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Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ dos Deputados. Apoio do orador à candidatura do
- a respeito das conseqüências negativas ao Oeputado Wilson Campos. 03889
convívio harmônico entre os Poderes da Repúbli- MOISÉS BENNESBY - Expectativa de maior
ca, provocadas pela excessiva emissão de medi- independência e valorização da Câmara dos Depu-
das provisórias. Urgente regulamentação, pelo tados com a eleição da nova Mesa Diretora. 03889
Congresso Nacional, do instituto da medida provi- FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Necessida-
sória. Urgente regulamentação, pelo Congresso de de construção de viaduto no Trevo de Mani-
Nacional, do instituto da medida provisória. 03883 lha, em Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro. 03890

FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Re- ELlSEU PADILHA (Pela ordem) - Pedido
clamação contra omissão, pelo jornal Hoje na de esclarecimentos à Mesa sobre a colocação de
Câmara, de manifestação do orador acerca do cédulas na cabine de votação. 03891
desempenho do Deputado Luís Eduardo no exer- PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Determi-
cício da Presidência da Casa. 03884 nação da Mesa de retirada das cédulas existen-

ALBERTO GOLDMAN - Relevância da elei- tes nas cabines de votação. 03891
ção da Mesa Diretora para garantia do sucesso das ELIAS MURAD _ Retirada da candidatura
reformas necessárias à retomada do desenvoM- do orador a Suplente de Secretário da Mesa Di-
menta socioeconõmico brasileiro. Manifestação de retora da Casa :........................................... 038fH
apoio à candidatura do Deputado Michel Temer à AGNELO QUEIROZ _ Transcurso do 74º
Presidência da Câmara dos Deputados. 03884 aniversário da Previdência Social no País. Supe-

UBIRATAN AGUIAR - Candidatura do ora- rávit do INSS em 1996........................................... 03891
dor à 111 Secretaria da Casa. 03885 INÁCIO ARRUDA _ Críticas à intervenção

URSICINO QUEIROZ - Encerramento do do Poder Executivo nas decisões da Câmara
mandato da atual Mesa Diretora. Elogios à atua- dos Deputados. Apoio às candidaturas de oposi-
ção do Deputado Luís Eduardo no exercício da ção ao Governo para composição da Mesa Dire-
Presidência da Câmara dos Deputados. Manifes- tora da Casa. 03892
tação de júbilo pela eleição do Senador Antonio ARNALFO FARIA DE SÁ _ Anúncio de al-
Carlos Magalhães à Presidência do Senado Fe- teração, pelo Senado Federal, da reforma previ-
deral. Falecimento do Prefeito Renato Maximilia- denciária, com a extirpação de reajustes perma-
no Gordilho Machado, do Município de Santo An- nentes e contínuos para os aposentados. 03893
tônio de Jesus, Estado da Bahia........................... 03885 MARIA VALADÃO _ Intercessão da Presi-

VICENTE CASCIONE - Candidatura do dência da Câmara dos Deputados, junto à Orga-
orador à Segunda-Secretaria da Mesa Diretora nização das Nações Unidas - ONU -, em favor
da Casa 03886 de Danhahihullah Mahami e Musa Talibi, adeptos

ENIO BACCI - Indício de irregularidades de fé Bahai, condenados à morte pela Suprema
no direito de propriedade de ação da Companhia Corte do Irã, e de Kayan Khalajabadi e Bhihanam
Riograndense de Telecomunicações - CRT - por Mithaqi, aprisionados naquele país. 03894
ocasião da compra de linha telefônica por assi- FLÁVIO ARNS _ Transcurso dos 78 anos
nante do Municipio de Campos Borges, Estado de circulação do jornal Gazeta do Povo, do Esta-
do Rio Grande do Sul. Cumprimentos ao Deputa- do do Paraná _ 3 de fevereiro. 03894
do João Luiz Vargas, eleito Presidente da As- EURIPEDES MIRANDA _ Eleição das Me-
sembléia Legislativa do Rio Grande o Sul. Apro- sas Diretoras da Câmara dos Deputados e do
priação, pelo Movimento de Trabalhadores Ru- Senado Federal. Defesa de manutenção do direi-
rais Sem Terra, de fazenda no Município de Jóia, to adquirido dos segurados da Previdência Social
Estado do Rio Grande do SuL............................. 03886 e dos servidores públicos federais. 03894

SOCORRO GOMES - Manifestação de NELSON MARQUEZELLI - Necessidade de
apoio à candidatura do Deputado Prisco Viana. ).. adoção, pelo Govemo Federal, em relação aos
Problemática da reforma agrária no País. 03887' TDA emitidos pelo INCRA anteriormente a 1992, de

CONFÚCIO MOURA - Atuação conflitante idêntico tratamento aos emitidos pelo Ministério da
entre INCRA, FUNAI e IBAMA na questão dos Fazenda a partir de novembro de 1992................... 03895
assentamentos rurais no Estado de Rondônia. .... 03887 JOÃO MENDES - Problemática da violên-

JOÃO PAULO - Cumprimento dos precei- cia no Estado do Rio de Janeiro............................ 03895
tos regimentais para eleição do Presidente da FRANCO MONTORO - Homenagem ao
Câmara dos Deputados. Manifestação de apoio à advogado Mário Carvalho de Jesus. 03896
candidatura do Deputado Paulo Paim para 3º Se- TELMO KIRST - Acerto da população de
cretário da Mesa Diretora. 03888 Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul,

CHICO VIGILANTE - Críticas à despolitiza- peJa eleição do ex-Deputado Darcy Pozza para
ção da eleição para a Presidência da Câmara Prefeito do Município. 03897
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AUGUSTO CARVALHO - Pedido de escla
recimento das razões da exoneração do Sr. Ma
noel Pinto da função de Secretário Executivo do
Conselho Diretor do Banco do Brasil. 03899

LAEL VARELLA - Críticas à sanção presi
dencial da lei que dispõe sobre a remoção de ór
gãos, tecidos e partes do corpo humano para fins
de transplantes e tratamento. 03900

SANDRO MABEL - Solicitação ao Ministério
da Educação e do Desporto da dilatação do prazo
dado às escolas de 1Q grau para a constituição de
associação de pais de alunos ou caixa escolar e o
conseqüente repasse de verbas federais. 03901

VALDIR COLADO - Importância da pes
quisa realizada no laboratório da Fazenda Expe
rimentaI da EMBRAPNCENARGEN para a pro-
dução de "bezerros de proveta". ...................•....... 03901

VÂNIO DOS SANTOS - Defesa da autono
mia da Poder Legislativo. Razões do voto em
branco do orador na eleição para a Presidência
da Câmara dos Deputados. 03902

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Faleci-
mento do jornalista Paulo rrancis. 03903

MARTA SUPLlCY (Pela ordem) - Agrade
cimentos ao Deputado Luís Eduardo por sua
atuação em favor da discussão, pela Casa, do
tema homossexualidade e pelo atendimento às
reivindicações da bancada feminina. Críticas à
ausência de representante do Governo Federal
na Cúpula do Microcrédito, realizada em Was-
hington, Estados Unidos........................................ 03903

GERSON PERES (Pela ordem) - Elogio ao
Deputado Luís Eduardo pelo desempenho na
Presidência da Câmara dos Deputados. 03904

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Alerta à mesa sobre a questão da validade das
eleições dos Deputados da bancada do Estado
do Rio de Janeiro. ...................................•......•..•... 03907

V - Ordem do Dia

SIMÃO SESSIM (Pela ordem) - Elogio ao
Deputado Luís Eduardo pelo desempenho na
Presidência da Câmara dos Deputados. 03907

SÉRGIO AROUCA (Pela ordem) - Elogio
ao Deputado Luís Eduardo pelo desempenho na
Presidência da Câmara dos Deputados, em es
pecial tendo em vista o tratamento dispensado
aos pequenos partidos. 03907

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Conve
niêrlcia de permissão, pela Presidência, da pres
tação de esclarecimento sobre objeto da questão
de ordem a ser apreciada pelo Plenário. 03907

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Exigência
regimental de maioria absoluta de votos Deputados
para eleição, em primeiro tumo, dos membros da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 03907

ALBERTO GOLDMAN (Pela ordem) - Con
veniência de reiteração, pela Presidência, da res
posta dada em sessão anterior à questão de or-
dem formulada pelo Deputado José Genoíno .

HÉLIO ROSAS (Pela ordem) - Inexistência
regimental de maioria absoluta de votos dos Depu
tados para eleição, em primeiro tumo, dos mem
bros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Correção da decisão da Presidência sobre a
questão de ordem formulada pelo Deputado José
Genoíno .

GERSON PERES (Pela ordem) - Inexis
tência de exigência regimental de maioria absolu
ta de votos dos Deputados para eleição, em pri
meiro turno, dos membros da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados .

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Apoio do
PCdoB à questão de ordem levantada pelo De-
putado José Genoíno ..

ALBERTO GOLDMAN (Pela ordem) - Ine
xistência de exigência regimental de maioria ab
soluta de votos dos Deputados para eleição, em
primeiro turno, dos membros da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados .

JOSÉ ANIBAL (Pela ordem) - Desaprova
ção do PSDB à questão de ordem levantada pelo
Deputado José Genoíno .

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Apoio do
Bloco PB/PL à questão de ordem levantada pelo
Deputado José Genoíno .

LUCIANO ZICA (Pela ordem) - Apoio do
PT à questão de ordem levantada pelo Deputado
José Genoíno ..

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
da concessão de efeito suspensivo para a deci
são da Presidência sobre a questão de ordem
formulada pelo Deputado José Genoíno .

Rejeitado.............•........................................
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Eleição da

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados .
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esclareci

mentos ao Plenário sobre candidaturas aceitas pela
Presidência e acerca do processo de votação .

MATHEUS SCHMIDT - Questão de ordem
sobre possibilidade de identificação dos votos em
razão da tonalidade diferente dos envelopes des
tinados à eleição do Presidente da Câmara dos
Deputados..........•...................................................

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Reposta
ao Deputado Matheus schmidt. .

Usaram da palavra os Srs. Deputados
PRISCO VIANA, WILSON CAMPOS, MICHEL
TEMER, candidatos à Presidência da Câmara
dos Deputados .
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MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Pedido Designação dos escrulinadores e fiscais. ... 03920
de esclarecimento à Presidência sobre duração PRESIDENTE (Michel Temer) - Proclama-
do processo de votação. 03915 ção do resultado da votação para os demais car-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aesposta gos da Mesa Diretora. 03920
ao Deputado Marcelo Déda ~........... 03915 Declaração de posse do Sr. Deputado He-

Usou da palavra pela ordem o Sr. D~uta- ráclito Fortes no cargo de 111 Vice-Presidente; do
do MARCONI PERILLO ' :::.:....... 03916 Sr. Deputado Severino Cavalcanti no cargo de 2l!

COLBERT MARTINS (Pela orderiÜ,::":Con- Vice-Presidente; do Sr. Deputado Ubiratan
veniência de utilização, nas próximas eleições Aguiar no cargo de 12 Secretário. 03921
dos membros da Mesa Diretora da Câmara dos Não-obtenção, pelos candidatos ao cargo
Deputados, das máquinas eletrônicas usadas no de 2l! Secretário, da maioria absoluta dos votos
último pleito municipal. 03916 dos Deputados presentes. Anúncio de oportuna

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- realização de eleição, em segundo turno, para o
do LUCIANO ZICA. 03916 cargo. 03921

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- Declaração de posse do Deputado Pau-
mento da votação. Determinação do início do lo Paim no cargo de 311 Secretário; do Depu-
proces.>o de apuração dos votos. Designação de tado Efraim Morais no cargo de 411 Secretário. 03921
Deputados para a anotação dos votos recebidos Declaração de posse do Sr. Deputado José
pelos candidatos. 03919 Maurício no cargo de 1l! suplente; do Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio do do Wagner Salustiano no cargo de 2l! suplente;
resultado da votação. 03919 do Sr. Deputado Zé Gomes da Rocha no cargo

Proclamação da eleição do Deputado Mi- de 3l! Suplente; do Sr. Deputado Luciano Castro
chel Temer para o cargo de Presidente da Câma- no cargo de 411 Suplente. 03921
ra dos Deputados. 03919 VI- EncelTM1ento

PRESIDENTE (Michel Temer) - Agradeci- 2 ATOS DO PRESIDENTE
menta ao apoio recebido na campanha para a a) Exoneração: Júlio César Yatim. 03923
Presidência da Câmara dos Deputados. Reitera- b) Dispensa: Inês Maria Silva. José Al>ino
ção do compromisso de manutenção da inde- Pereira. 03923
pendência do Poder Legislativo. 03920 c) Designação por acesso: Inês Maria Silva. . 03923

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi- 3 - MESA
nação do início do processo de apuração dos vo- 4 - LfDERES E VICE-ÚDERES
tos para os demais cargos da Mesa Diretora. ...... 03920 5 - COMiSSÕES

Ata da 11 Sessão, preparatória, da Câmara dos Deputados,
da 31 Sessão Legislativa Ordinária, da 501 Legislatura,

em 5 de fevereiro de 1997
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, § 12 do artigo 42 do Regimento Intemo,

Michel Temer, Presidente, Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente, Robson Tuma,
1º Suplente de Secretário, Nilson Gibson, Rubem Medina e Saulo Queiroz,

§ 2º do artigo 1º do Regimento Interno.

