.
Ex" me explicasse algo mais sobre domicílio eleitoral, porque está
acontecendo algo desagradável hoje em dia. Todos os candidatos
derrotados na eleição para governador, Senador, etc., estão mu
dando seus títulos de maneira oportunista, a fim de serem candida
tos a prefeito em detenninadas cidades. É uma correria tremenda.
Temos alguns exemplos inclusive no Senado Federal, onde pes
soas mudaram seu domicílio eleitoral dois ou três meses antes das
eleições. Como ficará isso? _

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - V. Ex" sabe que
eles estão impedidos constitucionalmente de ser candidatos. Aque
les que renunciaram aos mandatos para serem candidatos e perde
ram a eleição, estão impedidos constitucionalmente. Acredito que
não devamos fazer isso com homens públicos tão valiosos. Se es
tes perderam as eleições, deveriam ter o direito de concorrer em
outras. Contudo, a matéria é constitucional e só pode ser tratada
em reforma constitucional.

Não adianta mudar o domicílio eleitoral porque, mantidas
as disposições constitucionais atuais, eles não poderão ser candi
datos.

Estou recebendo uma sugestão, quanto à redação, do Depu
tado Paulo Gouvea, que considero oportuno acatar. Refere-se ao
art. 380. Gostaria de registrar para a Taquigrafia que corresponde
ao art. 380 do Código Modificado:

"Os servidores de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não
poderão exercer cargo em órgão diretivo de partido político sob
pena de demissão."

A disposição do Código hoje é um pouco confusa e muito
restritiva. Portanto, é natural que não seja adequado que funcioná
rio da Justiça seja um dirigente de partido. Mas não se pode impe
dir que um funcionário da Justiça seja filiado a um partido porque,
se não, estaremos criando por modo transverso uma inelegibilidade.

De modo que acho prúprio acolher a sugestão que aclara me
lhor a redação daquele artigo.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHIMIDT - Sr. Presi
dente, se me permite (intervenção fora do microfone)... a do domi
cílio eleitoral.

Como eu disse ontem, tenho uma emenda constitucional
que tramita na Casa a respeito disso. A crítica que fazemos ao nos
so trabalho é quanto a prioridade que deram à matéria do Código,
deixando as emendas constitucionais, na constituição da matéria
para depois, quando terão dispositivos inconstitucionais, como
tem a lei dos partidos que estamos votando no plenário, porque a
Constituição ainda não foi modificada.

Fiz essa proposta de emenda constitucional apenas para mo
ralizar o processo, porque, na realidade, é uma imoralidade. Obri
gar um cidadão da invergadura moral de um Presidente do
Senado, por exemplo, Senador José Sarney, que é um patrimÔnio
da Nação, vem restabelecendo prestígios do Poder Legislativo, a

cometer uma fraude e vir candidato a Senador, pelo Estado do
Amapá, onde não tinha praticamente residência, é algo... Para evi
tar esses fatos é que seria importante...

O SR. PRESIDENlE (Deputado Mendonça Filho) - Agra
deço a contriwição de V. Ex"

Colocarei em votação a proposta do Relator, Deputado João
Almeida, naturalmente, ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Incluindo as erra-
tas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - In
cluindo as erratas e os destaques acatados por V. Ex"

Em votação a proposta de alteração ao Código Eleitoral e
regras para as eleições de 1996, de autoria do Relator, ressalvados
os destaques não acatados pelo Relator.

Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram.
(pausa.)

Aprovado, contra os votos dos Deputados Aldo Arantes,
Jarbas Lima e Prisco Viana.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, va
mos agora selecionar.

Peço aos Srs. Deputados que nos ajudem na seleção dos
destaques para ver os não atendidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Nobre
Relator, com a licença de V. Ex", adotaremos o seguinte procedi
mento: o Relator fará referência ao destaque de autoria de um res
pectivo Deputado, esse telá oportunidade de,se pronunciar e darei
a oportunidade para que o Deputado autor possa defender o seu
destaque por 2 minutos.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho)- Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, a pre
liminar desse debate, se esta matéria selá tratada como Código 00

como lei, não foi votada. Será remetida para as Lideranças e para a
Presidência da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Exata
mente, Deputado João Paulo. Essa foi uma decisão tomada ainda
na reunião e ontem, quando a Presidência da Casa deveria definir
pela f01llla de tramitação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
para encaminhar.

A proposição qlie faço é que os destaques sejam votados em
conjunto.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para contra-argumentar.

O SR. PRESIDENTE (Mendonça Filho) - Tem V. Ex"'a
palavra.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
acho que essa proposta é um completo absurdo. É evidente que o
Deputado tem direito de fazê-la, mas considero um despropósito,
porque isso significa simplesmente desconsiderar completamente
o trabalho desta Comissão e os seus integrantes, significa colocar
uma camisa-de-força sobre esta Comissão. Entendo que há neces
sidade de se votar destaque por destaque, e a Comissão decidirá
qual a decisão a ser tomada.

O SR. PRESIDENlE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Aldo Arantes, está estabelecido que haverá apenas a -votação
daqueles destaques que eventualmente coincidirem. Naturalmente
que nos trinta destaques apresentados existem destaques que são
absolutamente iguais.
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O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - É exatamente isso.
Se os destaques coincidem, que sejam colocados em votação em
conjunto.

O destaque que o Relator já deve ter selecionado coincide e
deve ser colocado em votação em conjunto.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Segui-
remos esse procedimento. _

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Sr. Presidente,
vou conferir com os companheiros que se encontram no plenário:
Deputado Chicão Brigido, V. Ex· considera-se atendido ou preten-
de votar o seu destaque? _,

O SR. DEPUTADO CHICAO BRIGIDO - Sr. Presidente,
V. Ex· adiou o praw para fIliação até o dia 31 de dezembro? É
isso?

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Exata
mente.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Deputado Bonifá
cio de Andrada, penso que o destaque de V. Ex· está inteiramente
atendido. É a disposição para esclarecer entre civil e militar. In
cluir o militar de forma mais explícita.

O Deputado não se encontra, mas quanto a esse atendimen
to não tenho nenhuma dúvida.

Deputado Corauci Sobrinho, V. Ex· considera-se atendido
quanto aos seus destaques?

O SR. DEPUTADO CORAUa SOBRINHO - Inclui V.
Ex· a questão do "sou omisso". Sou omisso, sim. Não posso impe
dir o nobre Deputado Agnaldo Timóteo fazer sua campanha.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Deputado Vicente
Cascione, V. Ex· também se considera atendido nos seus desta
ques? (pausa.)

Sr. Presidente, temos um grande número de destaques sobre
um ponto relevante, que é o art. lOS, que pede a retirada da pala
vra "não". Todos objetivam o mesmo propósito, qual seja o de
manter a disciplina das coligações proporcionais. Sabe V. Ex· que
esse é um ponto fuIeral da questão, que eu, particularmente, voto,
opino contrariamente. Talvez fosse o caso de começarmos uma
votação por aí, enquanto separo todos que tratam do mesJD.9 as
sunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Acre
dito, assim como o Plenário, que o maior representante a favor da
manutenção das coligações proporcionais seria .' Oeputado Aldo
Arantes.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, em
que pese eu concordar com V. Ex·, com a defesa do Deputado
Aldo Arantes, mas tenho elementos diferentes da defesa e gostaria
de usar também a palavra para defender a retirada.

O SR. DEPUTADO RICARDO RAMOS - Sr. Presidente,
é só dividir o tempo entre os dois. Um minuto para cada.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, o De
putado Ricardo Barros está muito cioso do tempo, mas gostaria
que V. Ex· mantivesse a presença desta Comissão, pois a está con
duzindo com brilhantismo e com democracia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado João Paulo, V. Ex· terá também a oportunidade de se pronun
ciar.

Com a palavra o nobre Deputado Aldo Arantes.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sr. Relator, creio que já discutimos bastante essa
questão no curso dos trabalhos desta Comissão. Aqueles que
acompanharam, de forma sistemática, os trabalhos desta Comissão
conhecem o meu posicionamento sobre a questão. Mas quero rea
fIrmar que considero que por trás dessa proposta há preocupação
de simplifIcar e reduzir o quadro partidário. Entendo que essa

preocupação, em tese, é justa, porque existem os chamados parti
dos de aluguel que se aproveitam dessa situação. No entânto, exis
tem partidos com tradição política que contribuíram para o
processo democrático. Creio que se está tratando desiguais de for
ma igual: tratam os partidos de aluguel da mesma forma que tra
tam os partidos que têm importante contribuição à democracia. O
fato concreto é que esse dispositivo, proibindo a coligação propor
cional, aniquila os pequenos e médios partidos. Se há o argumento
de que é necessário reestruturar a vida política do País, criando
mecanismos que impeçam as legendas de aluguel, digo, de públi
co, que o PCdoB concorda com essa tese. No entanto, o antídoto
que apresentam para essa tese atinge partidos que têm tradição po
lítica, que fazem oposição. E aí o resultado é outro. Não é mera
mente o combate aos partidos de aluguel, mas o combate a
partidos que têm uma postura crítica nesta Casa. Pergunto: Isso
será bom para a democracia e para o aperfeiçoamento do processo
democrático? Não, porque o que ocorrerá, como conseqüência na
tural, é a criação de uma oligarquia de poucos partidos. Diria até
mesmo uma ditadura partidária. Quero dizer que um critério deve
ria ser procurado nesta Casa. Hoje, tivemos contatos com Lideran
ças do PMDB, do PFL e estamos discutindo com todos os setores
democráticos desta Casa. O que não podemos concordar é que, a
pretexto de se fazer uma reforma política, essa reforma política ve
nha restringir o processo democrático em nossa Pátria.

Somos favoráveis, sim, a um processo de negociação que
possa diferenciar o partido de aluguel de um partido que tem tradi
ção política.

Conversei com o companheiro Vilmar Rocha, do PFL, do
meu Estado e manifestei sobre a questão, e outros companheiros
do PMDB também se manifestaram Portanto, temos que refletir
sobre esse problema. É correto ou não o argumento do Deputado
Aldo Arantes? É correto ou não fazer uma distinção entre legendas
que têm tradição política e aquelas que são de aluguel? O critério
que deveria presidir a reorganização partidária é o critério das cor
rentes de pensamento. Os comunistas representam uma corrente de
pensamento, como os socialistas, os trabalhistas e os liberais. O
critério deve ser político e não matemático. O critério matemático
é relativo. Hoje, um partido é pequeno, mas amanhã poderá ser
grande, e vice-versa.