As 10 HORAS COMPARECEMos SENHORES:

Wilson campos
Benedito Domingos
Joio Henrique
Va....aFellpe

Roraima
Luciano Castro - PSDB; Lufs Barbosa - Bloco

-PPB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB.

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; Gelaldo Pasta
na - PT; Hilário Coimbra - PTB; Mario Martins - Blo
co - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Vic Pires Franco
-PFL.
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Amazonas
Cláudio Chaves - PFL; Pauderney Avelino 

Bloco-PPB.

Rondônia
Moisés Bennesby - S/P.

Tocantins
Antônio Jorge - Bloco - PPB.

Maranhão
César Bandeira - PFL; Sebastião Madeira 

PSDB.

ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Leonidas Cris

tino - PSDB ; Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pi
nheiro Landim - Bloco - PMDB; Raimundo Gomes
de Matos - PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel
Feijó - PSDB.

Piauí
B. Sá-PSDB.

Rio Grande'do Norte
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto

- PFL; Armando AbRio - Bloco - PMDB; Efraim Mo
rais - PFL; José Aldemir - Bloco - PMDB; Ricardo
Rique - Bloco - PMDB.

Pernambuco
Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;

Mendonça Rlho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Ricardo
Heradio - PSB; Roberto Fontes - PFL; 8aIatiel carva
lho - Bloco - PPB; Severino cavaJcanti - Bloco - PPB.

Alagoas
Benedito de Lita - PFL.

sergipe
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; José Te

les - Bloco - PPB.

Bahia
Coriolano Sales - PDT; João Leão - PSDB;

José Carlos Aleluia - PFL; Luiz Alberto - PT; Mario
Negromonte - PSDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB;
Prisco Viana - Bloco - PPB; Simara Ellery - Bloco 
PMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Armando

Costa - Bloco - PMDB; Elias Murad - PSDB; Fer
nando Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - Blo
co - PL; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo

Rodrigues da Cunha - PFL; Joana Dare - PT; João
Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PPB; Mar
eio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mauro Lopes 
Bloco - PMDB; Neif Jabur - Bloco - PPB; Odelmo
Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Phi
lemon Rodrigues - pm; Roberto Brant - PSDB; Ro
mel Anfzio - Bloco - PPB.

Espírito santo
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Roberto Valadão 

Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL; Jair Bolsonaro - Bloco 

PPB; José Maurfcio - PDT; Lima Netto - PFL; Noel
de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão - Bloco 
PPB; Paulo Feijó - PSDB.

São Paulo
Adhemar de Barros Rlho - Bloco - PPB; Alber

to Goldman - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pan
nunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Corauci S0
brinho - PFL; Cunha Lima - Bloco - PPB; Delfim
Netto - Bloco - PPB; Fausto Martello - Bloco 
PPB; Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT; José
Anrbal - PSDB; José Genofno - PT; José Machado
- PT; Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Luciano
Zica - PT; Luiz Gushiken - PT; Luiz Máximo 
PSDB; Michel Temer - Bloco - PMDB; Srlvio Torres
- PSDB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - pm; Wagner salustiano - Bloco - PPB;
Welson Gasparini - PSDB.

Mato Grosso
Pedro Henry - PSDB.

Distrito Federal
Jofran Frejat - Bloco - PPB; Osório Adriano 

PFL.

Goiás
Barbosa Neto - Bloco - PMDB; Udia Quinan 

Bloco - PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Pedro Cane
do - Bloco - PL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul
Marçal Rlho - Bloco - PMDB.

Paraná
Affonso camargo - PFL; Alexandre Ceranto 

PFL; Chico da Princesa - pm; Dirceu Sperafico - Bl0
co - PPB; José Borba - pm; OdOio Balbinotti 
PSDB; Padre Roque - PT; Renato Johnsson - PSDB.

santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Hugo

Biehl - Bloco - PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB;
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Titulares Suplentes

Deputada Marilu Guimarães Deputado Maurício Najar

Deputada Maria Valadão Deputado Cláudio Chaves

Deputada Zila Bezerra Deputado Costa Ferreira

Deputada Célia Mendes Deputado Iberê Ferreira

Deputado Ursicino Queiroz Deputado Carlos Magno

Brasília, 3 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco Parlamentar PPB/PL, o Deputado Ri
cardo Izar, como titular, em substituição ao Depu
tado Renato Jonhsson, para integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei nl! 2.648, de 8 de janeiro de 1996,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organiza
ção de telecomunicações, a criação e funciona
mento de Órgão Regulador e outros aspectos insti
tucionais".

Cordialmente, - Deputado Odelmo Ll'?ãa, Uder
do Bloco PPB/PL.

Do Sr. Deputado Fernand~ lyr~. Ud~r do
PSB, nos seguintes termos:

Brasília, 3 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

peio Bloco PPBIPL, o Deputado CUNHA BUENO
como suplente, para integrar a Comissão Especial
que trata do Substitutivo do Senado ao PL nl! 3.710,
de 1993, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Atenciosamente, - Deputado Odelrna leão,
Líder do Bloco PPBIPL.

Defiro.
Em 5-2-97. - Ronaldo Perlm, 12 Viw

Presidente no exercício da Presidêm~ia.

Ofício nl! 154/97

Nesta oportunidade, reitero a V. EXª, os protes~

tos do meu elevado apreço e consideraç-ão. ~ Depu~

tado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do

Bloco Parlamentar (PPBIPL), nos segMlntes ter,
mos:

Ofício nl! 153197

Colatto - Bloco - do das medidas legislativas que visem implementar
no Brasil as decisões da IV Conferência rllllJlldial da
Mulher.

BrasOia, 5 de fevereiro de 1997
Sr. Presidente,
Indico, na forma regimental, o nome do Depu

tado ZÉ GOMES DA ROCHA, do Bloco
PMDB/PSD/PSL, para a suplência da Mesa, confor
me decisão da Bancada. - Deputado Ellseu Padl
lha, Vice-Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL.

Reglstre-se.
Em 5-2-97. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

Ofício nl! 0169-L-PFLl97

BrasOia, 29 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,

Conforme solicitação de Vossa Excelência indi
co os Deputados do Partido da Frente Liberal que
farão parte da Comissão Especial destinada ao estu-

11- LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa

se à leitura do expediente.
O SR. CHICO VIGILANTE, servindo como 1I!

Secretário procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Ellseu Padllha, Vlce-Líder
do Bloco Parlamentar (PMDBlPSDIPSL), nos se
guintes termos:

OF/GABIIINI! 088

Paulo Gouvêa - PFL; Valdir
PMDB; Vânia dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Arlindo Vargas 

PTB; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi
- Bloco - PMDB; Matheus Schmidt - PDT; Nelson
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB;
Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB;
Waldomiro Fioravante - PT.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista
de presença registra na Casa comparecimento de
137 Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sesssão anterior.
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OF/AlPSBI025/97

Brasnía, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

os Deputados Raquel Capiberibe (titular) e Pedro
Valadares (suplente), como membros da Comissão
Especial destinada ao estudo das medidas legislati
vas" que visem implementar, no Brasil" as decisões
da IV Conferência Mundial da Mulher". (Requerimen
to da SrD Deputada Marta Suplicy).

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra,
Líder.

OF/AIPSBI027/97

Brasnía, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que indiquei o

Deputado Ricardo Heráclio para compor a Comissão
Especial das Telecomunicações, PL n2 2.648, de
1996, na condição de suplente, em substituição ao
Deputado Gervásio Oliveira.

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra,
Líder.

Defiro.
Em 5-2-97. - Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OFJAlPSB/035/97

Brasnia, 4 de fevereiro de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

os Deputados Gervásio de Oliveira(titular) e Nilson
Gibson(suplente) como membros da Comissão Es
pecial destinada a apreciar e dar parecer ao Projeto
de Lei n2 2.699, de 1997, do Sr. Deputado Augusto
Nardes, que "institui a Cédula de Produto Agrope
cuário (CPA), e dá outras providências."

Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, Uder.

Da Bancada do PCdoB, nos seguintes ter
mos:

OF. N2041/97

Brasnia, 4 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência nos termos

regimentais, que a Bancada do Partido Comunista do
Brasil - PCdoB, escolheu por unanimidade o Deputa
do Aldo Arantes para Líder e os Deputados Sérgio Mi
randa, Inácio Arruda e Jandir Feghali para vice-I íderes,
a partir do início dos trabalhos legislativos de 1997.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência a expressão de elevado apreço.

Deputado Agnelo Queiroz - Deputado Aldo
Arantes - Deputado Aldo Rebelo - Deputado Harol
do Lima - Deputado Inácio Arruda - Deputado Jan
dir Feghali - Deputado Lindberg Farias - Deputado
Ricardo Gomyde - Deputado Sérgio Miranda - De
putado Socorro Gomes.

Do Sf. Deputado Sérgio Miranda, Líder do
PCdo B, nos seguintes termos:

OF.037197

Brasnia, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais a Deputada

Jandira Feghali, e a Deputada Socorro Gomes
para comporem, como titular e suplente, respeti
vamente, a Comissão Especial destinada ao Es
tudo das Medidas Legislativas que visem imple
mentar, no Brasil, as decisões da IV Conferência
Mundial da Mulher.(Requerimento da Dep. Marta
Suplicy).

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto
de elevada estima.- Deputado Sérgio Miranda, lí
der do PCdoB.

Do Sr. Deputado MoIsés Benesby, nos se
guintes termos:

DF. n2028/97-GDMB

Brasnia, 30 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho através deste comunicar a V.Exa., cum

prindo o que determina o artigo 228, do Regimento
interno desta Casa, que irei me afastar do território
brasileiro em viagem aos Estados Unidos da Améri
ca, em caráter particular, no período estimado entre
os dias 7 a 25 de fevereiro próximo.

Aproveito a oportunidade para apresentar a
V.Exa. os nossos protestos de elevada e distinta
consideração.

Atenciosamente,- Moisés Bennesby, Deputa
do FederallRO

Do Sr. Deputado Talvane Albuquerque, nos
seguintes termos:

OF. N2 197

Brasma, 4 de fevereiro de 1997

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos da Lei n2 9.096, de
19 de setembro de 1995, comunico a V.Exa. que,
nesta data, desfiliei-me do Partido Progressista Bra
sileiro - PPB, filiando-rne ao Partido da Frente libe
rai - PFL, passando a integrar sua bancada na Câ
mara dos Deputados.
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Rogo a V.Exa. a gentileza de mandar tomar Na oportunidade renovo a V.Exa. os mais ele-
boa nota dessa comunicação, para que surta os vados protestos de elevada consideração.-Deputa-
efeitos necessários e regimentais. do Talvane Albuquerque.

;. .... ", .... ,......

DECLARO OUE ESTa:.; DE ACORDO COM O PROGRAMA E ESTATUTO DO PARTIDO

0.+ I 02 ! ~n
JATA

-'" ----~-' ,/') -. .
C ~,L71_~

i / ASSINA TURA 00 Eol::'ElTOR
"---"'" /

REC lBO/COMPROVAWE

Declaro que recebi e processei a presente filiacão partidária,
nesta data, na forma estabelecida no §19, do Artigo 39, do Es
tatuto do PFL Filiação pro ssada no Diretôrio :\acional.

Brasília, 0.+ fevereiro de 1997.
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Df. nll 197 Df. nll 197

BrasOia, 4 de fevereiro de 1997 BrasOia, 4 de fevereiro de 1997

Exmo. Sr.
Dr. Juiz Eleitoral da 220 Zona
Arapiraca - AL
Meritfssimo Juiz,

Pelo presente, nos termos da Lei nll 9.096, de
19 de setembro de 1995, comunico a V.Exa que,
nesta data, desfilei-me do Partido Progressista Bra
sileiro - PPB e filei-me ao Partido da Frente Liberal
- PFL, passando a integrar sua bancada no Con
gresso Nacional.

Rogo a V.Exa a gentileza de mandar tomar boa
nota dessa comunicação, para que surta os efeitos
legais necessários.

Na oportunidade renovo a V.Exa os mais ele
vados protestos de estima e consideração. - Depu
tado Talvane Albuquerque.

Exmo. Sr.
Presidente do Diretório do PPB

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos da Lei nll 9.096, c0
munico a V.Exa que, nesta data, desfilei-me do Par·
tido Progressista Brasileiro - PPB e filiei-me ao Par·
tido da Frente Liberal - PFL, passando a integrar
sua bancada no Congresso Nacional.

Solicito a V.Exa a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos desejados.

Na oportunidade agradeço a V.Exa e a seus
dignos pares a consideração e as atenções que me
foram dispensadas durante o tempo que passei filia·
do ao seu Partido.

Cordialmente, - Deputado Talvane Albuquer
que.

OC
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BrasOia, 4 de fevereiro de 1997
Exmo. Sr.
Presidente do Diretório do PPB

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei n2 9.096, co

munico a V.Exa que, nesta data, desfilei-me do Par
tido Progressista Brasileiro - PPB e filiei-me ao Par
tido da Frente Liberal - PFL, passando a integrar
sua bancada no Congresso Nacional.

Solicito a V.Exa a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos desejados.

Na oportunidade agradeço a V.Exa e a seus
dignos pares a consideração e as atenções que me
foram dispensadas durante o tempo que passei filia.
do ao seu Partido.

Cordialmente, - Deputado Valdomlro Me~r.

Brasnia, 4 de fevereiro de 1997
Exmo. Sr.
Dr. Juiz Eleitoral da 66B Zona
Maringá - PRo
Meritrssimo Juiz,

Pelo presente, nos termos da Lei n2 9.096, de
19 de setembro de 1995, comunico a V.Exa que,
nesta data, desfilei-me do Partido Progressista Bra
sileiro - PPB e filiei-me ao Partido da Frente Liberal
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Do Sr. Deputado Valdomlro Meger, nos se- - PFL, passando a integrar sua bancada no Con-
gulntes termos: gresso Nacional.

Cf. n2 /97 Rogo a V.Exa a gentileza de mandar tomar boa
Brasnia, 4 de fevereiro de 1997 nota dessa comunicação, para que surta os efeitos

Senhor Presidente, legais necessários.
Pelo presente, nos termos da Lei nl! 9.096, de Na oportunidade renovo a V.Exa os mais ele-

19 de setembro de 1995, comunico a V.Exa que, vados protestos de estima e consideração. - Dep!J~

nesta data, desfilei-me do Partido Progressista Bra- tado Valdomlro Meger.
sileiro - PPB, filiando-me ao Partido da Frente Libe- Cf. nl!/97
ral - PFL, passando a integrar sua bancada na Câ
mara dos Deputados.

Rogo a V.Exa a gentileza de mandar tomar boa
nota dessa comunicação, para que surta os efeitos
necessários e Regimentais.

Na oportunidade renovo a V.Exa os mais ele
vados protestos de elevada consideração. - Deputa
do Valdomlro Meger.

Cf. n2 /97
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FROM : DEP. VALOOMIRO MEGER
PHONE NO. : 061 3182842
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Da Sra Deputada Alzlra Ewerton, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Requer a convocação de sessão solene da
Câmara dos Deputados para o dia 28-2-97, às 10
horas, em comemoração aos 30 anos de criação
da Zona Franca de Manaus.

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 28-2-97, às 10 horas, em comemo
ração aos 30 anos de criação da Zona Franca de
Manaus.

Justificação

No dia 28 de fevereiro de 1967, o Estado do
Amazonas dava um passo significativo para o seu
desenvolvimento. Era criada a Zona de Franca de
Manaus.

Trinta anos se passaram, e a realidade mostra
que a Zona Franca é de vital importância para o
Amazonas, posto que 98% da arrecadação tributá
ria do Estado, procede de suas atividades indus
triais e comerciais.

O seu parque industrial que é composto de
mais de 400 empresas, alcançou ano passado um
faturamento de US$13 bilhões, ficando como valor
agregado US$10,2 bilhões.

A ZFM, é tão importante para os amazonen
ses que sozinha gera 48 mil empregos diretos e
aproximadamente 80 mil empregos indiretos, além
de 150 mil empregos governamentais.

Essa data comemorativa, faz-se necessária
deixar registrada nos Anais desta Casa, já que é
um marco na história dos amazônidas, pois, além
dos benefícios supramencionados, contribui deci
sivamente para a conservação da maior biota de
recursos naturais do planeta, favorecendo ao bi
nômio meio ambiente e produção, sem causar
danos impactantes e comprometedores, avalia
dos como saudáveis e que não promove desgas
tes à imagem do nosso país, no contexto inter
nacional, mesmo estando situada numa sensível
região como a Amazônia.

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. 
Deputada Alzira Ewerton.

Defiro
Em 5-2-97
Ronaldo Perlm, 12 Vice-Presidente no

exercício da Presidência.

Dos Srs. Deputados Arthur Virgílio e Arnal
do Faria de Sá, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no ar

tigo 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a
convocação de sessão solene do Congresso Nacio
nal para o dia 28 de fevereiro, às 10 horas, em ho
menagem aos 30 anos de criação da Zona Franca
de Manaus.

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. Art·
hur Virgílio Neto PSDB/AM. Arnaldo Faria de Sá,
Vice-Líder PPB.

Defiro.
Em 5-2-97.
Ronaldo Perlrri; 12 Vice-Presidente no

exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Paulo Paim, nos seguintes
termos:

Vimos através deste, de acordo com o artigo
68 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
requerer a realização de prorrogação de sessão, no
dia 21 de março do corrente ano, em homenagem
ao Dia Internacional contra o racismo.

Nestes termos, solicitamos deferimento.
Sala das Sessões, 8 de janeiro de 1997. Depu-

tado Paulo Paim - PTIRS.

Defiro.
Em 5-2-97.
Ronaldo Perim, 12 Vice-Presidente no

exercício da Presidência.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Lima Netto, nos seguintes
termos:

BrasOia, 5 de fevereiro de 1997

Senhor Presidel1te,
O Deputado Lima Netto (PFURJ), comunica a

Vossa Excelência a sua candidatura ao cargo de 42

Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa
dos.

Atenciosamente, - Deputado Lima Netto.

Reglstre-se.
Em 5-2-97.
Luís Eduardo Presidente.
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atravessadores que se lnterpOem no caminhe entre a l1beracAo

de verbas e eeus destinatários, principalmente Estados e

}1·'nic1plos.

~ funda.m~ntal. por coneegu1nte. que toda

liberação de recureoe por part~ de orgão federal. da

AdmlnlBtração Direta e Indireta eeja d1vulgada. a fim de que

v processe decorrente ae,18 transparenté. fazendo com que a

lntereSBf:t/;!:"e

famIseradosoe

fiectllizem

existemdiBec.

e

Alérr.

próprIa

PROJETO DE LEI N° 359-8, DE 1995
(Do Sr. Feu Rosa)

Determina que os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta
divulguem. por mtermédlo do programa radiofônico "Voz do Brasil", todas as
liberações de Recursos para os Estados e MUnicípiOS.

(Ás Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e InformátIca: de
Trabalho. de Administração e Serviço Público: e de ConstitUição e Justiça e
de Redação o Art, 24, 11. "g")

SUMÁRIO
utillzaC&G. evitando ates de corrupçâo to aeevio d~ verbas.

Aliae. o Hinietérlo da Educac~o e do

I o Projeto miciaI

11 - Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática'
o termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Des~or~o já vem adotando. espontaneamente. esse salutar

procedimento. com reeultadoB extremamente positivos.

Por lSSO. nesce proJetando. preconizamos

que reÍerlda velculaca.o se, taçe. por intermédio do proarama

recureOB.
A fim de dotar a medida alvitrada da

comunitárias ou religiosas. ou at~ meemo sindicatos
contribuam com essa divulgaçao. fiscalizando a apllcec!o doe

111 - Na Comissão de Trabalho, de Admmlstração e Serviço Público'
o termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
o parecer da Comissão
o voto em separado

radiofbnlCO voz do Brasil', 8 fim de que entidades

o CONGRESSO NACIONAL decreta,

indiapeneavel eficacla. é preconlzada penalidade para De

dirigentes dos órgaoB que inobeervarem a obrigatoriedo.de

estabelecida.

Por todo o exposto. e~peramQS que e

públlca Feaerel D~reta e lndlreta aeveràc. obrlgetorlamente.

Ar":.. 19 De orgao.e àa AdmlnlBtracllo iniciativa venha à merecer acolhimento.

Sala dae SesBOes. aos

divulgar por intermédio do programe radiofôn1c~ 'Voz do

Brasll . todas as liberacoea de recursos. com O~ reepectlvoe

montantes. 60S Estados e Munlcipioe. Deputado FIlU ROSA.

Art.. 29 A inobservância do disposto no

artigo anterior SUjeitará o dirigente do órgAry público

lnfrator A prática de crlme de responsabilidade, punivel com

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA ,COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 359/95

perda de func~o pública.

Nos termos do Ar! 119, caput. I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr PreSidente determInou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 07 06 95, por cinco
sessões, esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao Projeto

Art. 3Q Esta lel entra em vigor na data

de eue ~ublicaÇao.

Art. 49 Revogam-~e as d1~poB1çOe6 em

cont.rario.

Sala da Comlssâo, 16 de Junho de 1995

. lü~,'ito
Manà-rv'~~;do Esplnto Santo

Secretária

Sala das Sessões. aos

JUS T l C ... C A O PARECER DA

ConQuantc oredltemo~ ao Q:overno do CO~IISSÃODE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMJlNICACÃO E INFORMÁTICA

yreeldente Fernand~ HenrIQUe Cardo~o abe01uta probidade
J • RELATÓRIO

lieura no trato da coiea e doe dlnhelroe publicas. é evidente

qu~. em decorréncle de uma tradiça0 cultural eecular.

corrupcl'!o ainda 0&0 foi 'ext lrpada doe meandros d~ tecnocracib

ou da burocracia cficial.

o Projeto de Lei n° 359. de 1995, de autona do nobre Deputado Feu

Rosa, determma que sejam divulgados, por meio do programa Voz do BraSIl. os montantes de

recursos Iíberados pela Admimstração Pública Federal e destinados a Estados e MumcipiQS
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Com a referida proposta. o autor pretende aumentar o conhecimentD

da sociedade civil sobre os projetos que estão sendo custeados por recursos publlcos. levando

a própria população e os interessados a fiscalizadua aphcação. diminuindo. por conseguinte.
as possibilidades de sUCesso de iniciativas de corrupção e de desvio de verbas

Á Comissio de Ciência e Tecnologia, ComuOIcação e lnformâuca

cabe analisar o projeto do Deputado Feu Rosa quanto ao mérito Vale destacar que, dentro

do prazo regimental. não foram apresentadas emendas a proposição

11 - VOTO DO RELATOR

A proposta apresentada pelo Deputado Feu Rosa parece estar bem
direcionada. na medida em que se baseia no aumento da participação popular na fiscalização
dos atos administrativos. relacionados â aplicação de recursos publicos federais por Estados c

Municipios Estamos lodos cansados de ouvir denúncias de malversação de dinheiro público
mas. na maioria das vezes, quandO' delas tomamos conhecimento. pouco ou nada resta a fazer

Embora consideremos que a -implantaçio da medida proposta de f0rma isolada não sera

suficiente para coibir praticas desonestas, a nosso ver, a iníciativa e um primt:lro passo parti

aumenrar o controle da sociedade sobre J atjyjdades governamentais E claro que cabe ao

Governo Federal aprimorar a fiscalização sobre os recursos que libera e ao Poder Legislatlv(l

pressionar o Executivo na busca de prestações de contas confiàveis dos projetos por ele

administrados

No entanto. o papel da população de Estados e MunicípIOS e
fundamental devido a sua proximidade do local de execução dos projetos e infonná-Ia por

intennédio da Voz do Brasil aumenta suas condições de promover o acompanhamento da5

ações executadas Apesar de suas limitações, esse programa e. atualmente. um importante

canal de comunicação do Governo com a sociedade. possuind J grande penetração.

principalmente. em localidades do interior das estados e em regiões longinquas

Por ultimo. o estabelecimento de penaIídade a ser aphcada. no caso de

descumprimento da detenninação presente no projeto em pauta. revela a preocupação do

nobre colega com a eficácia do dispositivo legal por ele proposto Sem essa medida

dificilmente. lograremos sucesso na sua operacionalização

Assim sendo. somos favoráveis aaprovação do Projeto ti..:: Lei nO 359

de 1995. na forma em que foi apresentado

Campos, Ubaldo Correa, Welson Gasparini, Ana Julia, Ivan Valente,Hilton

Temer, Tilden Santiago, Werner Wanderer, Edson Queiroz, FLAvio Derzi,

Raimundo Santos, Euripedes Miranda, Itamar Serpa, Pedro Canedo, Corau

ci Sobrinho e InAcio Arruda, membros titulares; Aracely de Paula,

César Bandeira, Heraclito Fortes, Luciano Ph::latto, Edinho Ara6jo,

Zaire Rezende, Paulo Lima e Pedro Wilson, membros suplentes.

Sala da Comissão, 3D de agosto de 1995

C.-.... C
Deputado MARCELO BARBIERI

Presidente

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 359/95

Nos termos do art 119. caput I. do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. o Sr Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentaçâo de emendas a partir de 29/09/95. por

cinco sessões. Esgotado o prazo. nâo foram recebidas emendas ao projeto

Sala da Comissão. em 9 de outubro de 1995

(tJL~
Tahí11e~a de Almeida

Secretãna

PARECER DA

("OMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMf.IIlSTRACÃO E SERVIÇO Pl'BLI("O

PARECER VENCEDOR

1- RELATÓRIO

Sala da Comissão. em

IH - PARECER nA

de de 1995

Deputa ftu:Zeto
Relat::?""