Para concluir, faço um chamamento aos democratas desta
Comissão no sentido de que votem contra esse dispositivo para,
em conjunto, num processo de negociação, criarmos essa alternati
va que estamos propondo ao debate do conjunto da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o nobre Deputado João Paulo.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, pri
meiramente, destaco que, de fato, a coligação proporcional no sis
tema eleitoral do nosso País é uma distorção que precisa ser
corrigida. Entretanto, a forma de como se tem introduzido esse de
bate é ruim Ela não tem o princípio desta Comissão. O princípio
vem de forma ruim já na Lei Orgânica dos Partidos, introduzindo
a revogação de uma forma muito questionada, no último artigo-da
lei.

A conseqüência é o debate que estamos fazendo aqui. Se
queremos, efetivamente, fazer uma reforma política para o nosso
País, introduzir a questão da coligação proporcional sem discutir o
sistema eleitoral, sem discutir a estrutura partidária do nosso País,
sem discutir outros elementos importantes na reforma eleitoral, é
uma forma precipitada de fazer essa discussão que estamos pre
senciando esta tarde.

Por isso, Sr. Presidente eu questionava, no início, que esse
método de se apresentar somente o destaque supressivo era ruim,
porque apresentamos ao Sr. Relator uma alternativa, que é a ma-
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nutenção da coligação proporcional, mas é o descobrimento de um
novo quociente partidário eleitoral que propicia levar-se em conta
os votos da legenda dentro da coligação, de tal forma que se bus
caria o quociente eleitoral pela coligação partidária, mas a coloca
ção das cadeiras dentro dessa coligação seria feita com base nas
legendas e nos votos nominais de cada partido dentro dessa nova
proposta.

Da mesma forma, já ouvi outra proposta, segundo a qual,
em primeiro lugar, far-se-ia o quociente partidário e, depois, não
seriam excluídos os partidos que não conseguiram o quociente e
na sobra, trabalhar-se-ia com todos os partidos e seus votos. Ter
se-ia, então, o primeiro quociente e o segundo quociente.

Discutir-se apenas a supressão aqui não resulta em nenhu
ma alternativa a ser apresentada para os partidos históricos ou
ideológicos, que querem participar da eleição com caracterização,
programa, cara e ideologia próprios. Impede-se isso e ao invés de
se fazer uma reforma conseqüente, na realidade faremos: com que
os partidos se juntem e se mantenhium partido fracionado da for
ma como já vimos em nosso País por muito tempo.

De tal forma, Sr. Presidente, que gostaria de ponderar aos
Srs. Deputados desta Comissão que não votássemos a introdução
do fim da coligação proporcional nesta lei, ma que deixássemos
para um debate específico sobre esse tema a ser feito oportuna
mente. Sou favorável à supressão desse artigo no novo código
eleitoral proposto pelo Deputado João Almeida.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Como
tiveram oportunidade de usar a palavra dois Deputados contrários
ao chamado fim das coligações proporcionais, a saber, Deputado
Aldo Arantes e Deputado João Paulo, devo conceder a palavra ao
Deputado Barbosa Neto, que a solicitou e, finalmente, ao Relator,
cuja posição, naturalmente, todos já conhecem.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Sr. Presiden
te, também peço a palavra. Sou autor de um destaque igual. Imagi
nei que falassem somente os autores de destaque. Abri mão de
meu tempo em favor do tempo...

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - O De
putado João Paulo não é autor de destaque nesse sentido.

A Presidência foi absolutamente liberal ao conceder a pala
vra ao Deputado João Paulo, que disse ter algumas argumentações
diferentes das do Deputado Aldo Arantes. V. Ex· se manifestou
que estaria contemplado com as palavras do Deputado Aldo Aran
tes.

Peço, portanto, a compreensão de V. Ex· Deputado Mat
heus Schmidt para que ouçamos o Deputado Barbosa Neto, até
para que...

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - É autor de
destaque também?

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Não.
Assim como o Deputado João Paulo não é autor de destaque. O
Deputado João Paulo não é autç,r de destaque.

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente. Eu sou autor de destaque nesse sentido.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Pela ordem, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a

palavra o Deputado Sílvio Torres.
O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Creio que estabe

lecemos que só os autores de destaque iriam falar. Se abrirmos
precedente para quem puder falar a favor e contra, certamente te
remos problemas até o final.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presidente, quero
apenas observar que sou autor de destaque nesse item.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Perfei-
to.

Com a palavra o Deputado Barbosa Neto.
O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr, Presidente, se

V. Ex· achar por bem que apenas o Relator fale em defesa da ma
nutenção do texto, abro mão da palavra.

Quero apenas deixar claro que comungo com quase tudo o
que disse o Deputado Aldo Arantes, de meu Estado. Já manifestei
até em programa de televisão de seu partido que se acharmos me
canismos para a manutenção nominal do Partido Comunista do
Brasil, votarei favoravelmente a essa manutenção por julgá-lo um
partido historicamente importante na luta pelo processo democráti
co neste País..

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Agra
deço a compreénsão de V. Ex·, Deputado Barbosa Neto.

Passo a palavra ao Relator e fica fixado que só o autor do
destaque e o Relator usarão da palavra daqui por diante.

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Sr. Presidente, se
rei breve. Quero apenas ratificar algumas observações que já fiz
em relação a esse problema. Primeiro, para dizer ao Deputado
João Paulo que na técnica legislativa - ele bem o sabe - o lugar de
revogar leis é no último artigo mesmo. Então, quando há revoga
ção, as leis a estabelecem no penúltimo artigo e, depois, dizem que
entram em vigor na data de sua publicação. Assim sendo, não está
mal posto na Lei dos Partidos esse artigo revogando aquela ques
tão por essa razão.

Em segundo lugar, quero dizer que estou inteiramente de
acordo no sentido de que devemos encontrar uma fonna para dis
tinguir os partidos que encerram uma proposta política, ideológica
e um conteúdo programático que possa diferenciá-los dos que não
têm esse mesmo objetivo e essa mesma trajetória. Tenho seis anos
nessa luta, pedindo o apoio de todos, a criatividade de todos os
companheiros, dessa legislatura e da passada, e até aqui nenhuma
proposta foi formulada nesse sentido.

A lei se baseia no princípio da soberania popular, busca
toda sua referência nos votos que cada partido atribui, e quando
falamos de coligações proporcionais, nas quais se permite que um
determinado partido entre no Estado no ventre de outro, que no
outro Estado é adversário de um quarto, mas que também aquele
entra no ventre, quando se analisa as coligações proporcionais que
se realizam neste País - e não são todas, mas a grande maioria 
há de se ver que coligação proporcional é sinônimo de inexistência
de comprometimento de político. É uma questão meramente elei
toral. É para vencer barreiras eleitorais que se fazem coligações no
Brasil. E os exemplos são os mais fartos. Partidos que se coligam
das formas mais diversas no mesmo Estado, quando são eleições
municipais, em em outros Estados de fonna diferente em eleições
nacionais.

Então, não é isso que se está praticando. O que se pratica
com essas coligações é facilitar que partidos que não têm força
eleitoral, que não encontram respaldo eleitoral, possam vencer o
quociente eleitoral alojando-se no ventre do outro. E fazem isso
para resolver o problema eleitoral, chegando aos Parlamentos, ao
exercício do Governo sem qualquer comprometimento.

A norma no mundo inteiro é a coligação ser feita depois.
Cada partido vai buscar sua força, elege seus candidatos e, apura
do os resultados das eleições, fazem-se as coligações para garantir
o exercício do Governo com a maioria.

Aqui a norma é outra. Fazem-se as coligações
para vencer as eleições e depois cada um toma o rumo que

deseja. Pergunto onde está a pureza, onde está a preservação da fi
losofia do conteúdo programático nessas coligaçoes e por que pre
servá-las dessa forma?
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De outro lado, Sr. Presidente, já indiquei no relatório uma
compensação para permitir que partidos que têm menor força elei
toral possam também entrar no mecanismo de distribuição das ca
deiras. Continuamos abertos, eu e meu partido, para a discussão
deste assunto. Agora, o fato é que até hoje - e essa não é uma dis
cussão nova nesta Casa - não têm surgido idéias novas, não têm
surgido propostas novas.

A última que cÍICu!a, Sr. Presidente, essa de que falou o
Deputado João Paulo, do PT - foi também levantada por mim.
Não a inseri no relatório para deixá-la para um momento mais pró
prio.

Precisamos exercitar a criatividade para encontrar um me
canismo capaz de acolher esses partidos na distribuição das cadei
ras, mas precisamos, a meu ver, eliminar de vez essa praga que
desqualifica o processo eleitoral e que põe todos os partidos
iguais, essa luta intestina e violenta pela sobrevivência eleitoral
que se pratica por meio das coligações proporcionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a

palavra o Deputado Aldo Arantes.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Em primeiro lu

gar, já está na hora da Ordem do Dia e, mais do que isso, fui infor
mado de que está havendo votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Não
disponho dessa informação, Deputado. Solicitei, inclusive, à Se
cretaria da Comissão que se porventura estivesse havendo votação
nominal que fôssemos informados. Seja como for, solicitarei mais
uma vez à Secretaria que obtenha essa informação o mais rápido,
possível.

Coloco em votação todos os destaques que dizem respeito à
questão das coligações proporcionais. Aqueles que concordam
com a proposta... ~

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Pela ordem, Sr. Pre
sidente.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - VEx" poderia no
minar os destaques, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Se nós fIzermos essa
votação e estiver havendo, simultaneamente, votação no Plenário,
ela corre o risco de ser invalidada. Peço, portando, a V. Ex" um
pouco de tolerância para não colocá-la em votação e aguardar a
verifIcação para, posteriormente, iniciarmos o processo de vota
ção.

O SR. DEPUTADO - O quórum aqui é sufIciente.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Devo
informar ao Plenário atendendo à solicitação do Deputado Prisco
Viana, os destaques com 9J1,respectivos autores, naturalmente. De
putado Matheus Schmidt, Destaque nO 26; Deputado Prisco Viana,
Destaque nO 1, Deputado Aldo Arantes, Destaque nO 10...

(Intervellfão fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Lógi-

co.
Estarão prejudicados os demais que porventura versarem

sobre o mesmo assunto.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Pela ordem, Sr. Pre
sidente. Preciso conhecer o assunto ou situá-lo melhor para que eu
e outros companheiros possamos (inaudível).

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Trata
se do fIm das coligações propor,Çionais.

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Ah, sim! V.Ex" está
considerando apenas os destaques referentes a esse tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Este
tema especifIcamente. Naturalmente que os demais terão de ser
analisados separadamente.