COMISSÃO

A proposição acima indicada intenta tomar obrigatória a

divulgação. no programa "Voz do Brasil", de toda liberação de recursos. por parte da

administração pública federal, para os Estados e os Municipios e. amda. sujeitar o

dirigente do órgão público que eventualmente descumprir a norma aventada à perda da

função pública pela protica de crime de responsabilidade
Alega o autor da propositura que tal medida facilitaria a

participação da sociedade civil na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. O

Ilustre Dep. ChICO Vigilante, tendo sido designado relator da matéria. profenu parecer

favorovel ao mérito da proposta legislativa, o qual. entretanto. não foi adotado por e,ta

ComIssão Por via de conseqüência e consoante o disposto nos mClsos XII e X1Il do art, 57

do Regimento Interno desta Casa Legislativa. coube-nos redigir o presente parecer

vencedor. enquanto aquele do relator originário passou a constituir voto em separa~.,,/

A comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Inform!ti

ca, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o

parecer favorAvel do Relator ao projeto de Lei n Q 359/95.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Marcelo Barbieri

- presidente, Pa1Jlo Heslander, Luiz Moreira - Vice-Presidentes, Antonio

Joaquim Araujo, Arolde de Oliveira." José Jorge, José Mendonça Bezer

ra, Maluly Netto, Paulo Cordeiro, Vic Pires Franco, Aloysio Nunes

Ferreira, Carlos Apolinário, Cássio Cunha Lima, Hélio Rosas, Pedro

lrujo, Pinheiro Landim, wagner Roaçi, Domingos Leonelli, José de Abreu,

!(oyu Iha, Roberto Santos,Salvador Zimbaldi, Alzira Ewerton, Roberto

11- VOTO DO RELATOR

Nada obsta à citação. na Voz do Brasil. dos casos mais relevantes

de liberação de recursos públicos. Ordinariamente. contudo. a publicidade de tais atos.
como de qualquer ato administrativo. é promovida por meio dos orgãos OnClalS de

dIvulgação. taIS como o DIário Oficial da União, o da Justiça e o do Congresso NaCIOnal.
A pretendtda difusão. de toda e qualquer hberação de verbas par'

os estados e mumcipios. por meIo daquele programa radiofómco. não apenas suprimma o

seu caráter noticioso como. verdadeiramente. inviabiitzana a consecução de seu objetivo
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derradeIro. ou sep. a divulgação das ativIdades de maIor destaque desempenhadas no

âmbito dos Poderes Executivo. LegislatIvo e Judiciârio A medIda Ideada. portanto.

relegana a segundo plano assuntos proemmentes. pnvilegmndo qu~!'tões menores

Por todo o exposto. pela rejeição ,lo ProJeto de Lei n." 359. de

pode. :ltraves de s~us pohtlcos. Sindicatos ~ entidades comumtan.1S t;: rehglosas

acompanhar desde 3 Itberaçâo das verbas ate sua efetiva aplicação E. 1.0mo bem lembra o

Ilustre >\utor '.' \lmlsteno da Educação t: do DespoITo ,ia vem 3dotando

espontaneamente, esse salutar procedimento. com resultados extremamente positivos'

1995

Sala da ComIssão. em de de ]99 >\pesar de endossarmos cada Imha da proposta em pauta.

apresentamos duas emendas. unicamente para inclUir o Dlst010 Federal na ementa e no

texto do art 1~

Portanto. em nome de uma admmlstração publica cada vez mais

transparente. o nosso \oto e favoravel. quanto ao mento. ao ProJeto de LeI n-' 359. de

1995. com <.l~ emendas anexas

III - PARECER DA COMISSÃO
Sala da Comissão. em

/
r..:..z-C/Jl,.:.u(f'c

Depurado~'Igtlante

de lfJú,:;

A Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público. em
reunião ordinána realizada hoje. REJEITOU o Projeto de Lei nO 359-A/95. nos
tenmos do parecer vencedor do Deputado Luciano Castro contra o voto em
separado do Deputado Chico Vigilante e dos votos dos Deputados Jair Meneguelll.
José Pimentel. Mana Laura. MIguel Rosselto. Paulo Patm e Paulo Rocha. El\IENDA N" I

Estiveram presentes os senhores Deputados Nelson Otoch. Presidente.
Jair Meneguellí e José Coimbra. Vice-Presidentes. Paulo Paim. Jair Bolsonaro.
Luciano Castro. Maria Laura. Aldo Rebelo. Miguel Rosselto. Zlla Bezerra. João
Mellão. Domingos LeonellI. Alberto Goldman. Noel de Oliveira. Paulo Rocha. Agnelo
Queiroz. José Pimentel. Jovair Arantes. Valdomiro Meger. Raimundo Santos. José
Carlos Aleluia e Mendonça Filho.

"Determma que os orgàos da Administração Pubhca rederaJ

Dlfeta e Indlrera divulguem. por mtermcdlO do programa fadlOt'õmc\1 '.\ Voz do Brasil .

toda~ 35 liberações de recursos para ('5 Estado::.. Dlstflto Federal r::: \Iumclplos"

Dê-se a ementa do pro1eto J. 5e~ulOte r~daç5(1

de 190~Sala da Comissão. em ,lJf d~
I: ~ .

! /
/, ~~.;...J /~~

= -gep~':LtJeIANóCAS'FR(}..
Relator do vencedor

Sala da Comissão. em 23 de outubro de 1996
/..

./. ,I
Deputado NELSON OTOCH

Presidente

VOTO E:'.1 SEPARADO DO DEP1T\DO CIIICO VIGILA:'iTE

1- RELATÓRIO

EMENDA N"

A propOSição ora em anahsl: \-I;;a tornar obrigatoTlJ a di"ulgaçâL'

atra\"e'i do progmr,m radIOfôniCO ".\ \"oz di..' Brasil". d~ toda:) a~ liberações dt:: r~curso~

t:tetuadas pela Admínbtração Publica F~deral Direta e Indlrew aos Estado!' e \lumclplo~

o pro,leto dIspõe, ainda. qu~ ü dirigente do orgão publico que não

ODSef\'af esta determmJçãl1 ticara sU,leito J pratica de Crlmi: de re~ponsabllídade PU01\ d

.:om 3 perda da funçã,) pubhca

De-:;t:: ao an IOdo proleto a segumte redação

":\rt I" Os orgãos da Admmlstraçâo Publica Federal DIreta t:

\nd\rt:u de\:erio obngatonam~nte. divulgar. por tntennedlt\ do prog.rama radiotõm(;(l \

\ 02 d'.~ Bras:l" rodas a::; liberações de recursos, ct'm n~ re5neCfl\Os montante~. JU:

Estaao.-; Distrito Federal e ;\fumclplO5 .,

Lm nenhuma da5 etapas oe sua tramttaç;io nesta Ca~a, ü pro~ttú

t'1"'" dIscussão 101 obleto de qUJlsQuer emendas ou substltutl\o~

Apreclado Inicialmente pei~

(omumcacáLl to: Init:-mauc..l \l pare~::r tJ\'ora\t:

unammlàade

,1mlssào dL' CiênCIa e Tl:cnologlJ..

Je seu Relator fOi aprovado por

Sala da Comissão. em de 19()~

11-\'01'0

\re::.ar de todos oS c0ntroles :1dorados pd0 P0der [\t:curl\() e da

ri':lcaill3c.1(' t:\crctda rdt' Poder I.eglslamo. atran:s d(' TnbunJI de Cuntas. \.I~ recursos.

hbe;Jd()~ rL'ia \QmtnlStrai.;J,I' FedefJi aos Estados e ~lumclplo5 multas \eLeS nâu I.:hegam

mtel~L'S .:lU J. tl!mro dOS seus destmatanc'$ ~ orJ são (I:' meandros àa burocracia oficial. ürJ

~ãü (I'; atrJ\t's,3:ll1rt';; qtl~ :mermedlam a liberação das verbas ('U (' postenor deS\IO nJ.

Jphcação d(\':, í\:Cursos

.1Jem d:r necessidade de aperfeIçoamento d05 controles t: dJ

theahz.lç'J.;'; ,\ri~IJ; ;' m~lhN rist:J.i nt:S~c;:: CJ~os. e J SOCiedade que. 5~ bem mrormao..:.

PROJETO DE LEI N~ 1.086 - C, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem nO:> 1.057/95

Altera dispositivos da Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o
Tribunal Marítimo; tendo pareceres: das Comissões de Viação e Transportes e de
Relações Exteriores, pela aprovação; e da Comissão de Constituicão e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste. com emendaj e da emenda apresentada na
Comissão.
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(PROJETO DE LEI N° 1.086, DE 1995, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

5 UMA R I O

I - Projeto inicial

II- Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de re~ebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

rIr-Na Comissão de Relações Exteriores:

- termo de recehimento de emendas
- parecer do RelAtor

- parecer da Cemissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- emenda apresentada na Comissão

- termo de recebimento ce emendas
- parecer do Relator

- emenda oferecida pelo ~elator

- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Quinta-feira 6 03781

Art. 10 Os arts. 10. 11. 12 e 18 da Lei n° 2.180. de 5 de fevereiro de 1954, passam a
'igorar com as seguintes alterações:

"Art. 10.............................................•..................................................••••••••••...••...•

c) embarcações mercantes estrangeiras em alto mar. no caso de estarem envolvidas
em qualquer acidente marítimo ou incidente de navegação. no qual tenha pessoa CCsica
brasileira perdido a vida ou sofrido ferimentos graves. ou tenham provocado danos graves a
navios ou a mstalações brasileiras ou ao meio marinho. de acordo com as normas do
Direito Internacional:

i) os proprietários. armadores. locatários. carregadores. consignatários. e seus
prepostos. no Brasil. de embarcações mercantes estrangeiras:

j) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob. sobre e às margens
das águas interiores e do mar territorial brasileiros. sob e sobre a zona econômica exclusiva
e a plataforma continental brasileiras e que. por erro ou inadequação de projeto cu
execução ou pela não observância de especificações t~cnicas de materiais. métodos e
processos adequados. ou. ainda. por introduzir modificações estruturais não autorizadas nas
obras originais. alentem contra a segurança da navegação:

1) loda pessoa jurídica ou física envolvida. por qualquer forma ou motivo, em
acidente ou fato da navegação. respeitados os demais instrumentos do Direito Interno e as
normas do Dircito Internacional;

m) ilhas artificiais. instalações e estruturas. bem como embarcações de qualquer
nacionalidade empregadas em operações relacionadas com pesquisa científica marinha.
prospecção. exploração. produção. armazenamento e beneficiamento dos recursos naturais.
nas águas in tenores. no mar territorial. na zona econômica exclusiva e na plataforma
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conti:íental brasileiros. respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo pais
c as normas do Direito Internacional."

"Art. 11 ..........................................................................•.........................................

Parágrafo único.......................................................•..;.; .

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

1) os navios de Estados estrangeiros utilizados para fins comerciais."

"Art. 12 .

................................................................................................................................................
h) pelos mergulhadores:

i) pelos amadores."

"Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo. nas matérias de sua competência. têm
valor probatório e se presumem certas. sendo suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário
somente nos casos previstos nos artigos 102. inciso m. alínea "a" e. 105. inciso IH. alínea
"a". da Constituição."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasfiía.

nTIlIO'

LEGISLAçAo CITADA, ANEXADA PELO AUTOR

LEI N." 2.180 - DI: 5 DE FEVERl!:Ino DE 1954

DISPÕE SÓSRE O TIltEt1NAL MARlrnro.
o Presidente' da Repúbllca:

Faço saber que o Congresso Naclonn1 decreta e eu sanciono " ~_
guinle Lei:

Parágrafo Ilnlco. Ficam-Ihe equiparados:

D I os artelato.~ flutuantes de habitual locomoç:lo em .eu empr'llo:

b I a. embarcações utilizada. na praheagem. no trall5portr nào remu
nerado c nil5 nuvidades rl"Jigio!'õns, cientiflc:as, henrhc:eDtrs, :,ecreatlvas e de-a.
porti\'as:

cl ,,. emprcg~das na .erviço público. exceto as da Marinha de Guerra:

d} ,.. d" Marinha d~ Guerra. quando utilizada. total 011 parclahnenle
n~ tr;anspurte remuneradu dI! passageiros ou cargas:

c I as lIeronav~s durante a f1utuaç~o ou em vOo. desde que colidam ou
:th'r:rrm de QUalcfut.'r nmnelra contra rmbarcações mrrc.ontes.

Ar!. 12. II pe",onl da Marinha Mercante considera-.e con.lItuldo :

JJ' por tedo. quantos exercem atividade a bonJo da. embareaçOr. mer
cantes;

/> ) p~Jo pe"~al da praticagem:

c) pelos quP trabalbam em e.talelros. dIque.. carreira. e ofldDu ae
tonfttrl1';fto f! reparaçfJ,o nDvaJ:

,I) pelo nr~")al da...dmml.traçOes do. porto. organl:ados:

..I pelos trahalhadores de'~.tlva e capatazla:
Tl pl'JOS nC'!lC'adore~:

fi J prrm; nrrnndorr-s.

J'aralfrafo UJ1It'o.. Equip.3ram..se aos m.orltlmos aQlJflr-~ ~Ue. "Cem mlttrl.
cuia. rslr,am dr tatu ~tn QuaJqtlrr função Que deva ser exerctda por rnarl.
timo ..

o pessoal da Marinha Mercante brnsilelra:

os marltlmos e.trangelros. em território ou água. territoriais bras!-

d)

el
lelr""

CAPITULO li

DA JUllISDIçAo 11 COMPl!TIlNClA

. Art. 10. O Tribunal Marlhlno exereerã lurisdiç:lo .obre:

a) embal"Caço.,s mercantes de qualquer nacionalIdade. em ilvuas' bra
aUeiras:

b) endmrc.oçõcs mrrc.mtc:s bra:oiJcJróls em alto ll1ar. 011 em águas estran.
çeiras:

c) cmnareaçõc. ruereante. e.trangeiras. em alto mar. nos casos de aba!
roõ:uJu 1 com en.han:at,ó('s braslil'lId.'), de acôrdo com as normas do DIreito
internacional:

f) os proprietários. armadores. iocatârios, carr~gadorcs, agentes e con..
rlgnntários de embarcãlções brasileiras e seus prepostos:

fJ I agente. ou consignatários no Brasil de empresa estrangeira de ave
gaç~l); Art. 18. As decl.Oes do Tribunal Marillmo quanto à matéria téCDlca

referente aos acidente. e fato. da navegaçlio tem valor probatório li! •
hl empreiteIros ou proprietários de e.talelros. carreira.. d,que. ou ofl. pnsumem certas, sendo auscellvels de reezame pelo Poder Judiclirio 80aIaIle

cinas d~ constrnçlío 6u rrparaçAo naval e .eus prepostoo. quando !orem contn\r1a. a texto ezpruso da lei. prova evidente dos aua.
Ar!. 11. Considera-.. embarcaçllo mercante tOda construçllo nUllzada ou lesarem direito Individual.

como melo de transporte por água. e desllnada à indll.trla da navegaçlo,
quauqner que .ejam as suas caracterlslicas e IUl1ar de trafego.

Mensagem n° 1 , 057, de 10 de outubro de 1995, do Poder Executivo
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Senhores Membros do Congresso Nacional, 4. Custos:

Nos tennos do artigo 6J da Constituição Federal. submeto à elevada delíheraçilo de
Vossas Excel!ncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Mlrinha. o texto do projeto de lei que "Aliem dispositivos da Lei n° 2.180. de 5 de fevereiro de
1954, que dispiíe sobre o Tribunal Marítimo",

L_xx _

5. Razõ.as que justificam a urq'ncia:

"" "

Brasília.. la de autuara ~ 1995. 6. Impacto sobre o meio allbiente:

\ /"

/',,,,-. .
\ \~'--..,.'I...

--'

"" "

7. Sintese do parecer dos ór910. 1ur1cUco.:

o anteprojeto em queat40 apr•••nt.a-.. d. forma adequada,
atendidos os requisitos de conatitucionalidade, juridicidade e
forma.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS· N" 0831MM. DE 20 DE SETEMBRO DE 1995, 00
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA MARINHA.

HELIO DI!: ALMJ!:IDA DOHINGUES
COnaultor Jur1dico da Marinha

Excelentissimo Senhor Presidente da Rept1blica, Aviso ntl 2.162 - SUPARlC. Civil.

A Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que versa

sobre o Tribunal Maritimo, necessita de atualizações, notada!l1ente em

BraII1iL 10 de outubro de 1995,

seu ca.pitulo lI, concernente à jurisdição e competência daquele Tri- Senhor Primeiro Sccretmo.

rerentculente dos conceitos enfocados pela Lei de 1954.

ça da navegaçllo.

Convenção das Nações unidas sobre o Direito do Mar, da qual o Brasil

ti Estado Parte, que deu fiava definição ao conceito de Mar Territo

rial e instituiu a Zona Economica Exclusiva do Estado costeiro, di-

C=CCLOVlSDEBARR~
Minisrro de EIUdoCltcfc~C.Civil

da Presido!ncIa da IlcpIlblIca

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
li'RA~h.i1~~~o da camara dos Oepulldol

Encaminho a essa SccreUlriI MenJlICIlI do ExcelcnlflSimo Senhor Presidente da
Repdhlica relativa a projeto de lei que •AIIenI dIJpoIili_~ Lei n' 2180, de 5 de fevereiro de

1954. que displle sabre o Tribunal Marítimo·.

Em face do acillla exposto, submeto â considêraçio de

As alterações têm por finalidade corrigir distorções,

Outro motivo deteainante foi a entrada. em vigor da

4.

2.

3.

co. as quais se depara o Tribunal Maritimo, principalmente quando se

faz necessãrio estabelecer sua jurisdição e competênc.ia, em situa

ções nAo contempladas pela atual Lei, decorrentes da constante evo

lução tecnolóqica da indústria !'lavaI; dai resulta a ausência de jul

go••ento de fatos, cujos efeitos, quase sempre, interessam à seguran-

Voasa Excelincia o Anteprojeto de Lei que a esta acompanha.

Raspei tosamente,

~
~,6J(;)

IlAUR.... cESAR RODRIGUES PEREIRA
Min.i tro ~e.~~tado da Marinha

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO Df. EMENDAS
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA

N' 083 , DE . 201 09 195.

1. sint••• do problema ou da situaçio que reclama providências:

A jur; ,dlçio e a competência do Tribunal Maritimo não alcan
çu novas situações, decorrentes da evolução tecl'olóqica da indúã
tria naval e da entrada em vigor d~ ,Convenção das Nações Unidas
.Obre o Direito do Mar.

2. SOluç6ea • providências contidas no ato normativo ou na medida
PJ:O_ta:

PROJETO DE LEI N° 1.086/95

Nos termos do art. 119, caDut, I, do Regimento Interno da

Cãmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 03.11.95 • por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Di. nova redação aos art. la, 11, 12 e 18 da Lei n l 2.180, de
5 ele re....reiro de 1954. Sala da Comissão. em 10 de no\-emhro de 1995

3. Alternativa. existentes ls _ida. ou .to. propostos:

Nlo há.

i\('l~
Ruy Omar Prudência da Silva

Secretário
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COMIssAo DE VIACÃO E TRANSPORTES

1- RELATÓRIO

Encontra~se sob análise desta Comissão o Projeto de Lei nO 1.086.

de 1995. que altera dispositivos da Lei n' 2 180, de 1954, que dispõe sobre o Tribunal
Maritimo.

Originária do Poder Executivo. a proposição inicia ampliando o

universo sobre o qual exerce jurisdição o Tribunal Marítimo, vez que aumenta o alcance da

altnea c do art. 10 do diploma legal retrocitado e introduz • nesse meSmo dispositivo,

quatro ourras novas alíneas.

Prossegue. equiparando ã embarcação mercante. para os efeitos da
lei, os navios de Estados estrangeiros utilizados para fins comerciais, providência abrigada
em ahnea incorporada ao an, 11.

Mais à frente. acrescenta ao ano 12 - que define a constituiçã~ do

pessoal da Marinha Mercante - duas novas ahneas. referentes aos mergulhadores e
amadores.

Por derradeiro, modifica o ano 18, que versa a '"'Peito das

decisões do Tnounal Maritimo e da possibilidade de serem reexaminadu pelo Poder

Judiciário
Na E"posição de Motivos que acompanha a propositura. diz-se

que a Lei n' 2.180. de 1954, necessita de atualizações. notadamente em seu capitulo li.

concernente à jurisdição e competência do Tribunal Maritimo, dado que s'e verifica com

cada vez mais constância o aparecimento d.e situações não contempladas pela nonna em

vigor, decorrentes da constante evolução tecnológica da indilstria naval.

Aponta~se. ainda.. como importante razão para o encaminhamento

da proposta, a nova definição para o conceito de Mar Territorial e a instituição da Zona

Econõmica Exclusiva do Esta.do Costeiro, ambas detennínações emanadas da Convenção

das l'fações Unidas sobre o Direito do Mar.

Esgotado o prazo regimental. nào foram apresentadas emendas ao

projeto

E o relataria

" - VOTO DO RELATOR

Como maís alta esfera de decisão no àmbito administratiVo para

questões relacionadas a navegação. o Tribunal Maritimo - componente da estrutura

organizacíonal do Ministério da Marinha - necessita ter suas atribuições e competências

continuamente adequadas a evolução tecnológica dos meios flutuantes e às pràticas e

atividades que surgem com a modernização do setor

Esse. precisamente, o objetivo do projeto que ora se encontra sob

exame

Com efeito. a proposição amplia a jurisdição do Tribunal Maritimo

de sorte a que todos os agentes envolvidos na atividade de marinha mercante ou capazes de

atentar contra a segurança da navegação possam ser submetidos as decisões dali emarladas.

Não apenas em relação aos agentes. contudo, se alarga a jurisdição

do referido tribunal. De considerar. ainda., a ampliação em termos espaciais, jâ que ve

incorpora a no"a definição para o conceito de Mar Territorial. hoje assim entendido aquele

que se estende ate duzentas milhas nauticas, e o conceito de Zona Econômica Exclusiva do

Estado Costeiro, surgido com a Convenção das Naçõe~ Unidas sobre Direito do Mar.

Vem tal providência. portanto. gerar instrumento eficaz para que o

Pais possa exercer sua soberania nessas áreas. a fim de nelas resguardar a segurança da

navegação.

Continua em acerto a propositura quando promove alteraçào no

an, 11 da Lei nO 2,180, de 1954, com o intuito de salvaguar.dar o objetivo dali modificações

aCima comentadas, tornando explícita a equiparação. para tins legais. de navios de Estados

estrangeiros utilizados em atividade comercial a embarcações mercantes.

Da mesma forma, as adições propostas ao art. 12 do jà citado

diploma legal caminham no sentido de poder levar a ação do Tribunal Marítimo a grupos

que. por não se encontrarem enquadrados corno pessoal de Marinha Mercante,

permanecem ã. margem da jurisdição exercida por aquela ínstància administrativa.

Estando as modificaçôes propostas. assim. a serviço do mcremenlO

da segurança na navegação. 'r'otamos favoravelmente à aprovação do Projeu> de Lei n ll

1.086. de 1995.

Sala da ComIssão. <m O~ de -à<<l"'", I'»C de 101<

D ~'~dC~ •
eplltad Leom as ;ri~

Relator

In - "ARECER DA COMISSÃO

A Cominlo da Viação e Transportes. em reUnião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei na 1.086/95. nos
termos !:lo parecer do relator. -

Estiveram pr8Hl1tes os seguintes Deputados:
MoreiraF_ . Presidente. Jovalr Arantes. Phllemon

Rodrigues e Simio Senim • VIC8-P....id8ntes. Chicç da' Princesa. Duílio
Pisaneschl. Mauro Lopes, Albtrto Goldman. Antonio Brasil. Carlos Nelson.

Darcislo Perondi. AntOnio Jorge, Biln8dito Guimarães, Telmo Kirst. Jorge Anders,
Leônidas Cristina, Marinna Raupp. Paulo Feijó, Carlos Santana. AntÔniO JoaqUim,
Edson Ezequiel. Candinho MM\os, PMrcelo Teixeira. UshJtaro Kamla. Eurico
Miranda e Edson Soares.

Sala da Comisslo, em 13 de dezembro de 1995.

A-th.-U HCu--c-
DepuQáo'"MORElRA FRANCO

presidl:'R\.\L
Deputado LEONIDAS CRlSTI

Rel~tor

COMISSÃO DE 1E~11XIIIlCllIII

1tP.MO DE RECElllMENlO DE EMeNQ,6,S

PROJETO DE LEI N" 1.De6-A/95

NelI MlrTlOC do art.119. caput. I. do Regimento Interno
da C~rT1Ofo dos Depulcdos. oII8l0d0 pelo ort. 1°. da Resolução nO 10/91. o Sr.
Presidente delenT*lCu a ab8IIuro. e divulgCIÇão no ordem do Dia das COmissões 
de prazo paro opIeJQ!ltQçOo de emendaS. o partir de 1513/96. por cinco sessóes.

Esgotada o preza. nOo faam rec:ebldOS emendes 00 projeta.

e março de 1996.

PARECER DA
COMISSÃO DE REWCOU QTQIOIU

1- RELATÓRIO

De~. FlllW EMctaivo. o Projeto de LeI n' 1.086, de 1995, ora

em apreciaçlo, a1teradispolilivos da Lei "'2.110, de S de fevereiro de 1954. que dispõe sobre o

Tribunal Maritimo.
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Salada Comissão. em·,/4de :. Ó1v1 .(. de 1996

%/l:f-CS?
%eputado Roberto Fomes

I Relator

Apreciada pela Comissão de Viação e Transportes, a propoSIção em tela.

que não foi objeto de emendas, obteve aprovação unànime.

Confonne a exposição de motivos do Exmo. Sr. Ministro da Marinha, as

alterações encamlDhadas justificam-se basicamente por dois aspectos. Primeiro, evitar distorções

com as quais se depara o Tnbunal Maritimo. especialmente no estabelecimento de sua jurisdição

e compet!:nc.a. tendo em VIsta modificações decorrentes da constante evolução tecnológica da

IDdóstna naval. A entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar é a

outr.l questão levantada, posto dar nova definição ao conceito de Mar TerIÍlOnal e instituir a

Zona Econõmica Exclusiva do Estado CosteÍro.

O Projeto de lei em tela comre nova redação aos artigos 10, lI, 12 e 18

da Le. n' 2.180/54

No artigo 10, que define a jurisdição do Tnbunal Maritimo, o projeto

~tffitdtfica a alínea "c" e InClUI as ID1neas "i", "j", ''1'' e "m", ampliando a rofenda ]unsdição. Em

seu conjunto, basicamente, Introduzem outros atos ou agentes que passam a figurar sob a

competêncIa. do Tribunal, antalizando o texto às normas de direito internacIonal e as novas

situações cnadas pelo desenvolvimento da navegação internacional.

o arngo 11 define o conceito de embarcação mercante, estabc~ecen.do.

em seu parágrafo úmco, as construções navais que lhe são equiparadas. A alteração feita

refere-se ti mclusão de mais uma alínea nesse parágrnfo, a letra "f'. incltúndo nessa listagem de

equiparação "os navIos de Estados estrangeiros utilizados para fins comercIais".