Aqueles que concordam com a manutenção do texto do Re
lator, Deputado João Almeida, ou seja, a derrota dos destaques,
permaneçam como se encontram.

Devo repetir a votação. Aqueles que concordam com a ma
nutenção do texto do Relator, Deputado João Almeida, ou seja, re
jeitam os destaques, permaneçam como se encontram.

(Intervellfões fora do microfone).
O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Relator, a votação

é dos destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O único título im

portante que tem, VEx" não destacou, meu conterrâneo.
O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Não. Isso me hon

ra muito. Honra-me e alegra-me mais minha amizade por VEx", o
que não me obriga a concordar com a forma como VEx" vem con
duzindo essa relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Aque
les que defendem os destaques apresentados pelos Deputados Mat
heus Schimidt, Prisco Viana, Aldo Arantes e outros, naturalmente
aqueles que versarem sobre o mesmo assunto estarão prejudicados
- permaneçam como se encontram.

Rejeitados os destaques.
O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Peço a V.Ex", que

consigue em ata aqueles que votaram pela aprovação.
O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT - Peço a veri

ficação de voto, Sr. Presidente. Peço votação nominal, sob minha
responsabilidade.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - VEx"
será atendido.

(Intervellfõesfora do microfone)
O SR. DEPUTADO - Já está votado, Sr. Presidente.
(Intervellfões fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - O De

putado Corauci Sobrinho tem toda razão. Se porventura se dese
jasse realizar votação nominal teria de ser solicitado.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente, é
claro, que foi vitorioso pediu verificação para confrrmar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Serão
registrados, Deputado Aldo Arantes, todos os votos pela aprova
ção dos destaques.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Pergunto, então,
ao Sr. Presidente: quantos votos a favor e quantos contra?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - O voto
de VEx", o voto do Deputado Matheus Schmidt,...

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Quantos votos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Vota

ção simbólica, Deputado Aldo Arantes.
(Apartes paralelos e simultâneos.)
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Trata-se de uma

questão regimental.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Vota

ção simbólica.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Quando não fica

clara a votação simbólica, procede-se à verificação. Repete-se a
votação, Sr. Presidente.

(Apartes paralelosfora.do microfom.) _
O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Pela ordem, Sr:·

Presidente. Em auxílio à Mesa, Sr. Presidente.
(Apartes paralelos e simultâneos.)I
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a

palavra do Deputado Barbosa Neto.



que.
(Não identificado) - Sr. Presidente, vários Deputados estão

se retirando e temos mais destaques para votação.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - 17 a 7.

Rejeitado os destaques. Dezessete a favor da manutenção do texto
do Relator, e sete contrários, ou seja, favoráveis aos destaques.

Então,rejeitadososde~aquesepr~udkadasasproposições

semelhantes.
Fui informado pela secretaria da Comissão que já se iniciou

a votação nominal no plenário. Então, fica suspensa esta reunião.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presiden

te, faltam votar quantos destaques?

O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Filho) - Con
vocada outra, dentro de trinta minutos, para o reinício dos traba
lhos.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANfES - Sr. Presidente,
muita gente vai viajar hoje. Seria melhor retomarmos esse assunto
na próxima terça-feira, para fazermos isso com tranqüilidade. Não
há tanta pressa. Acho que a maioria aqui já está caracterizada: não

O SR. DEPUTADO PAULO GOUVÊA - Contra o desta-

O SR. DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO - Não ao des
taque.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado José Santana de Vasconcellos (pausa.); Deputado Paulo Gou
vêa;

que..

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Vicente Cascione (Ausente); Deputado Iberê Ferreira (pau
sa); Deputado Paes Landim (pausa);

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Contra o destaque.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu

tado Pedrinho Abrão (pausa); Deputado Ricardo Barros;
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Contra o des

taque.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu

tado Roberto Pessoa.
O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Contra o desta-

feita.

que.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Rodrigues Palma (pausa.); Deputado Vilmar Rocha

O SR. DEPUTADO VILMAR ROCHA - Contra o desta-
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O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - O que o Deputa- O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Neto) - Depu-
do Aldo Arantes está questionando é que haja verificação de vota- tado Sílvio Torres.
ção, que é apenas à intenção da manifestação dos Deputados em O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Contra os desta-
relação à matéria, e não a votação nominal, individualde cada um. ques, mas disposto a buscar alternativas para preservar os partidos

(Fora do microfone. Inaudível.) históricos.
O SR. (Não Identificado) - É só pedir para inverter. O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Fil1lo) - Depu-
O SR. PRE~IDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu- tada Alzira Ewerton (pausa.); Deputado Jarbas Lima.

tado Aracely de Paula, como vota? (Ausente); Deputado Bonifácio O SR. DEPUTADO JARBAS LIMA - Contra o destaque.
de Andrada (pausa); O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu-

Deputado Corauci Sobrinho. tado Prisco Viana
O SR. (Não Identificado) - Sr. Presidente, a votação já foi O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Sim.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado João Paulo.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sim.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu

tado Paulo Delgado (pausa.); Deputada Sandra Starling (pausa);
Deputado Coriolano Sales.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Contra os
destaques, mas também solidário com os partidos históricos de es
querda, na busca de uma alternativa correta para manter as suas
posições.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Matheus SCHMIDT.

O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT - Sim.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu

tado Valdemar Costa Neto (pausa); Deputado Fernando Lyra
(pausa.); Deputado José Carlos Sabóia (pausa); e, fmalmente, o
Deputado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANIES - Sim.
O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Uma questão de

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a

palavra V. Ex".
O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Sr. Presidente, sou

suplente do Partido Progressista, e os titulares não estão, então es
tou substituindo-os.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado José Linhares (pausa); Deputado Osvaldo Reis, como vota V.
Ex"?

O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Voto ''não'' ao
destaque.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Padre Roque.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - A favor do desta-

ques.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Rela
tor Deputado João Almeida. .

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - (Fora do microfo
ne. InaudíveI.)

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Marcelo Barbieri (Pausa.); Deputado Nicias Ribeiro (pausa);
Deputado Olavo Calheiros (pausa.); Deputado Roberto Valadão.

O SR. DEPUTADO ROBERTO VALADÃO - A favor do
Relator.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Ubaldo Corrêa.

O SR. DEPUTADO UBALDO CORRÊA - Contra o desta-

O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Barbosa Neto.

.O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Contra os desta-

que.

que.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Chicão Brigido (pausa.); Deputada Marisa Serrano (Ausen
te); Deputado Mauricio Requião.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO REQUIÃO - Contra os
destaques.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Tetê Bezerra (Ausente);
Deputado Wilson Branco (Ausente); Deputado Feu Rosa (pau
sa.);Deputado Jaime Santana (pausa.); Deputado Roberto Santos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO SANfOS - (Fora do mi
crofone. Inaudível.)
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precisá também de -rolo compressor. De fonna que vamos deixar
esse assunto para ferça-feira.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Fillio) - Se,
porventura, não tivexmos qu6mm, naturalmente não vamos nos
reunir. Contudo, não vamos prejudicar aqueles que desejam traballiar.

(É suspensa a sessão.)
O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Fillio) - Rea

brindo os trabalhos, o deputado Chicão Brigido...(Ausente).
O SR. JOÃO ALMEIDA - Esse destaque foi considerado

por ele atendido.
O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Fillio) - Tem

razão, Deputado.
Depltado Matheus Scbmidt, Destaque nO 22. Suprimir o ln-

ciso IV do art. 3°. Com a palavra V.Ex·
(Apartes Paralelos. Inintelegíveis.)
O SR. (Não Identificado2- Parece que hã um destaque aí...
O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Sr. Presidente, foi

atendido, perfeito, em 31 de dezembro do ano anterior ao ano da
eleição.

(Fora do microfone. lnaudível.)
O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Esse artigo é

do código, e esse dispositivo de 31 de dezembro.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - É para as eleições

vindouras.
O SR.(Não identificado) - Para o ano que vem, não é?
O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Mas fica a

regra geral dos dois anos. _
O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Mas V.Ex· tenha a

certeza de que esse assunto sai daqui e como sairvoltará ao plenário.
O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Agora tem

um destaque aí de...
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Se sair de um ano

o Plenário vai reclamar; se sair de dois, o Plenãrio vai reclamar,
isso é inevitável. Se VEx' pldesse retomar o assunto DO plenário
para nós seria importante, porque é inevitável.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Quer dizer
que V.Ex· está intransigente nOJl dois anos?

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA- Não, por mim não
tenho, Deputado.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Então, bota
um ano.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - De minha prefe
rência...originalmente eu tinha posto um ano. Veio a pressão de
um grupo muito grande, então pus dois anos. Para mim é irrele
vante a matéria.

O SR. DEPUJ'ADO MATIIEUS SCHMIDT - Faz de conta
de que era um grupo grande a'Jlli.

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Podemos aceitar o
destaque, Deputado. Domicílio eleitoraL Parágrafo 5° do Inciso IV
do art. 3° do Código.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Fillio) - Redu
ziu-se o prazo de dois anos para um ano. Destaque do Deputado
Matheus Schmidt. Deputado Marquinho Chedid, Depltado Valde
mar 'Costa Neto...

Depltado Matheus Scbmidt, Destaque nO 20. Suprimir os
§§ 3° e 4° do art. 55. (pausa) 3° e 4° do art. 55.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Não há li
berdade assim para... acho que o dispositivo restringe muito. Quer
dizer, durante todo o ano das eleições não pode ser... atrapalha a
transferência de eleitores, não é?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Aí temos dificul
dade de acompanhar V.Ex·, porque o pleito é apresentado por
muitos companheiros. A situação é muito comum elll Municípios

pequenos. A transferência de eleitores da periferia da cidade gran
de em número que, às vezes, defme o resultado eleitoral de uma
cidade pequena. Isso se faz muito no Nordeste, no Norte e aqui no
Sul, também, e DO Centro-Oeste idem.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - E o § 4°, De
putado? Ele alongou muito.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O § 4° é apresen
tado nesta mesma visão, de Prefeitos que...

(Fora do microfone.lnaudível.)
O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT- Fica sujeito

à fraude tanto como era na lei, que era de seis meses, o 4° era de
seis meses. Como o dispositivo que está agora. Há prefeito, lá DO

Rio de Janeiro, que se divorciou. S6 que ele esqueceu-se e, há
pouco tempo, festejou as bodas de prata. Divorciou-se, a mulher
foi candidata em um Município e ele em outro. Quer dizer, enseja
a fraude, essa história é a que falo do nosso Senador, Presidente do
Congresso, porque obrigá-lo a ter de fazer aquilo.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - É, essa é a nossa
cultura de fraude; a gente a contém por um lado mas ela escapa
por outro.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Não aceita
diminuir esse prazo aqui, Depltado? Os prazos dos Prefeitos, não
aceita aí deixar como está?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu preferiria
manter essa disciplina aí, porque não estimula a renúncia.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Não vou bri
gar por isso.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Matheus, V. Ex' retira o destaque?