Particularmente. toca em aspectos decorrentes de definições conferidas

pela refenda Convenção as alineas'Y' e "m" do artigo 10 do projeto. que submetem àjurisdição

do Tribunal agentes e construções situadas em áreas onde o país detém soberania (mar terntonal

e àguas ,"tenores l e/ou direitos soberanos (zona econàmica exclusiva e plataforma continental),

resguardando normas de direno mternaclonal aplicavels. A alínea 'T' inclul sob a jurisdição do

Tnbuna.{ "os emprelteuos e propnetários de construções executadas sob, sobre e ás margens das

aguas lntenores e do mar terntonaI brasIleiros. sob e sobre a zona econõmIca exclUSIva e a

platatorma contInental brastlelras" que atenlem contra a segurança da navegação. Pela alinea

"m", submetem-se J. Jundlção do Tribunai as "ilhas aruficials. Instalações e estruturas, bem

como embarcações de qualquer naclOnalidade empregadas em operações relacionadas com

pesquisa cIentifica mannha. prospecção. exploração. produção.a.nnazernunento e benefici3IIlcnto

dos recursos naturais. nas àguas lntenores. no mar temtonal. na zona econõmlca exclusiva e na

plataforma contmental brasIleIros"

No que tange aos aspectos da propoSIção que se mcluem na esfera das

ambUlçàes regtmentaIs da Comissão de Relações Extenores. cODSldemmos o texto apresentado

bastante pemnente V1sto resguardar os direnos lemtonais de junsdição e adeqU3f-se a nonnas de

direno internaCIonal publico que o BrastI reconhece

Pelo exposto. opmamos pela aprovação do Projeto de Lei n" I086í95. de

autona do Poder Executivo.

Tratando da constituição do pessoal da marinha mercante, o artIgo 12.

pelo proJeto. sofre acrescimo de mais duas alíneas que incluem. na definíção do pessoal referido.

os mergulhadores e os amadores.

Por fim, o proJelo altera redação dada ao capul do amgo 18,

detennmando que as deCisões do Tribunal Mnritimo, nas matérias de sua competência., somente

'São passlVels de reexame pelo Poder Judiciário nos tennos especificos prevIstos na Constituição

brasIleIra

III PARECER DA COMISsão

A Comissão de Relações Exteriores. em reunião realizado hoje.
opinou. unanlmememe. Pela aprovação do Projeto de Lei nO 1.086-N95. do Pode<
ExecUlivo. acatando o parecer do Relator. Deputado Roberto Fontes.

É O relatóno.

U - VOTO DO RELATOR

Es1iveram presentes os senhores Deputados: Átlla Uns .
PreSldente. Aracely de Paula. Herculano An9hinel11. Renan Kurtz - Vice-PreSldentes.
José Thomaz Noná. Franco Montoro. Robéno AraúJO. MórlO CavallOlll. Paulo Delgado.
Cunha Bueno. Roberto Fontes. Nair XOVler Loba. Samey Filho. Feu Rosa. Pimentel
Gomes. Paes de Andrade. Jofran Frelat. Fernando Gabeira. Moreira Franco. Pedro
Valadares. GenéSJo Bernardino. Leur Lamanto. Leonel Pavon. Hilóno Coimbra e AntôniO
Ueno.

JUSTIFICATIVA

Sala da Comissão. em 24 de abril de 1996.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA

o art IB do lei 2.180/54 que se busco modIficar atreves do Proleto de leI
!no 1 086·A sub e:'l.omme. lanto em sua redação onglOcl. Quento na alteraçao oroposta,

_________Autor

I- h"" .C ,")-, _.~,->.E~

_____________T~XIO'JuSll'ICOçáo _

I
Art 2"~ Revoga-se () art 18 da Lei n":! 180. de 05 clt: fe\-erclro de 1Q54

EMENDA N°

1-----'('--')'-'-1__/~

!cOMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA';: REI::\\ÇÃG

Em Vista dessas novas definições. de ímportãncia econômica e

estratégica. acordadas pela comurudade internacIOnal. demonstra·se bastante opommo o Projeto

de Lei em questão, VIsto promover a adequação da. legislação brasileira ao novo quadro

normauvo internacIOnal no que tange ao direito do mar, tratando de atualiiar as ambwçõcs do

Tribunal Mantlmo.

A Convenção definiu cntérios internacionais para estabelecer o âmbito e

a extensão da soberama dos Estados sobre as àguas litorâneas, ev1tando assim a tomada de ações

urulater.us no que t:lOge ao uso e exploração dos mares e oceanos.

Os pnnClpal5 conceitos estabelecidos são os relativos ao mar terntonal e

à zona econômica. exclUSIva Sobre o mar temtonal, os Estados detêm soberama plena. que se

estende por 1:2 mllhas mantlmas. A zona econàmica exclusiva. com 188 milhas mantlmas.

contadas a pamr do mar temtoriaI. é um espaço sobre o qual o Estado detém direitos soberanos.

incluindo a exploração, utilização. conservação, c utilização dos recursos naturais, vivos ou não.

das águas sobrc:jacentes ao leito, e do leito e do subsolo do mar, inclumdo o aproveitamento da

energia da água, cb.s correntes e dos ventos. Nessa, a jurisdição do Estado costeiro é exercida

quanto ao estabelecimento e utilização de ilhas artificiais, InstalaçõeS e estruturas.

Importante ainda o estabelecimento do conceito de plataforma

connnental. t:1II1bém rcfendo no projeto em questão. que compreende o leito e subsolo das àrcas

subjacentes que se estendem além de seu mar territorial e ao longo de todo o prolongamento

natural de seu territóno até o bordo extenor da margem continental (submanna). ou até uma

distânCIa de 200 mrlhas maritlmas. Esta distância pode ser ultrapassada em casos definidos na

Cllnvenção não podendo. contudo, ultrapassar 350 mIlhas mantilIlllS da linha de base do mar

temtonal.

Com a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o

Direito do Mar. este passa a ser o mais importante texto internacional para definir o- regtme

juridico dos mares e oceanos. Concluida em 1982, essa Convenção resultou de longos anos de

estudos. discussões e controversias acaloradas em virtude da Importância econômica e

estratégica do tema
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apresentam visível Inconstltucionalidade 00 restringír o ingresso 00 Poder Judiciário das

dew,;ões profendas pelo Tribunal Marítimo, que não integra o estruturo do referido
Poder. por força do disposto no art. 92 e respectivos incísos da Constituição FedRral.

Ora, o orl 5°, XXXV é taxativo 00 prever que nenhuma lesão ou ameaço a

direito seró excluído da apreciação do Poder Judiciário sendo. pois, vedado à lei

infraconst,fuCional. excepcionar o rigor da lEX MAX/MA.
Neste sentido, toda e qualquer decisáo do Tribunal Maritlmo. que nao tem

comoetêncla constLtucional para o exercicio da jurisdição em seu sentido pleno. são

Iposslvel5 de revlsõo pela Justiça a quo, od quem e Tribunais Superiores.

t Cumpre salientar OJe o referido artigo 18. desde Q edição da lei n02.180
no ano de 1954. é inconstItucional

Promulgado sob o VIgência da Constituição de 1946, previa a mesma em
seu art. 141. § 4°. lillefls:

~ A lei não poderá exclUir do apreciação do Poder Judiciârio qualquer lesõo de direito
mdividuol~. prevendo o principio do aceSSibilidade amplo ao Poder Judlciõrio.

Redação idêntico foi adotada pela Constituição de 1967~art. 1S0.§ 4- e a
Emendo ConstItucional nD l·art. 153,§4D

A função íurisdiclonol. portanto. cujo escopo é aplicar a lei a uma
hipótese controvertida mediante processo regular. com força de coisa julgada, é
realizada exclusivo e prívativamen1e pelo Poder Judiciário. Qualquer leSa0 de direito, .

poderá ser levado fi sua apreciação segundo a forma adequada de acesso disposta
pelas processuais.

Isso signifh:a. na lição de Celso Ribeiro Bastos. ~que lei alguma
poderá auro~excluir-se do apreciação do Poder Judiciário quanto ã sua

constitucionalidade. nem poderá dizer que elo seja inivocável pelos interessados "erante
o Poder Judiciôrio para resolução das controvérsias que surjam da sua

aplicoçóo~t1n:'"Com.ntáriosà Constituição Brasileira'". São Paulo. Saraiva, 1989,2l1yol.,

p.1711
Ademais. se no Texto Conslítucional de 1946 restou dúvida por conferir

proteçõo de acesso ao Poder Judiciário aos '"direitos individuais~, ldenlificados pela
teoria constitucional e civllistica da época como ~direito subjetivo a ensejar proteçào
quando fosse demonstrada lesão à interesse pessoal'"; a Nova Ordêm Jurídica é

translúcida ao eliminar do Texto Constitucional a expressão individual. ompliando o
alcançe da norma não apenas aos interesses pessoais ou individuais, mas também. aos

Interesses coletivos e difusos,
Razão pela qual. oportuno o presente Projeto de leí, para expurgar do

sistema normativo pá1rio. por meio de revogação expressa, precei10 legol eivado pelo
vicio da Inconstitucionalidade e o eu nascedouro e incompatível com o novel

,oo''"~oo''''~~ ~ ~. ~

COMISSÃO DE CONS1TIUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1. 08 6-A/9 5

Nos tennos do art. 119, caput, I do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução n' 10/91, o Senhor

Presidente detenmnou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de

prazo para apresentação de emendas a partir de 23 / 05 / 96 , por cinco sessões.

Esgotado o prazo, foi recebida OI emenda ao proje1o.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 1996.

<' L"
ULr.-tíwúZ~;f-

sÉRGIO SAMPAIO CONTREntAS DE ALMEIDA

Secretário

PABECERDA

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

I - RELATÓRIO

A proposlçao em epígrafe, de autoria do Poder
Executivo, pretendeefetívar alterações na Lei nO 2.l80, de 05.02.54,
ampliando as anibuíções' do Tribunal Marítimo e adequando aquela lei ao
novo contexto da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, da
qual o Brasil é Estado Parte.

O projeto de lei iniciou sua tramitação nesta Casa na
Comissão de Viação e Transportes, seguindo posteriormente à Comissão de
Relações Exteriores, tendo sido aprovado pela unanimidade dos membros em
ambas as Comissões, sem que quaisquer emendas tenham sido apresentadas
no âmbito dessas duas Comissões técnicas.

Desta feita, a proposição em apreço foi distribuida a esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação em 31 de maio do corrente
ano, tendo sido apresentada uma emenda pelo ilustre Deputado Milton
Mendes, obedecendo o prazo regimental.

Na forma dos arts. 32, m, "a", e 53, 1lI, compete a esta

Comissão apreciar os aspectos constitucional, legal, juridíco, regimental e de
técníca legislativa do Projeto de L~i n° \.086-A, de 1995, bem como o mérito
no que diz respeito à organização dos Poderes e às funções essenciais da
Justiça, consíderando "strictu sensu" as relações jurídícas e atribuições do
Tribunal Marítimo em apreço. Entretanto, cumpre-nos ressaltar que os
aspectos relativos ao mérito. tanto na esfem do direito marítimo quanto no que
tange ao direito internacional, jà foram devidamente estudados nas duas
doutas Comissões que nos antecederam.

II - VOTO DO RELATOR

A Comissão de Viação e Transportes na sua competência
regimental', mediante o preciso parecer do Deputado Leônidas Cristino,
analisou com muita propriedade todos os aspectos inseridos no âmbito do
direito marítimo, inclusive apreciando a nova amplitude da jurisdição que é
proposta para o Tribunal Marítimo nas alterações que o projeto de lei faz no
art. 10 da Lei n° 2.180/54.

O Tribunal Marítimo, instituido no Brasil pela Lei n°
2.180, de 05 de fevereiro de 1954, se enquadra na categoria dos tribunais
administrativos. que são órgãos do Poder Executivo, com competência
jurisdicional especifica para assuntos indicados em lei, a serem decidídos nos
recursos próprios. Desta forma, o Tribunal Marítimo, assim como os demais
tribunais administrativos, não integra o Poder Judiciàrio, nem profere decisão
conclusiva para a Justiça comum. Esses tribunais são, pois, órgãos auxiliares
dos respectivos Ministérios, ao lado dos quais exercem funções jurisdicionais
administrativas parajudiciais ou quase-judiciais, destinadas à solução de
questões internas da Administração ou de pendências suscitadas pelos
administrados '.

O relator na Comissão de Víação e Transportes ressalta
em seu parecer que "Como mais alta esjêra de decisão no âmbito
adminlstratlvo para questões relacionadas à navegação. o Tribunal Marítimo

- componente da estrutura organi=acional do Minístério da Marinha 
necessita ter suas atribuições e competências contlnuamente adequadas à
evolução tecnológica dos meios flutuantes e às prátlcas e atividades que
surgem com a moderni=ação do setor".
--------_._-------

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. an, 32. XIII. "e"
1 Hel1y Lopes Meirelles. em Direito Administrativo Brasileiro. pag 653
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Neste particular, parece-nos que a ampliação da
jurisdição do Tribunal Marítimo vem, de fato, corrigir distorções, com as
quais se depara o Tribunal, em situações não contempladas pela atual lei,
decorrentes da constante evolução tecnológica da indústria naval, visando
suprir a ausência de julgamento de fatos, cujos efeitos, quase sempre,
interessam á segurança da navegação'. Outro fator de sUIÍ1a importância para
as alterações que se propõe na Lei nO 2.180/54 diz respeito á entrada em vigor
da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; da qual o Brasil é
signntàrio, que deu nova defmição ao conceito de Ma{Territorial e instituiu a
Zona Econômica Exclusiva do Estado Costeiro, diferentemente da
conceituação atualmente contemplada na lei vigente.