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Sr. Presiden
te, retirar não retiro. Deixo o destaque, mas não vou brigar por ele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Valdemar Costa Neto (Ausente).

Mais um destaque do Deputado Matheus Schmidt. Art. 64.
Destaque nO 18, do Deputado Matheus Scbmidt. Com a palavra V.
Ex' Do Depltado Zupo.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Acho que
ele destacou uma emenda que ele havia apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Neto) - Desta
que do Depltado Matheus Scbmidt, é o 64.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Mas é uma
emenda do Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Depltado Mendonça Fillio) - O art.
64 diz:

No mínimo 120 dias antes das eleições, o Tribunal Superior
Eleitoral expedirá, ouvidos os partidos políticos.

O SR. DEPUTADO MATIIEUS SCHMIDT - Está aí para
.suprimir? Não, não estava suprimido, porque quando foi feito esse
destaque, imaginava-se que se podia votar a emenda do zupo, que
ele pediu para destacar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Fillio) - Então,
estaria prejudicado.

Deputado Aldo Arantes, Destaque nO 60. Suprima-se o art.
90. As expressões defmitivo e ~is meses antes da eleição.

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Talvez eu deva
esclarecer ao Deputado Aldo Arantes que a Lei dos Partidos con
sagra a todos os partidos que atingiram o estágio de registro defi
nitivo pela legislação anterior, e essa lei recepciona integralmente.
VEx' não precisa ter nenhum receio com relação a isso. E ainda
faculta aqui: os partidos que venham a alcançar esse estágio até
seis meses antes da eleição poderão inscrever candidatos. Quer di
zer, ir além disso significa permitir que o partidoque se inscreva e
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se organize noventa dias antes da eleição possa ter candidatos ins
critos.

O SR. DEPUTADO MAlHEUS SCHMIDT - Tenho tam
bém um destaque a respeito desse artigo, mas para suprimir a parte'
final, -que diz: E que tenham o órgão de direção devidamente orga
nizado. Ir além disso, significa permitir que o partido que se ins
creva, que se organize 90 dias antes da eleição, possa ter
candidatos inscritos.

O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHIMIDT - Tenho tam
bém um destaque a respeito desse artigo, mas para suprimir a parte
final, que diz "...que tenha um órgão de direção, devidamente or
ganizada a circunscrição..."

O SR. PRESIDENTE (Deputada Mendonça Filho) - São
dois destaques.

O SR. DEPUTADO MAlHEUS SCHIMIDT - Pode ou
não pode a Comissão Provisória... ,

O SR. RELATOR (Deputado João Almeida) - E o estatuto
do partido que vai dizer. Com a aprovação da nova lei dos parti
dos, cada partido dirá como se organiza em cada Município. A lei
não dirá mais como é. Se da founa como está organizado, ele se
organiza, concorre. A lei não diz mais qual o estágio definitivo, o
estatuto é que dirá.

O SR. DEPUTADO MAlHEUS SCHIMIDT - VExa en
tende que assim como está redigido aqui, se o partido tiver na sua
estrutura a Comissão Provisória, ela pode.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Pode.
O SR. DEPUTADO MAlHEUS SCHIMIDT - Pode, por

que a Comissão Provisória não é um órgão.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Está dito aqui: Na

forma do respectivo estatuto, respeitada a autonomia do estatuto
partidário. O que ele vai dizer. não importa; ele vai decidir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Parece
que o Deputado Aldo Arantes concorda com a argumentação dq
Relator.

Mais um destaque do Deputado Aldo Arantes:

"Suprima-se o § 2° do art. 83."

É isso, Deputado?
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - É aquela questão

das coligações. Penso que isso vai criar um enrijecimento muito
grande no que diz respeito às coligações e há, na verdade, uma di
ferenciação da realidade regional e mesmo municipal. Como fiz
esse destaque meio rapidamente, naquele dia, até tinha perguntado
ao Relator se ele havia mantido também esse mesmo princípio em
relação à eleição municipal. Qual é o artigo que fala da questão da
eleição municipal?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Fala de forma
mais genérica: subordinação às diretrizes. São os incisos I e II do
parágrafo seguinte.

A idéia, Deputado Aldo Arantes, é que se os partidos não
cuidarem de disciplinar de alguma forma as coligações, haverá
uma descaracterização total. O Partido se coliga no Estado com o
Partido A, no outro, com o Partido B, ainda num terceiro, com C
ou D. Não há nenhuma identidade programática.

A Constituição estabelece, toda a matéria é constituída de
modo a preservar o caráter nacional dos partidos. Podemos dizer
que o partido tem um caráter nacional identificável, se em cada
Estado éle se coliga com um partido diferente? Isso é uma sobrevi
vência eleitoral, Daí porque se impõem essas regras mínimas. O
partido viu eleger o que ele quer. O que não pode é sair por aí fa
zendo coligações em Estados diferentes nas mais diversas situaçõ
es. Pode àté estar coligado no plano nacional com cinco partidos e
no Estado não querer os cinco, querer só três. Tudo bem. O que

não pode é estar com um a cinco, no nacional, e, no Estado, estar
com sete ou oito.

A busca é de algo que tenha coerência, do ponto de vista
programático e ftlosófico. A moral filosófica da proposta é esta.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Na verdade, pen
so que há um enrijecimento das regras partidárias, porque sabemos
muito bem que essa história de diretrizes partidárias existe em par
tidos com perfis ideológicos mais definidos. mas, nos outros, sabe
mos que não é verdade, infelizmente, não é verdade. Há uma
variação. Às vezes, por incnvel que pareça, no PFL, que é um par
tido mais conservador, a pessoa quer um democrata; no PMDB.
vice-versa, ou uma situação diferente. Isso varia em função das
realidades regionais.

Portanto, matenho este destaque. Respeito a opinião do Re
lator, mas penso que isso enrijece demais a estrutura política, colo
ca muito camisa-de-força.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Há um
destaque do Deputado Matheus Schmidt.

O SR. DEPUTADO MAlHEUS SCHIMIDT - Em âmbito
nacional, ele fez coligações nas últimas eleições? Parece-me até
que não fez. No Rio Grande do Sul, o PMDB coligou-se com três
ou quatro partidos, o que nãopoderia ter feito.

O SR. RELATOR (Deputado João Almeida) - Contra a mi
nha vontade. Propus isso na lei das eleições e perdi, porque esta
vam estabelecendo isso às vésperas da eleição. A idéia é
estabelecer desde agora, porque se a norma da lei é esta, os parti
dos vão se organizando desta fOlma. As pessoas, na hora de se fi
liarem a um partido, levarão em conta essas regras. É por aí que
vamos ajustando o quadro partidário. Para que perspectiva? Para a
perspectiva de que os partidos possam ter identidade programática.
possam ser identificados pela população com esta ou aquela posi
ção, na Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre ou
no Ceará. Essa é um condição para isso. E creio que significa uma
certa restrição do ponto de vista eleitoral, sem dúvida nenhuma,
mas ninguém há de negar que é uma contribuição, na busca do
fortalecimento do conteúdo programático e da visibilidade doutri-
nária dos partidos. -

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - V.Ex." me permi
te um aparte, Deputado?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Pois, não, Depu
tado Barbosa Neto.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - V. Ex." não pensa
que com essa proibição, não podemos ferir a autonomia dos parti
dos, no âmbito dos Municípios e Estados? Penso que o Deputado
Aldo Arantes tem razão num ponto: no âmbito nacional, os parti
dos podem ter uma postura e. no âmbito municipal, podem ter,
historicamente, um relacionamento diferente daquilo que tem no
âmbito nacional. Penso que não se deve construir isso de cima
para baixo. mas de baixo para cima. Pegar a direção nacional e
criar uma camisa-de-força para todas as Lideranças, as presidên
cias de partidos no País inteiro, estaremos, de cima para baixo,
criando um mecanismo. Ao passo que isso, na minha opinião, de
veria ser implementado de baixo para cima. Até concordo que dá
uma orientação fundamental para organização dás forças partidá
rias mas que isso fosse definido, pelo menos, no âmbito regional;
que cada Estado pudesse definir. Se houver uma defmição nacio
nal, com obrigatoriedade de os partidos, no âmbito estadual e mu
nicipal, seguirem este caminho, realmente podemos obstruir
realidades que são inquestionáveis em centenas e centenas de Mu
nicípios no nosso País.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Deputado Barbo
sa Neto, o que se busca é exatamente a constituição de partidos
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que tenham um caráter nacional, uma atuação nacional e que se- momento, a preocupação do Deputado Barbosa Neto é a via de
jam identificados no País inteiro como tal. cima para baixo. Mas acredito que não há razão para essa preocu-

Esses ajustes regionais resolvem muito os problemas elei- pação, porque para Presidente da República é que convergem qua
torais, mas prejudicam essa identificação. Por isso que não temos, se todos os partidos. Não é para eleiçãomunicipal ou estadual, que
no País, partidos de caráter nacional, partidos nacionais. Sempre temos inúmeros candidatos. Acredito que, a idéia de marcar o par
houve essa dificuldade. A tentativa, agora, é de conduzir para isso, tido forte. ideologicamente consistente é que deveria nos nortear.
e essa medida vem nesse sentido. É uma certa restrição eleitoral. Concordo com a preocupação do Deputado Roberto Santos, mas
Se isso é estabelecido à véspera da eleição, terá um impacto. Mas penso que teríamos de perseguir essa idéia, que há tanto tempo es
se estabelecido desde agora, os partidos e as pessoas procurarão tamos estim,ulando. de formarmos partidos ideologicamente coe
uma convivência que lhes aproxíni'a peYp"dl1~ é"vei'dadeÍró}e' mai~:;" reJj.l~~~ q?1t4,:~sso, vamos precisar ter algumas amarras, mas
próprio do processo político-eleitoral;'ílevé:riàs'as'segurar a possibilidade de se coligarem. em âmbito na-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu- cional partidos que tenham uma cara nacional e serem impedidas,
tado Roberto Santos, V. Ex." tem a palavra. em cada Município, em cada Estado, composições que não dizem

O SR. DEPUTADO ROBERTO SANTOS - Sr. Relator, da ideologia e das idéias dos partidos.
estou de acordo com o princípio. Penso que a idéia de procurar Concordo com a idéia do Relator.
conduzir os partidos para um perfil mais consistente. mais dura- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Ademais, Deputa-
douro, em princípio está certo. Mas penso que cabe uma reflexão. da Marisa Serrano, é preciso aduzir um comentário, que penso im
que não sei em que dará, sobre o que está imaginando que aconte- portante para compreensão dos companheiros. O fato de o partido
ça em relação ao número e à definição doutrinária e programática não fazer coligação, não o impede de apoiar o candidato. Nós tra
dos partidos, se entrarem em vigor, como se imagina, os dispositi- tamos a coligação muito pela visão do direito que a lei confere aos
vos que estão sendo aprovados. Se diminuir consideravelmente o partidos que participam do pleito. Quem tem candidato, tem tem
número de partidos, qual é a conseqüência de um dispositivo po; quem não tem candidato, não tem tempo. Isso tem servido de
como este? Os partidos terão, de qualquer forma, uma definição moeda de troca, com os critérios mais diversos. O partido, às ve
mais clara, independente disso? Ou de outra fOlIDa, as dificuldades zes, ganha esse capital, pela lei. sem ter candidato. só porque se
crescerão a tal ponto nas composições no âmbito municipal, que coligou. Portanto. para coligar. é preciso que haja, efetivamente,
esse dispositivo passa a ser realmente um estorvo? Creio que cabe uma contribuição na soma de um candidato com outro. Mas se o
uma reflexão. Não estou imaginando qual é a resposta, estou tra- meu partido, eventualmente, não integra uma coligação nacional,
zendo o assunto à Comissão. ainda fica a brecha para que possa apoiar. Mas não vai poder dar o

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Deputado. ca- seu horário de televisão a uma coligação que não atende à sua li
bem avaliações as mais diversas. A disciplina não é tão violenta nha programática, evitando assim o constrangimento de que o Pre
porque diz: sidente da República não poder ir ao Estado porque tem palanque

''Eleições simultâneas, quando há eleições no plano nacio- diferente ou, no horário gratuito da televisão, ouvir o seu partido
nal, no plano estadual e, eventualmente. no plano municipal. o falando mal dele.
partido não pode celebrar coligações em nível estadual, com parti- É preciso acabar com isso. Tem de haver um basta. Se esta-
dos diferentes dos que constituem a coligação em nível nacional." mos no caminho da busca da pureza, da identificação, da visibili-

É isso. Se o partido está coligado em âmbito nacional com dade das posições partidárias, não há nada que confunda mais o
os partidos de um a cinco, no âmbito estadual pode estar coligado eleitor que uma mistura dessas.
com, no mínimo, quatro, ou com um, dois, três ou quatro. Não po- O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Vou
der estar coligado, no âmbito nacional. com os partidos de UPl a colocar à deliberação do Plenário.
cinco e estar coligado, no Estado, com o partido seis ou sete e oito. Aqueles que concordam com o parecer do Relator, que re-

O SR. DEPUTADO ROBERTO SANTOS - E no plano jeita os destaques, permaneçam como se encontram.
municipal? O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr. Presidente,

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não está impedi- peço a palavra pela ordem.
do de nada. O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - A votação é do

O SR. DEPUTADO ROBERTO SANTOS - E no plano destaque.
municipal, está incluído aí tam~m? O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presidente,

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - No plano munici- peço a palavra pela ordem.
pal não há restrição nesse ponto. No plano municipal a restrição é O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Tem
mais quanto às diretrizes que o partido venha a estabelecer. O par- V. Ex" a palavra.
tido pode dizer, "No Município, meu partido só vai coligar se ele O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presidente, gos
tiver participação na chapa, ou só vai coligar com tais e tais parti- taria de pedir verificação de quorum. Foi1eita uma sugestão para
dos". É um mais aberto para acomodar um pouco mais essas ten- que suspendêssemos esta sessão para terça-feira, porque muitos
sões de base, que são mais fortes. que gostariam de debater essa questão não estão presentes. Pare-

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sr. Relator, ceu-me muito pertinente. Agora, em nome do meu partido, peço
permita-me um aparte? _ verificação do quorum para que, de fato, se verifique se é possível

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Tem V. Ex" a pa- que haja uma votação tão importante. Penso que este assunto é
lavra. muito importante.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Estávamos O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça FjJho) - É visí-
discutindo com o Deputado Barbosa Neto justamente o problema vel que não há quorum para votação.
da eleição simultânea. Acredito que V. Ex" deixou bem claro: é só Portanto, fica encerrada a reunião e convocada outra para a
em eleições simultâneas, quando ocorrer. Geralmente, temos dois, próxima terça-feira, às 14h, com a seguinte pauta: continuação da
três candidatos, pelo menos, de grande expressão nacional, a Pre- votação dos destaques à proposta do Relll-tor de alteração ao Códí
sidente da República, e realmente, os partidos convergem. Nesse go Eleitoral que dispõe sobre o pleito eleições 96.
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MESA ------,

(Biênio 1995/96)

Pre~idente:
LUIS EDUARDO - PFL-BA

1°Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2° Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

1°Secretário:
WllBONCAMPOS-PMDB~E

2° Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
3° Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP-DF
4° Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
1°ROBSON TUMA - PL-SP

2° VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

3° LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

4° WILSON BRAGA - PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFIJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PT
Líder: JAQUES WAGNER

PPR

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Antônio Joaquim

Romel Anízio
Valdomiro Meger

Jofran Frejat
Marconi Perillo

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Yeda Crusius
Antônio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Elias Murad

João Leão
Salvador Zimbaldi

Nelson Otoch
Roberio Araújo

Luiz Carlos Hauly

PDT

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Líder: MIRO TEIXEIRA

Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiago

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1°Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
IbrahimlAbi-Ackel

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
Valdenor Guedes

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1°Vice)
Adroaldo Streck
Arthur Virgílio
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders
Antônio Feijão

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1° Vice)

Adão Pretto

José Carlos Aleluia
Álvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jair Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Theodorico Ferraço

Vilmar Rocha
Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves~

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot
Darcísio Perondi

PMDB

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1°Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Candinho Mattos
Chicão Brígido
Confúdio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra
Maria Elvira

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia



Vice-Lideres:

BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)
Líder: Fernando Lyra

José Carlos Sabóia (1°Vice) Ubaldino Júnior
Alexandre Cardoso

Sérgio Miranda

PCdoB
Líder: ALDO RmEIRO

Viee-Lideres:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 4°, ART. 9" RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

Sílvio Abreu
Sérgio Carneiro

Edson Ezequiel
Wolney Queiroz

Vice-Lideres:
Marquinho Chedid (1°Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO l)E AGRICULTURA
E POUTICA RURAL Adelson Salvador

Presidente: Alcides Modesto (PT) Bento Lelis
1° Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL) Nelson Meurer (PP)

Titulares Suplentes

PSBJPMN

PCdoB

PPS

GelVásio Oliveira
Raquel Capiberibe

1 vaga (s)

PFLIPTB Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

AbeIardo Lupion Albérico Cordeiro Secretário: Moizes Lobo da Cunha

Adauto Pereira Antônio Veno Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas

Carlos MeUes Benedito de Lira Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)

Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado Telefones: 318-697816979/6981
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moora COMISSÃO DE C~NCIAE TEC~OLOGIA,
José Borba João Ribeiro COMUNlCAÇAO E INFORMATICA
José Rocha Jonival Lucas
JólioCésar José Múcio Monteiro Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
Mendonça Fillio Lael Varella 1° Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
Nelson Marquezelli Luiz Braga 2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
Pedrinho Abmo Marilu Guimarães 3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues Titulares Suplentes

PMDJJ PFLIPTB

Andre Puceinelli Dilso Sperafico Antônio Joaquim Araújo Antônio Geraldo
Anibal Gomes Fernando Comes Arolde de Oliveira Aracely de Paula
Annando Costa Marisa Serrano João Iensen Bonifácio de Andrada
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso José Jorge Carlos Alberto
José Aldemir Noel de Oliveira José Mendonça Bezerra César Bandeira
Olávio Rocha (PSDB) PedrolnIjo Luiz Moreira Heráclito Fortes
Oreino Gonçalves Udson Bandeira Mau1uly Netto Leur Lomanto
Raul Belém (PFL) Wilson Branco Paulo Bombausen Luciano Pizzatto
Sitas Brasileiro Wilson Ciguachi Paulo Cordeiro Mauro Fecury
Tetê Bezerra 2 vaga (s) Paulo Heslander Mendonça Fillio
Valdir Colatto Vic Pires Franco Pedro Correa

PSDB 1 vaga (s) Vilson Santini

Antônio Aureliano Amon Bezerra PMDB
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR) Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Elias Murad Carlos Mosconi Carlos Apolinário Edinbo Araújo
Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti Cássio Cunha Lima Euler Ribeiro
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi Hélio Rosas Geddel Vieira Lima
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz (PFL) João Almeida Henrique Eduardo Alves

PT Marcelo Barbieri Jorge Tadeu MUdalen
AdãoPretto Fernando Ferro PedrolnIjo Laire Rosado
Alcides Modesto João Coser Pinheiro Landim Maurício Requião
Domingos Dutra Luiz Mainardi Roberto Rocha Zaire Rezende
José Fritsch Paulo Rocha Roberto Valadão 2 vaga (s)
Padre Roque Waldomiro Fioravante Wagner Rossi

PPR Ubaldo Corrêa

Anivaldo Vale Célia Mendes PSDB
Cleonâncio Fonseca (PPR) Enivaldo Ribeiro Domingos Leonelli Adroaldo Streck
Hugo Biehl Maria Valadão José de Abreu Antônio Balhmann
José Teles Mário Cavallazzi Koyu lha Antônio Carlos Pannunzio
Roberto Balestra Telmo Kirst Roberto Santos Arthur Virgílio

PP Rommel Feijó Ayres da Cunha
Augustinho Freitas Dolores Nunes Salvador Zimbaldi FlávioAms
Dilceu Sperafico João Maia

PTRomel Anizio Marconi Perillo

PDT Ana Júlia Chico Ferramenta
Ivan Valente Esther Grossi

Luiz Durão AirtonDipp Milton Temer Jair Meneguelli
Odílio Balbinotti (S/ Part.) Carlos Cardinal Tilden Santiago Paulo Lima (PFL)
Oscar Go1doni (pMDB) Giovanni Queiroz Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson

PLlPSDJPSC PPR
Ronivon Santiago Hilário Coimbra (PTB) Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne Alzira Ewerton Cunha Bueno



Roberto Campos Gerson Peres Eduardo Mascarenhas
Welson Gasparini Nelson Marchezan Vicente Arruda

1 vaga (s) Zulaiê Cobra

PP

Edson Queiroz Laprovita Vieira Hélio Bicudo
José Janene Sérgio Naya José Genoíno
-Raimundo Santos Silvemani Santos Marcelo Deda

PDT Milton Mendes

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
Paulo Delgado

ItamarSerpa (PSDB) Cunha Lima (PSDB)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Adylson Motta

PLlPSDIPSC Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Augusto Farias (PP) Renato Johnsson (PP) Jarbas Lima
Marquinho Chedid João Colaço (PSB) Prisco Viana
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBlPMN Marconi Perillo
Corauci Sobrinho (PFL) Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

PCdoB

Franco Montoro
lldemar Kussler

Rommel Feij6

PT
Milton Temer

Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago
1 vaga (s)

PPR
Adhemar de Barros (pRP)

Alzira Ewerton
Nelson Marchezan

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
Raimundo Santos

PDT
Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUI.ÇÃO
E JUSTIÇA E DE-REDAÇAO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° ViCe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

PFlIPTB PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
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)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Darci Coelho
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

PI1PSDIPSC

Haroldo Lima

Eurlpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

2 vaga(s)

Augusto Farias (PP)
De Velasco

Nelson Otoch

Aroldo Cedraz
José Carlos Vieira

José Coimbra
Paulo Bornhausen

Ricardo Barros
TeIma de Souza (P1)

O1icão Brlgido
Inácio Arruda (PCdoB)

MarcosLíma
Tete Bezerra

Valdir Colatto

PSDB.