Assim, a proposição vem ampliar a jurisdição do
Tribunal Marítimo permitindo que este tribunal parlliudicial venha submeter
às suas decisões todos os agentes envolvidos na atividade de marinha
mercante ou capazes de atentar contra a segurança da navegação. Além dessa
ampliação da jurisdição "ratione personae", há que se destacar também a sua
ampliação em relação á abrangência territorial, já que se incorpora a nova
definição para o conceito de Mar Territorial, hoje compreendido como a faixa
oceânica que se estende até as duzentas milhas náuticas, e o conceito de Zona
Econômica Exclusiva do Estado Costeiro, esta última decõrrente das novas
definições contidas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

As demais alterações propostas ao arts. 11 e 12 da Lei n°
2.180/54 também contribuem com a atualização e aprimoramento do texto

legal em apreço, sendo que:

Promulgada sob a VIgência da Constl/Ulção de 19:J6.
previa a mesma em seu art. 141. § 4°./ílteris:

"A lei não poderá excluir da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão de direito mdrvzdual".

Redação idêntica foi adotada pela Constituição de 1967.
em seu art. 150. § 4°. e a Emenda Constitucional nO I. art. 153. § 4~ ambas
prevendo o princípio da acessibilidade ampla do Poder Judlclál'lo".

Acompanhamos igualmente a lição do ilustre JUTIsta
Celso Bastos, quando diz "que lei alguma poderá auto-excluir-se da
apreciação do Poder Judiciàrio quanto à sua constitucionalidade. nem poderá
dizer que ela seja inivocáve! pelos interessados perante o Poder Judiciàrio para
resolução das controvérsias que swjam da sua aplicação"',

Desta forma, acolhemos parcialmente a emenda
apresentada pelo Deputado Milton Mendes, que propõe a revogação total do
ar!. 18, ao tempo em que apresentamos nova emenda. em anexo. que vIsa

resgatar o texto atual do referido artigo, sanando. entretanto. seu vicio de
inconstitucionalidade, ao garantir que todas as decisões do Tribunal Marítimo
estarão sujeitas ao reexame do Poder ludiciàrio.

Tudo isto posto, nosso parecer é pela

constitucionalidade, jurídicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
lei n° 1.086-A. de 1995, e aprovaçio da proposição quanto ao mérito. ~
acordo com a nova redacão que oferecemos com a emenda que apresentamos

em anexo.

Celw Ribeiro Bastos, em "Comentanos a Constlnllçào Braslleml" Editora Saralva. 1(-189 ..
Volume. pag 171

a) No art. lI, a alteração proposta vem explicitar a
equiparação, para fms legais, de n'avios de Estados estrangeiros utilizados em
atividade comercial às embarcações mercantes;

------~
Conforme: pane da justd1cativa contida na Exposição de Motivos n

tl
083. de 20 09 95. encaminhada

pelo Exmo Sr Ministro da Fazenda

b' Em relação ao art. 12. o projeto de lei corrige uma
antiga distorção do atual texto legal, ao propor algumas adições ao artigo com
o fim de permitir que duas categorias de protissionais vinculados á Marinha

Mercante - mas que até a presente data ainda não estão legalmente inseridos
no seu quadro de pessoal - possam assim ser enquadrados e serem submetidos
às decisões do Tribunal Marítimo.

Sala da Comissão. emc1ó de / /1 /
'tr

~
11rF'

I LaJ1'í1V

D pu~ ~BS N TUMA7 Relat~r

EMENDA MODIFlCATIVA N° 2
(Do Relator)

de 1996.

Entretanto precisamos fazer uma ressalva á alteração
proposta ao art. 18 da Lei nO 2.180/54, que na forma vigente dispõe:

"Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto à
matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação têm valor
probatÓriO e se presumem certas. sendo suscetíveis de reexame pelo Poder
Judiciário somente quando forem contrárias a texto expresso em lei. prova
evidente dos autos ou lesarem direito individual". (grifei)

A parte final da redação dada ao art. 18 é flagrantemente

inconstitucional, vez que conflita diretamente com o art. 5°, XXXV. da
Constituição Federal, que é taxativo ao prever que "a lei nlio excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Ora.. o
mandamento constitucional é inequivoco e devemos concordar com a emenda
tempestivamente apresentada pelo ilustre Deputado Milton Mendes, que vem
questionar, com muita competência.. a inconstitucionalidade manifesta do

referido dispositivo legal.

Gostaríamos. com a devida vênia do ilustre Deputado

Milton Mendes. de reproduzir sua brilhante argumentação na defesa de sua

emenda.. quando lembra acertadamente que:

"•••0 referido art. 18. desde a edição da Lei n° 2.180. no

ano de 1954. é inconstItucional.

Dê-se á parte final do art. 1" do projeto a seguinte

redação:

"Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto à
matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação têm valor
probatório e se presumem certas, sendo porém suscetiveis de reexame pelo

Poder ludiciàrio".

Sala da Comissão, em:~ó de/lI, de ,1996.

~
í.t:::.

I
. I/.{I(1'I"---....---

ii«'ffiv , '
~ Rl:)BS, TUMA

.:::;::.....--- Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição ~ Justiç~ d8
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
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memente pela constitucionalidade, juridicidade. técnica le

gislativa e r no mérito, pela aprovação, com emenda. do Proj~

to de Lei nQ 1.086-8/95 e da emenda apresentada nesta Comis

são, nos termos do parecer do Relator, Deputado Robson luma.

Estiv(~am presentes os Senhores Deputados:

Vicente Cascione - Presidente em exercício,

Vicente Arruda _ Vice-Presidente, Antônio dos Santos, Bene

dito de Lira, Ciro Nogueira, Raul Belém, Régis de Oliveira,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha, GiIvan Freire, Ivandro Cunha
Lima, José Luiz Clerot, Robson Tuma, Udsan Bandeira, Adhemar

de Barros Filho, Adylson Motta, Darci Coelho, Gerson Peres,

Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, AI
mino Affonso, DanlIa de Castro, Edsan Silva, Welsan Gaspari

ni, Mareoni Perilla, Zulaiê Cobra, José Genoíno, Luiz Mai
nardi, Milton Mendes, Milton Temer, Enio Bace!, Alexandre
Cardoso, Átila Lins, Cláudio Cajado, Magno Bacelar, Philemon

Rodrigues, Ricardo Barros, Barbosa Neto, Roberto Valadão,

Rubens Casac, Jair Bolsonaro, Luís Barbosa, Salvador Zim
beldi, Domingos Outra, Severiano Alves e Jandira Feghali.

REPÚBLICiPRESIDENTE DAo

publ i caçào.

Art. 1. ~ Fica;"! .::ri3do,s.;-;:; :uaar';' P,=rman.?r..J::<? da S....

Cretarla d';) Tribunál E~glor.«l d,:, Trabalr.:::I da ::~ Regl ,3.0 , -,='$ (;argos d

çrovimencc em cO:nl.SSà0. lr.':.egr3nl:€'s d::; Grup:; "C'.:..reçàc. ':? Ass.assoramenc

SUper~ores", códJ.go 7RT ~~C'A5.:')G. ·;oonstar.:oe,s do Anex:;. .: da presem:
Ltu..

11 - Na Comissão de.Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em sep~rado

Art. 2." Ao.; despesas a.g~-~rren':.<es d3 present:e Le.l. -:ocr

:-erJ.::l .3, t;ont.a de !"3curzcs t:..rçam.::-t::.ár.l.'::,3 c:-r.3':'~:13d.C-.s ,,';; :"r,:"puna:" R-agl;

nal =0 ':'rabalho àa ~ .. Reg.:..ão.

Parágrafo único. i;::; carg~s j~ AS3~~50r ,je JU1Z são ':1

amplo recrutamento, provldos per indicação dos r:'aqlztrJ.d-~z j'..tnt'.:l ac~

quais forem servir. podendo :t nomeaç.§,o roeca:..r zob.='e p<;s50a não t:.tul.:ll.

de cargo efetivo.

Faç::: l;>aosr quo:! o C~nqress;. :Jac.:.:.nal do:c::et.n. Oi ~'J S,3.r.C::.·;,r:.~ .3. segui::.:
Lei:

I - Projeto inicial

SUMÁRIO

de 1~96em 11 de ;,fezembro

iaJ
Sala da Comissão,

Deputado VICENTE CASCIDNE

Vice-Presidente no exercício
da Presidência

Art. 4." Revo;am-se áS

Braziii3.~r:-::-. de

dênc.:..n e 108" ja Rep:.1bl.:.ca.

EMENDA ADOTADA - CCJR
ANEXO I

JUSTIFICATIVA

A prcposaçá,;- ora submer.,lda

Dê-se ao e:i:'t. 18 da Lei nQ 2.180, ,de 5 de feve

reiro de 1~54, proposto pelo art. 19 do projeto a seguinte re
dação:

"Art. 18 As decisões do Tribunal Maritimo qua~

to à matéria técnica referente aos acidentes e fatos

da navegação têm valor probatório e se presumem certas,
sendo porém suscetíveis de reexame pelo poder Judicíó

rio lt
•

GRUPO
CÓDIGO

Direção e
Assessoramento
Superiores.
TRT.2'.DAS,100

CARGO

Assessor de
Juiz

CÓDIGO

TRT.2'.DAS.102.5

NÚMERO

64
(Sessenta
e quatro)

Sala 1a Comissão, em 11 de dezembro de 1996

C=-"iJJ_
Qeput3do VICENTE CASCIDNE

Vice-Presidente no exercício
da Presidência

Exce~er..:i!Es.l;';.;;;$' Sennores XerrJ;:-:::;; c;. C;.ngr-ess:.: !:ac~c....;..i, -=lac-;.rada cc..

i'~nàamentc r.= dJ.pos~o pel'::;' arc::.g-:: -;..;, ::':1C1S-:' :. a:":::'nea "\=" .;: ::.nC15-:

r:. alíneâ "!::" ';'3. Ccns:.::.:.",.l:":;~:;; Fede1:'a..:.., -=Ç)r.suI::.z~an'=:"';;' ~·~d::.j,;; ·.':sancc <.'.

=rlação de E.; tseSSent3 .:; q:.:a::=-: -::ar;:::s';~ :::>~,';'$$à·::- .1<: A5,Sesscr d ..

são Pé:l~io-SP.

A :a Reg:.ã:.: da ';us:lça d~; :::aoa;";".:,:: :.e ..'..;: sua c~mpo5içã-;

aUl'r,entada pa:=a sessenca >e quat.=-:. :; .li Z'ô: 'E' • -:.~é'-l.~r:.:'-= I~ tld'v'I::lr.:'::' .:iJi :.12:' 'r'.'

6.480, de ~7,::'1.92, conta, atualmente, -:::0'11 13'S' 'cen:c e :r:r.:a e nt;lVê

PROJETO DE LEI N~ 1.480 - A, DE 1996
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Segu:-.dc ::u.sl:::..f~cat1·1a d-=· Trib~r.al Reg::..onal d-::. ':'r.ab.:11h.;:.

da :!. x.eg~á,;. "em deI anos receoeu4 mrlhões ae processos. sendo ql.íe sorreme e'Ti 1Q92 foram autuaoo$

670.COO F.ul feItos. " Q:'~ representa um mOVlm~n~o processual 92% supenOr ao de 1983

Infellzmente. çor razões as mells va.naaas. sr.:a e~I!lJura lJnCl1naJ não a~omoanhou eSSf:

creSCImento. ocaSlcnanoo um congestionamento na segunda msrnnc.a de Ql:Jse 110 mli DrO"ESSCS

Cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e
dá outras providéncias; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejeição, contra o voto em separado do
Dep. IIdemar Kussler.

(PROJETO DE LEI N° 1,480-A, DE 1996, A QUE SE REFERE O PARECER)

Visando mmorar os efeitos dessa desproporçào. a Órgáo E!õpeclaJ d&ste rru~LJ ,jE;CIt.,u

dobrar o numero ce processes distnbUldos semanalmente aos magistrados. a.em de promover dl~tiILU!çóc:s

t'-.<tt'aorülnaflas com pacotes de 100 processos para caoa Juiz. Eevidente Que com esse acumUlO de trabalho. não

POde t Gabmete dos JUIzes permanecer consttul!:!o tle aoenas um Assessor e tlm Secretano-DatJ!:;grafo. corn

ocorre atua~rnente
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Face ao quadro relatado. vem o Tribunal da Segunda Região apresentar a Vossa
- r

Excelência á p/esenle minuta de projeto de leI, cnando ocargo de Assessor Junto ao Gabmete de ~d~ JUIZ. \ I

As provIdências ora propostas propiciarão conslderavel aiJmento da celendade processual

e, com certeza, ensejarão sengivel melhora na qualidade da prestação jUrisdicional. "

Julgc esclarecer que através do OF. S":'ST .GDG. GP .N~

362/9~, datado de G?06.95, foi. solicitada a essa Casa :'ec.nslat::.va

àevc.1.u:;ã=., a este 7=ibur.al, do F'rojeto de Lei r.O< 3746/9:; a f:.m cie q::-=

:C5St~ ·3.:"terao::: -:, q:.;ad:-::- ~::cpce:.:. ;:om a reducáQ doe ... :; sessenta >:;

::argcs ==~.lssacr.aa=s o: óe oi:? quare:.ta .;, crêsl car;:::z ·~:·::·.;'·l'='!'"

de 7écr.:.co ":ud:"c.1.ár:.:., ::;'cand:::. :. pedido recll:.z::.do a. tô.. sessenca o-:

quatr=.. car~;::s de- Assesscr de J ...:.z c::msca:-.tes da I:roposta ":r:'?~ndl.