PMDB

PCdoB

PSBlPMN
Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Coriolano Sales
EnioBacci
Matheus Schmidt

Aldo Arantes

Celso Russomanno

Francisco Rodrigues
Roland Lavigue

Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

Alberico Filho
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires

Suple~tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
DllICi Coelho

Jair Soares
JairoAzi

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurlcio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

PSDB

PMDB

Titulares
Antônio dos Santos
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares



Pimentel Gomes Roberto França PDT
Vanessa Felippe Zulaie Cobra Fernando Lopes Cidinha Campos

PT José Carlos Coutinho (S/Part.) Sérgio Cameiro

B.Sá(pSDB) Domingos Dutra PUPSDIPSC
Gilney Viana Ivan Valente Expedito Júnior Robson Tuma (PSL)
José Machado Marta Suplicy

PPR PSBJPMN

Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro Secretário: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Maria Valadão José Carlos Lacerda Local: Sala 8, Anexo II

PP Telefones: 318-6887

Laura Carneiro Francisco Silva COl\1JSSÃO DE ECO~OMIA,
Silvernani Santos Valdenor Guedes INDUSTRIA E COMERCIO

PDT Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
10 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)

Sérgio Carneiro Itamar Sexpa (PSDB) 20Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)

PUPSDIPSC Titulares Suplentes
RobsonTuma Elton Rohnelt PFI.JPTB

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Ahneida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
10 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
20Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
30Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Titulares Suplentes
PFI.JPTB

PDT
Cunha Lima (PSDB) Fernando Zuppo
Magno Bacelar (SI Part.) Vicente André Gomes

PUPSDIPSC

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilm?..r Rocha

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

FlávioArns
lldemar Kussler
José Am'bal

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PMDB

PSDB

PT

PPR

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga.(s)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Nilton Baiano
Rubens Cosac

1 vaga (s)

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Antônio do ValIe
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Raimundo Bezerra

Herculano Anghinetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

Júlio Redecker
Mário CavalIazzi
Pauderney Avelino

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

PMDB

PSDB

PT

PPR

PP

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant

Roberto Pessoa

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Ricardo Rique
Sandro Mabel

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Fausto Martello

Dilceu Sperafico
José Janene

Fernando Gabeira (PV)
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga (s)

Francisco Silva
Laura Carneiro

PP

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Francisco Horta

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

PSBJPMN

PCdoB

1 vaga (s)

Bosco França

Aldo Arantes



PRP
Adhemar de Barros Filho João pizzolatti (pl'R)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Ararljo
Reunião: quarta-feira- 1(11
Local: Plenário, Sala 112~ Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1°Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellexy

PSDB

Benito ÔáIlta
Felix Mendonça
Jaime Ferna1ídes
José Carlos Vieira
M311Oe1 Castro
Mussa Demes
Os6ritJ Adriano
:Roberto Brant (PSDB)

EdinhôBez
GeddeI Vieira Lima
GermanO rogotto
Gonzaga Mofâ
Hermes Parcimello
H01l1ero Oguíoo
Luís Roberto Poote
Pedro Novais

Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Yeda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (psDB)
Jose Fortunati

pMDB

J»sDB

Alexandre Ceranto
Efraim Morais

Hugo Lagranha
1000 Mellão Neto

João Mendes
MaurtJ Lópes

:Roberto Magalhães
Wílson Cunha

AmbaI Gomes
Antômb dtJ ValIe

Joã6'Álineida
Paul6Ril2.ef

Pinheirb tárldim
3vaga(s)

Anf6nío Aureliano
Antonio Feijão

Arnàloo Madeira
Danilo de Castro

10rge Anders

José Augusto
10sé Coimbra (PIB)

Marcelo Deda
Nedson Mícheletí

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318~9OCV6905f7011/7012

COMISSÃO DE FllI[ANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1°Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (Si Part.)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

PT

PP

PPR

Sérgio Miranda

EnioBacci
Euúpedes Miranda

Anivaldo Vale
Roberto Campos

Rogério Silva
Waldir Dias

Márcio Reinafdo :Moreira
NmSooza

PPR

pp

PDT

Francisco HOl:ta
Luiz PíáUhylino (pSOB)

PSBJPMN
Sergio Guerra

Elijácio Simões
João Colaço (PSB)

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. /Párt.)

PI.JtlSDIPSC

José Chaves (SI Part.)

Basílio Villani
Delflm Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mouriio

PCdóB
Jurandyr Paixão (pMDB)

Flávio Derzi
Sérgio Naya

PV

João Pizzolatti (PPR) Jose Carlos Larerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feims-lOh
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318~960'6989/6955

COMISSÃO DEFISCALIZACÃO
FINANCEIRA E CONTROrn

Presidente: Finno de Castro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMúB) ..
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo MorelIa (PP)

Luiz Buaiz

Adauto Pereira

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca
Paillo Bauer

Ronivon Santiago (PSD)

João Fassarella
Padre Roque

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PDT

PLlPSDIPSC
Álvaro Valle

Augusto Viveiros

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Alexandre Santos
FlávioArns
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Fernando Zuppo
Severiano Alves



Titulares
PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

Titulares Suplentes
PFUPTB

EdinhoBez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vaga(s)

Firmo de Castro
Márcio Fortes

Marinha Raupp

Edson Queiroz
Marcos Medrado

AdãoPretto
Milton Mendes

Abelardo Lup10n
João Iensen

José Carlos Aleluia
Lima Netto

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Benedito Guimarães
Júlio Redecker

Nelson Marquezelli (PTB)

PT

PMDB
Francisco Diogenes (PFL)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PanloTitan
Rivaldo Macari

PDT

PP

PPR

PSDB

Chico Ferramenta
FernandO Ferro

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Fansto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

Suplentes

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vaga (s)

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
SameyFilho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz GusJ;liken

PT

PSDB

PMDB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros
Ricardo Rique

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgilio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Benito Gama
Panlo CordeilU
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrfío
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

AdelsonRibeiro (PSDB)

PMDB

Zé Gomes da Rocha

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Genésio Bernardino

Antônio Ueno
~ldoCedraz
AtilaLins
Ciro Nogueira
José Rezende
Leur Lomanto

Elton Robnelt

AirtonDipp
José Mauricio

PSBlPMN
Bosco França José Carlos Sab6ia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala IS-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pD1)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Basilio Villani
Delfim Netto

Pauderney Avelino
Simão Sessim

PP

PPR

PDT

Márcio R einaldo Moreira
Osvaldo Reis
1 vaga (s)

José Carlos Sab6ia

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Ricardo Izar
1 vaga (s)

Maurício Campos
Valdemar Costa Neto

PSBlPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: S& - lO:00h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)



José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
FéuRosa
Franco Montoro

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Costa Ferreira
Pedro Valadares

PSDB

PT

PPR

PP

PDT

AryKara
Freire Junior

Rubens Cosac
1 vaga (s)

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Adylson Motta
Wagner Salustiano

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
M~Suplicy

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga (s)

Alcione Athayde
Jofran Frejat
José Linhares

PSDB
Eduardo Barbosa

Elias Murad
Ezídio Pinheiro

FeuRosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
PT

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

PPR
Agnaldo Timóteo

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pimentel Gomes (PSDB)
PP

Laura Cameiro
Romel Anizio

Talvane Albuquerque

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: AndIéa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGVRJDADE
SOCIAL E FAMIUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fernando Gomes (pMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (P1)

Vilmar Rocha
1 vaga (s)

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PDT

Almino Affonso

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Sergio Barcellos

1 vaga (s)

José Egydio
Pedro Canedo

Fernando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga (s)

Alexandre caÍdoso
BetoLelis

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1vaga (s)

PSDB

PMDB

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

PSBJPMN
Luiz Piauhylino (PSDB)
Sérgio Arouca (PPS)

Cidinha Campos
Seraflm Venzon
Vicente André Gomes

Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P1)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P1)

ndemar Kussler

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

Álvaro Valle

AirtonDipp
José Mauricio

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
RemiTrlnta

Ricardo Heráclio

PMDB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Carlos Cardinal
RenanKurtz

Ushitaro Kamia

De Velasco

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
.Rita Camata
RíibensCosac..
Saraiva Felipe



Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas ~_quintascfuiras - lOh
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
10 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
20Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
30Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Roberto França Tuga Angerami
Marcia Marinho 1 vaga (s)

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga (s)

PPR
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão

PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) 1 vaga (s)

PSBJPMN
Fernando Lyra Ushitaro Kamia

PCdoB

Vanessa Felippe
ZéGerardo

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Hélio Bicudo
José Fortunati

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt
Serafun Venzon

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

FÍlmo de Castro

Corauci Sobrinho
FranciscoRodrigues

José Chaves (S/ Part.)

Affonso Camargo (PFL)
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

PT

PP

PPR

PDT

PUPSDIPSC
José Carlos Lacerda (pPR)
José Egydio

PMDB

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Marinha Raupp
Mario Negromonte

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia (PSDB)

PSDB

PT

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz NoDÔ

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
TeIma de Souza

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

José Genoíno
Paulo Delgado

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB) ..

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretãrio: Rui Ornar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
10 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
20Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
30Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Titulares Suplentes

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Paulo Feijó
Sebastião Madeira

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Raimundo Bezerra

Ushitaro Kamia (PSB)
2 vaga (s)

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga (s)

PSDB

PMDB
Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Ayrton Xerez
Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



PLlPSDIPSC

PSBIPMN

Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio 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 (PI)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PLlPSDIPSC

PFLIPTB

PFLIPTB

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

PMDB

Coniiício Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

PSDB

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

PPR
Gerson Peres

Maria Valadão

PT
Luiz Mainardi

Sandra Starling

PP
Francisca Silva

PDT
Carlos Cardinal

PLlPSDIPSC
Welington Fagundes

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Wigberto Tartuce

PSBlPMN
Gonzaga Patriota 1 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

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRmUIçÃO - ECAD.

Proposição: REQ-0005195 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

Antônio Joaquim

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

De Velasco

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI- Sala 125 - Anexo TI
Telefone: 318-7057

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASn..

Proposição: REQ-0001J95 Autor: Marquinho Chedid
Titulares Supientes

Expedito Júnior

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

AirtonDipp
Matheus Schmidt

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

CeciClinha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

Fernando Lopes

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (pMN)
José Mendonça Bezerra

José Rocha
1 vaga (s)

PDT

Maurício Campos

PP

PPR

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Paudemey Avelino

Marquinho Chedid (PSD)
1 vaga (s)

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

PP

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PPR

PDT

PT

NanSouza
VadãoGomes

PMDB

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Odelmo Leão (PP)
Silvio Abreu

Welinton Fagundes 1 vaga 4 vaga (s) 4 vaga (s)



Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPIs - Sala 139
Telefone: 318-7056

Alexandre Cardoso Jerônimo Reis
Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE !NQUÉRITO
PARA lljVESTIGAR A OCORRENCIA DE

POSSIVEIS IRREGULARIDADES DA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Proposição: REQ-0003l95 Autor: Paulo Mourão
Presidente: Barbosa Neto (pMDB)
1° Vice-Presidente: Aníbal Gomes (pMDB)
ZOVice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPR)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Ayres da Cunha Aroldo Cedraz
Fernando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Jaime Martins Pedro Correa
José Rocha Ursicino Queiroz

PMDB
AmôalGomes Chicão Brígido
Barbosa Neto Jorge Tadeu Mudalen
José Pinotti Saraiva Felipe

PSDB
Elias Murad Rommel Feij6
Jovair Arantes Tuga Angerami

PPR
Moacyr Andrade Basílio Villani
Waldir Dias Célia Mendes

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

PP
Salatiel Carvalho Jofrao Frejat

PDT
Serafnn Venzon Itamar Serpa

PUPSDIPSC
Pedro Canedo José Egydio

João Fassarella
Pedro Wilson

Lindberg Farias

Roland Lavigne

Severiano Alves

Marcos Medrado

PT
3 vaga (s) José Pimentel Fernando Ferro

Paulo Bernardo José Augusto

PP
Jovair Arantes

José Linhares Edson QueirozSalvador Zimbaldi
PDT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

Cunha Bueno PUPSDIPSC
Wagner Salustiano Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBJPMN

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira

Zaire Rezende

PSDB

PMDB

PMDB
3 vaga (s)

PSDB
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PPR
Gerson Peres
Eurico Miranda

PT

Carlos Santana
Padre Roque

PP

Nelson Meurer

PDT

Vicente Andre Gomes

PI.JPSDIPSC

Marquinho Chedid

PCdoB

Ricardo Gomyde

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE
IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Proposição: REQ-000lJ95 Autor: Freire Júnior
Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
ZOVice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPR)
Relator: Freire Júnior (pMDB)

Titulares Suplente§
PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernaudo Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Freire Júnior
Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson

Luiz Piauhylino
Robérgio Araújo

Arnaldo Fária de Sá
Simão Sessim

PPR

CéciCunha
Jorge Anders

Célia Mendes
Moacyr Andrade

PSBJPMN
Alexandre Cardoso Jerônimo Reis

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI - Anexo II - Sala 139-B
Telefone: 318-7054



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: Mendonça 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
PFUPTB

Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada Paes Landim
Couraci Sobrinho Pedrinho Abmo
J~éSantanadeVasconcclills Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB

João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Chicão Brígido
Nicias Ribeiro Marisa Serrano
Olavo Calheiros Maurício Requião
Roberto Valadão Teté Bezerra
Ubaldo Correa Wilson Branco

PSDB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Aécio Neves
FeuRosa Paulo Feij6
Silvio Torres Zé Gerardo

PPR
Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo J~éGenoínC'
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP

J~éJanene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PLlPSDJPSC

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBJPMN

Fernaudo Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: SelV. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER Á
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSfRIALIZAÇÃO, UTll.JZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROvm:fl:NCIAS.

Proposição: PL-3.98lJ'93 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: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

José Jorge Efraim Morais
Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Correa Mendonça Filho
Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues

PMDB

Lídia Quinam Laire Rosado
Marcos Lima Nilton Baiano
Rubens~ac Sandro Mabel

PSDB

Adroaldo Streck Cipriano Correia
Jovair Arantes Elias Murad

PPR

Maria Valadão Ricardo Izar
Rogério Silva Roberto Balestra

PT
Humberto Costa Arlindo OJ.inaglia
Pedro Wilson Gilney Viana

PP

Marconi perillo Edcson Queiroz

PDT
J~éMaurício Giovanni Queiroz

PLlPSDJPSC
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

PPS
Augusto CalValhO Sérgio Arouca

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo 11
Telefones: Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·

TO DO PROTOCOLO RE!.ATIVO AO
CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLuIDO EM OURO PRETO·MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94.

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)



3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Titulares Suplentes
PFI.IPTB

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
Werner Wanderer

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 vaga (s)

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioAms
Yeda Crusius

Hugo Biehl
João Pizzolatti
Nelson Marchezan

José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Souza

/

/ Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

Francisco Rodrig,ues

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDJPSC

PSBJPMN

Alexan~ Ceranto
AtJlaLillS

Benito Gama
João Iensen
José Borba

Paulo Gouvea
Roberto Fontes

Armando Costa
Edinho Bez

Elias Abrahão
Ivo Mainardi

Silas Brasileiro
1 vaga (s)

Adroaldo Streck
FeuRosa

Franco Montoro
Mareio Fortes

Júlio Redecker
Mário Caval1azzi

Rogério Silva

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto
Sandra Starling

Nelson Meurer
Romel Anízio

Itamar Serpa
1 vaga (s)

Roland Lavigne

Titulares Suplentes
PFUPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Cláudio Cajado Efraim Morais
José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Lima Mauro Fecury

PMDB
Candinho Mattos Armando Abilio
Maria Elvira José Aldemir
Homero Oguido Noel de Oliveira
Ivo M<ililardi Pinheiro Landim
Sandro Mãbe1 Wilson Cignachi
Silas Brasileiro 2 vaga (s)

PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch Marinha Raupp
ZulaiêCobra 1 vaga (s)

PPR

Gerson Peres Paulo Bauer
Jarbas Lima Raimundo Santos
Ricardo Izar Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PP

Nilton Cerqueira Marcos Medmdo
Silvemani Santos Nelson Meurer

PDT

Fernando Lopes EnioBacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PLlPSDJPSC
Marquinho Chedid Welinton Fagnndes

PSBJPMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

PCdoB
Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretário: José Maria A. Castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexon- Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-70611706SnOS2

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIARE DAR PARECER SOBRE

TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

Proposição: Req. Autor: Inocêucio Oliveira

Presidente: Homero Oguido (pMDB)
1°Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: Amcely de Paula (PFL)

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexon- Salas 124-A/1S2-A- Ala Nova
Telefones: 318-687417066n067

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: Robe...-to Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Adelson Salvador Gonzaga Patriota

Abelardo Lupion Adauto Pereira



Carlos Melles Benedito de Lira
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha Antônio KandirNelson Marquezelli Pedrinho Abrão Ayrton Xerez

PMDB Firmo de Castro

André Puccinelli Edinho Araújo Luiz Carlos Hauly

Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Silas Brasileiro Anivaldo Vale

PSDB Basílio Villani

Antonio Aureliano Amon Bezerra Francisco Dornelles

Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR José Fortunati

Hugo Biehl Augusto Nardes José Pimentel

Roberto Balestra Paulo Mourão Nedson Micheleti

PT
2 vaga (s) 2 vaga (s) José Janene

PP
Valdomiro Meger

Romel Anízio Dilceu Sperafico
Coriolano Sales

PDT Fernando Lopes
Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSDJPSC Francisco Horta
Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSDB

Antônio Feijão
Fernando Torres

Herculano Anghinetti
Márcio Fortes

PPR

Cunha Bueno
Luciano Castro

Roberto Campos

PT
Ana Júlia

Conceição Tavares
Paulo Bernardo

PP

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

PDT

Márcia Cibilis Viana
1 vaga (s)

PLlPSDJPSC

Eujácio Simões

PSBJPMN
PSBJPMN

Beto Lélis Adelson Salvador

Secretária: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais- Anexo TI-Sala 120-B-Ala Nova I

Telefones: 318~87417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA C,ASA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PCdoB

Ségio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: SelV. Com. Especiais - Anexo TI - Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 4.376193, DOAPODER EXE
CUTIVO, QUE "REGULA A FALENCIA, CO~

CORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇAO
DAS EMPRESAS QUE EXERCM ATIVIDADE
ECONÔMlCA.,REGIDA PELAS LF;.IS COMER

CIAIS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 11 •

Proposição: PL - 4.376J93 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Luiz Clerot (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu MudaIen (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveim (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Benito Gama
Félix Mendonça
Mussa Demes
NeyLopes '
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

EdinhoBez/
Gonzaga Mota
José Thomaz Nono
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Silas Bmsileiro

PMDB

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Lipinik
Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

Antônio do ValIe
Marcos Lima
Paulo Ritzel
Paulo Ritzel

3 vaga (s)

Sérgio Guerra

Titulares

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
Severino Cavalcanti

Dilso Speráfico
Jorge Tadeu MudaIen
José Luiz Clerot

Régis de Oliveim
Vittorio Medioli

Ricardo Heráclio

Suplentes
PFUPTB

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luis Barbosa

PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PSDB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch ,



pedoB
Aldo AranUls Aldo Rebelo

Secretário: Héris Me4eU-9s JoffJ.1y
Local: SPl'V. de Com, Esp..:- AnexoIJ Salas 131-C/135-C-Ala
Nova
TeJefones: 318.706117065/:19;;2

COMfSS46 ESPECIAL
pARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

~59,1, DE 1994, E SEQ,SS APEN,'SAOOS, QUE DI,SPó.
EM SOBRE A POUTICA N4CIONÀLDE DRD-

o GAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Propotição: PL - 459lH4 J\;uwr: Senado Federal

Presidenw: Laíre Rosado (PMD8)
1° Vice-Presidente: alias Murad (PSDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (PMOa)
3" V~-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queíroz (PFL)

TltQJares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI'fUIÇÃO
N° 6, DE 1995, QUE"ALTERA O PARAGRAFO

l°pOART.177 "
(MONOPOLIO DO PETRÓLEO)

ProJKlsição: PEC-0006f95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Edínho Bez (pMDB)
~Q Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Ibrllhim Abi-Ackel
,J~Lima

YalclooJit:p Meger

EuriWdesMú:/IIlda

Dt Velasco

Alexandre Cel'anto
Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Pedro Correa
Ursicino Queiroz

Eliinbo Araájo
Euler RiberiJ'o
Lllire Rosado
~emí Trinta
'Wagner Rossi
Z~Rezende

Elias MPrad
$ePilstÍãQ Madeira
Tu~ !)J),gepuni
Vanessa J':eJippe

Antonio JOrge
Wagner Sa~stÍ8p.Q
Maria Vmelão

Eduardo Jorge
E$ther Grossi
MJu'tB. Suplicy

PPIl
Adhemar de Barros Filho (pRP)

Adyson Motta

PT
Míguel Rossetto

Waldomíro Fioravante

PP
Raímundo Santos

PDl'
Fernando Lopes

PLlPSDIPSC
Francísco Rodrigues

PFIJPTB
Antonio Geraldo

Arolde de Oliveira
Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemon Rodrigues

PMDB
Andre PuccinelU

Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 vaga (s)

PSDB
a.Sá

Eduardo Barbosl\
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
PPR

Carlos AirtoJl
Felipe Mendes
Rogério Silva

PT
Arlindo Chinaglia

GilneyVaíana
Hwnberto Costa

Laura Carneiro
Valdenor Guedes

Antonio Joaquim
EuripedesMíranda

Roland Lavigne

Fernando Gabeira (PV)

Lindberg Farias
Secretario:
Local:
Telefone:

Betinho Rosado
José MueiQ Monteiro
JQlioCesar
Ll.maNettQ
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto GoIÇlman
Edinho Bez
IVQ Mainardi
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Símara Ellery

Jackson Pereira
MaI9io Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

Delfim Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelô Deda
Mígnel Rossetto

Salatiel CarValho

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBlPMN

PCdoB

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

Carlos Camurça
Valdomíro Meger

2 vaga (s)

José Egydio

Raquel Capiberibe

1 vaga (s)

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando Gonçalves

João Mellão Neto
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvea

Antonio do Valle
Hélio Rosas

Jorge Wilson
Marcos Lima

Nicias Ribeiro
1 vaga (s)

• Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feijó

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Maria Valadão

Chico Ferrari:J.ente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene



Silvemani Santos

PDT

Vadão Gomes I Silvio Abreu

PLlPSDIPSC

RenanKurtz

Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318~87417052

COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO IODO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PfB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B - Ala
Nova
Telefones: 318~87417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE "ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167

E O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E PREvt RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NÍVÉL
DA uNIÃo, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA MANU·
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM O

FINANCIAMENTO DAS REDES PúBLICAS
FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".

Proposição: PEC-0169J93 Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Titulares Suplentes

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Augusto Farias

Gonzaga Patriota

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Anuda

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Costa Ferreira
Dolores Nunes

Cidinha Campos

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

PCdoB

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

EnioBacci
SerafllD. Venzon

Roland Lavigne

Ushitaro Kamia

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

SalomãoCmz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Andem
Saulo Queiroz

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Magno Bacelar

Francisco Rodrigues

BetoLelis

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Adylson Motta
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Jofran Frejat
José Linhares

SerafllD. Venzon

PSBJPMN

PFUPTB

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

Paulo de Velasco

Adelson Salvador

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa

Aníbal Gomes .
Aníbal Gomes

Elcione Barbalho
Rita Camata

3 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira

Antônio Jorge
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Alcione Athayde
Talvane Albuquerque

Wilson Braga



PSBJPMN
GeIVásio Oliveira Ubaldinho Júnior
Secretário (a): José Maria Aguiar Castro
Local: SeIV. Com. Esp. Anexo II - Salas 131-C - Ala Nova

Presidente: Ivandro Cunha Lima (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
2° Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
Relator: Raul Belém (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: SeIV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B -Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 SESSÕES,

PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 182.A, DE 1994, QUE PERMITE A

ADMISSÃO DE PROFESSORES, TÉCNICOS E
CIENTISTAS ESTRANGEIROS PELAS

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS E CONCEDE
AUTONOMIA As INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

CIENTiFICA E TECNOLÓGICA

Proposição: PEC-D182194 Autor: Sérgio Arouca e
Outros

José Jorge Carlos Alberto
Osvaldo Biolchi Marilu Guimarães
Paulo Lima Osvaldo Coelho
Raul Belém Paulo Heslander

PMDB

Ivandro Cunha Lima Simara Ellery
Lídia Quinan 2 vaga (s)
Mauricio Requião

PSDB

FeuRosa Cipriano Correia
Ubiratan Aguiar Franco Montoro

PPR

Nelson Marchezan Augusto Nardes
Paulo Bauer Welson Gasparini

PT
Ivan Valente Esther Grossi
Pedro Wilson Gilney Viana

PP

José Linhares Laura Carneiro

PDT

Severiano Alves Marcia Cibilis Viana

PLlPSDIPSC

Expedito Júnio Luiz Buaiz

Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR. PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POliCIAL".

Autor: Deputado Hé60 Bicudo
Presidente: Deputado Augusto Viveiros
1° Vice-Presidente: DepItado José Rezende
2° Vice-Presidente: DepItado lldemar Kussler
3° Vice-Presidente: DepItado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes
PFUPI'B

Abelardo Lupion Davi Alves Silva
Augusto Viveiros Efraim Morais
Carlos Magno José Borba
José Rezende José Rocha
Lael Varel1a Maluly Netto
Theodorico Ferraço Murilo Pinheiro
1 vaga (s) Paulo Heslander

PMDB

Euler Ribeiro Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior Ivo Mainardi
Hélio Rosas Pinheiro Landim
Noel de Oliveira 3 vagas
Sandro Mabel
1 vaga (s)

PSDB

FeuRosa Herculano Anghinetti
lldemar Kussler Mário Negromonte

Régis de Oliveira Nélson Otoch
Sylvio Lopes Sebastião Madeira

PPR

Fausto Martello Jarbas Lima
Jair Bolsonaro Júlio Redecker
Welson Gasparini Rogégio Silva

PT
Hélio Bicudo Domingos Dutra
José Fortunati Marta Suplicy
Nilmário Miranda Milton Mendes

PP

Laprovita Vieira Alcione Athayde
Valdomiro Meger Man:os Medrado

PDT

Eurlpedes Miranda Magno Bacelar
Wilson Velasco José Egydio

PSBlPMN
Gonzaga Patriota Adelson Salvador

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Ccmissões Especiais: Anexo II - Salas 131-C/135-C-
Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

Ubaldino Júnior

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz

PSBlPMN

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Vicente André Gomes



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE INTRODUZMODIFICAÇÕ~NA~TRU-

TURA DO PODER JUDICIARIO.

Proposição: PEC·96J92 Autor: Hélio Bicudo e Outros

Presidente: Wagner Rossi (pMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Cláudio Cajado Antônig GemIdo
Comuci Sobrinho AtilaLins
Jair Siqueira Benedito de Lira
Jairo Carneiro João Iensen
Maurício Najar Leur Lomanto
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB

AryKara Elias Abrahão
Gilvan Freire Gilvan Freire
José Luiz Clerot Luiz Fernando
José Thomaz Nono Marcos Lima
Roberto Valadão 3 vaga (s)
Wagner Rossi

PSDB

Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kusseler Danilo de Castro
Régis de Oliveira Eduardo Mascarenhas
ZulaieCobm Vicente Arruda

PPR.

Ibrahim Abi-Ackel Nelson Marchezan
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PT
Luiz Mainardi Humberto Costa
Marcelo Deda. Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PP

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Renato Johnsson

PDT

EnioBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PLlPSDIPSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PSBJPMN
José Carlos Sabóia. Gonzaga Patriota

PCdoB

Aldo Arantes Harldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo II - Salas 131-C1135-C- Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITIJIÇÃO N° 133, DE 1992,
QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO

ARTIGO 231 DA CONSTITIJIÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Bmsil (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPR)
2° Vice-Presidente: Robério Amújo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Alceste Almeida Átila Lins
Carlos da Carbrás Hilário Coimbra
Vic Pires Fmnco Murílo Pinheiro

PMDB
Antônio Bmsil Luiz Fernando
Confúcio Moura Olávio Rocha
João Thome Mestrinho Udson Bandeira

PSDB
Tuga Angerami João Maia
Robério Amújo Sebastião Madeira

PPR

Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Luciano Castro

PT
Domingos Dutra Ivan Valente
Gilney Viana Marta Suplicy

PP

Valdenor Guedes Carlos Camurça

PDT

Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC

Elton Rohnelt Expedito Júnior

PSBJPMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: EdIa Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo II - Sala 120-B - AIa Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL.

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PF1JRN)
Relator: Deputado Ivo Mainardi (pMDBIRS)

Deputados

Albérico Cordeiro (PTBIAL)
Márcio Fortes PSDB (PSDBIRJ)
Ivo Mainardi (pMDBIRS)
Carlos Alberto (PFURN)
Cunha Bueno (pPRlSP)
Paulo Delgado (PTIMG)
Aroldo Cedraz (pFIJBA)



Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Salas 13IC/135C
-Ala Nova
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Telefone (ramais): 7065170621

D~TINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI·
MENTOS RELATIVOS Á DEMARCAç40 DAS

TERRAS INDíGENAS E AS QUFSTÔES
DECORRENTES D~TE PROCESSO.

COORDENADOR: Deputado Sarney Filho
BLOCO PFLIPTB

Sarney Filho
SalomãoCroz

PMDB
Silas Brasileiro

PPR
Benedito GuimaIães
Carlos Airton

PSDB
Marinha Raupp

Pf
Gilney Viana

PP
NanSouza

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 13-C - Ala
Nova
Telefones: 318-70661706717052



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇOES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIA DAS ELEIÇOES DE 94

Edição comentada da legislação eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA

Edição de textos legais, atualizados.

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)