'I"l~~e de t.=abalh::) o:v'?lui'..:. cons::.dera"/elmence, :1.cando :':lcompa:.::-:el

20/03/96. por CinCO sessões Esgotado o prazo não foram recebidas emendas ao
Projeto

Sala da Comissão. em 28 de março de 1996

(~_/ ....,)-/_--. (-,. ...
TafltaNeda de Almeida

Secretana

PARECER DA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚ!.lLlCO

.:.. ::~rça :abor031 s.~3rre:.a:1o.;;: a.cúrr.ui~ e difi.:::uldaae :".a exec-...::;ào ...:.:::;

A v ~nd::...;ação era I:roposta proporc:.cnará t:m a:';''l'e~:'::; ::"
PARECER \'E:"CEDOR

:eler:.dade ;rocessua:" • bem ..::omod.l.::'aàe ,os

'; '.lrisáic,1.cnados.

Com estas c::m.s.1.áeraç:;es, ~ub~et.c 0 anexo anteprc-,;e:.o ::.e

:0::::' à ó>prec::.açao :lesse ::Jder :'-=91.s:'ac;.vo 8spera::c.:; ::;:'.:e a ;repcs,1.ç.i=

-,~reça a mala ampla acolhJ.da, ::onvert.endo-se em le1. ':om a :.lrgênc:.a

;l0SSive1.

BrasíJ.ía-DF; :, I de janeiro de 1996.

_ \'~/) !,{
JOSE AJURICABAIDA COSTA E SILVA

MINISTRO PRESIDENTE: DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

OF.STST.GDG.GP.H- ~ "o :. /96.

Brasília-DF, ;! de janeiro de 1996.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa. Excelên

cia, para apreciação pelo Con.;resso Nacional, nos termos do

artigo 96, inciso Ir, alínea Ub", da Constituição Federal, o

anexo anteproj eto de lei, acompanhado da correspondente j US

tificativa, que, aprovado pelo ôrqão Especial deste Tribunal,

trata da criação de cargos em comissão no Çuadro Permanente

de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da

2 a Região, com sede em São Paulo-Sp, dã outras

providêncl.as.

Na oportunidade. reitero a Vossa Excelênc~a.

protestos de @levada estIma e disn.inta consideração.

I
., I

\---" , ~ f .

JOSE AJURlcAa'~ b~-~OSTÁ1SILVA
Kinistro Presidente do

Tribunal Superior do Trabalho

A Sua Excelência o Senhor

Deputada IDIS EDUARDO MAGALHÃES

DD. Presidente da C3.mara dos Deputadas

BRASíLIA-DF

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

1,- RELATÓRIO

o projeto de lei ~m eplbrrafe 1'01 relarado pelo nobre Depurado
Ildernar Kussler com parecer favoraveI quanto ao mento.

Tendo a Comlssào reJ~ttado esse parecer. fomos desIgnados pelo
PreSIdente para redigir o Parecer Vencedor. pela rC.lclç50 dn prOJeto

11- \'OTO DO RELATOR

Cumore. dt: I01e10. dl.:5tJCar qUI; pr(lltto t.:m c:xa.me \ lSd a cnaçáu l.ir.:
";~55cnt;) e quatro cargos de .:\:-:~e':isorJmenlll ~upen(lr. DAS" lI"'.:: 5. no fnbunal ReglOn:ll J\'
Trabalho da 2" Reb'l'lão

rai proposição não pode 5~r i:on:-Idcrada t-(lladament~. n1JS num
cLmlexto dt; mais de tnnta prolt:lOS que Dretcnd ,n L'Tl ..U no JUdlC1Untl L:i.1rgo., t:tCIl\O" ,.; :.:m
comIssão que representam pondera\d ett::t1\11 de 00\05 st:f\ldüres. J;om SCnSl\c! lmp:lt:lú nJ.:::.

..iespesas publlcéls

-\ :lpW\aCà(1 l".nlJda de LJda um dde:-. ~t:m L(lr.··lll~ r:.if-:--:: o,;> Clt:llll'"

~il1h3.ls qu~ J.'.'corr~rJ.o ....çra c'twmamcntc amc:cada, J. IJ(ta d~ un;<J 3nü~;',: at.::.cquada JJ~'.

,uas cons~qu~nclas

Por lal mO!l\ ~) . .:m quI..': pe':\c a mt~nçatJ J~ Jumenh) dJ. cl.:1t:nri..t ..k
-rt'cc~<"iJJ.1. ~\)mos peia rejeição do Pr01Ch) J~ l.eJ n' 1 ,.l:.ill, J~ jl)lJh

j,'t.:PUl.ldill,\il\ \~I ~~["j;.-U":"";

:<dalilr

111 . PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho. de Administração e SelVlço Público. em
reUnião ordinária realizada hOje. REJEITO' j. çontra o voto em separado do
Deputado IIdemar Kussler. o Projeto de Lei n° 1 480/96. nos termos do parecer
vencedor do Deputado Jair Meneguelll

Estiveram presentes os senhores Deputados Nelson Otoch. Presidente.
Jair Meneguelli e José Coimbra. Vice-Presidentes. Alberto Goldman. Mendonça
Filho. Paulo Rocha. Paulo Paim. Miguel Rosselto. Aldo Rebelo. Luiz Moreira. Zila
Bezerra. Luciano Castro. José Pimentel. Paulo Bauer. Jova!r Arantes. Jair
Bolsonaro. Zaire Rezende. José Carlos Aleluia. Mana Laura e Chico Vigilante.

PROJETO DE LEI W 1.480/96

Nos termos do art 119 capu! L dO Regimento Interno da Cãmara dos

Deputados. o Sr. PreSidente determinou a abertura - e divulgação nã Orde'" -:ia

Dia das Comissões • de prazo para apresentação de emendas. a partir de

. ~~(~
Deputado N~LSON 'o;:C;C;;

Presidente

Sala da Comissão. em 21 de agosto de 1996.

A'''''' .,

De t / / '?1~~-&fiL&l
elator do vr&?edo~-
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VOTO EM SEPARADO DO DEP. ILDEMAR KUSSLER

1- RELATÓRIO

Nos tennos do art. 96, inciso lI, alínea !lb", da Constituição

Federal. o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

encamínhou. para deliberação do Congresso Nacional, projeto de lei que dispõe sobre a

criaçào de cargos de provimento em comissão na Secretaria do Tribunal Regional do

Trabalho da Segunda Região. com sede na cidade de São Paulo

Pretende a propositura criar 64 (sessenta e quatro) cargos de

provímento em comissão, código DAS,102.5. de Assessor de Juiz.

Pondera a autoridade proponente, na justificativa do projeto de lei,

que "a 2& Região da Justiça do Trabalho teve sua composiçio aumentada para

se..enta e quatro juízes, mediante o advento da Lei n' 8490, de 7 de novembro de 1992,

contando. atualmente. com [39 (cento e trinta e nove) Juntas cc Conciliação e Julgamento,

79 (setp.n:a e flovel na Cap~ta; e c re~tante distributdo pelo interior do Estado".

Assevera amda o Exmo Sr Presidente do Tribunal Superior do ..

Trabalho. com respaldo em informações do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região,
que a segunda instância trabalhhila daquela ~iio apresenta um congestionamento

.de quase lIO mil proces,o,.

Por fim., consigna o ilustre magistrado que "a indicação ora

proposta proporcionará um aumento da celeridade procesJU~ bem como ensejará

comodidade aos jurisdicionadosll
•

Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao

texto da proposição.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Em acordo com o art. 32, incIso XIII, aiinea "h\ do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, cabe agora â. esta Comissão manifestar-se sobre o

mérito do presente projeto de lei.

É notória a morosidade que caracteriza o andamento dos processos

judiciais no Brasil. O avassalador acúmulo de ações ajuizadas. associado ao limitado

número de julgadores, além dos inúmeros requisitos infonnadores da atividade processual,

inviabilizam, na atualidade, a celeridade da prestação jurisdicional. A presente propositura,

visando minimizar as deficiências apontadas nesse quadro, propõe a criação de 64 (sessenta

e quatro) cargos, de provimento em comissão, de Assessor de Juiz. Essa iniciativa, embora

circunscrita à Justiça Trabalhista do Estado de São Paulo, figura como providSncia minima,

acreditamos indispensàvel, para aprimorar o atendimento jurisdicional do Estado naquela

região. A criação desses cargos representa não um conforto para os respectivos julgadores

que serão assessorados, mas figura como uma garantia do Poder Público de que a

prestação jurisdicional será mais eficaz. Se em última instâncía é o contribuinte que paga

para a manutenção das atividades estatais. inclusa a da Justiça, tem ele o direito de um

melhor atendimento quando demandante de algum se-rviçc público. Nesse sentido, a

aprovação deste Projeto de Lei permitirá que, em área critica da assistência estatal, sejam

concedidos meios para uma melhora significativa na qualidade dos serviços dela

resultantes.

Com relação ao texto apresentado pelo parágrafo único do ait. I·

da propositura. que trata das condições para provimento dós cargos a serem criados.

sugerimos alteração em sua redação, na forma apresentada pela emenda substitutiva que

apensamos a este processo. Essa modificação pretende conservar a unifomúdade

nonnativa, referente ao preenclúmento de cargos de provimento em comissão por parentes

de magistrados, que já se encontra abrigada em inúmeras leis em vigor, como, por exemplo,

a Lei n· 8.867, de 14 de abril de 1994, que dispõs sobre a criação de cargos em comissão

no Quadro Permanente de Pe.soal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. Releva

notar que essa posição é defendida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a

Exposição de Motivos, que acompanha o Projeto de Lei Complel.,entar n' 144, de 1992,

que trata do E.!Itatuto da Magistratura Nacional, de autoria do Supremo Tribunal

Federal, exterioriza. em seu contexto, o seguinte posicionamento referente ao provimcntc

de cargos comissionados por parentes de juízes:

"No art. 99, e seu parágrafo único, o ProjEtO prné

disposição de significativa importância, parti o tulnUO

tUs~mp~nho, no âmbito do Pode JudicüíriD, da autonomia

administrativa, que a Canstitutçãa lhe confere nos arts. 99 e 96, I,

leiras "h" e "c". O art. 99 do Projeta veda, em qualquer tnhunal

ou juízo. a nomeação, para cargo em comissão ou a designação,

para função gratificada. de cônjuge, companheiro 011 parente, até

o terceiro grau civil, inclusive, de qualquer dos respectivos

membros oujuízes, em atiVidade, salvo se servidor ~fetivo t:k juizo

au irihunal. Complementamia a disposição COnstante da fÇJlY1 do

art. 99, seu parágrafa único empola que não potÚ ser designada

"assessor ou auxiliar de magistrado" qualquer das pessoas

referidas nesse artigo. Essa última regra impede, pois, que

cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau ciVil, cá

alia/quer membro de tribunal ou de juiz. em atividat:k. possa UT

investido em fiJnção de confiança em OIIlrO tnhunal 011 juizo,

salvo se for servidor efetivo. É de notar que a proihição se

estende. assim. a quaisquer parentes, até o terceiro grau,

consangllÍneos ou afins, ou ainda em decorrêncIa do vinculo

adotivo.

Norma dessa natureza não COnstlWI inovação no âmbito do

Poder Judiciária. O Supremo Trihunal Federal, em seu Regimento

Interno (art. 355, § 7'), possui disposição correspomknte á do

art. 99. Tamhém, a Lei n' SOlO, de 30.5.1966, em seu art. 72,

veda semelhantes nomeações, na Justiça Fetkral (k primeira

instância. Por igual, os TribunaiS Regionais Fetkrais de j- e ,,

Regiões inseriram proibição dessa natureza, nos respectivos

Regimentos Internos, hem assim diversos Tribunms RegionaIS do

Trahalho, criados após a Constituição de 1988, possuem essa

vedação COnslante das respectivas leis de criação (TRT-J7

Regtão - Vitória- Es, Let n' 7.872, de 8.11.1989, art. 18; TRT-18'

Região - Goiânia-GO, Lei n' 7.873, de 9.11.1989, art. 18;

TST-20' Região - Aracajú-SE, Lei nO 8.233, de 10.9.1991, art.

17).

Estendendo-se, como proposto no Projeto, a todos os

tribunaIS e juízos. a regra em apreço contribuirá, positivament~.

para mtar se atribua à.J administrações dos tribunais a prática

dI! tais atos, que não concorram para a respeitabilitÜuh t!

indis~nsáve/ confiança do povo na austnidtuk do Poder

Judiciário. "

Dessa forma, por todo o exposto, votamo. pela aprovaçio do

Projeto de Lei n° 1.480, de 1996. com base no art. 129, inciso n, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados. com a introdução da emenda apresentada em apenso.

Sala da Comissão, emi(de i->-<''''e 1996.

~\~~~
Deputado ziDEMAR KUSSLER \

Relator '

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê~se ao parágrafo·único do art. l° do projeto a seguinte reáação:

"Art.!· .

Panígrafo único. Para o provimento dos cargos em comissio

criados por esta Lei, observar-se-ão as seguintes condições:
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I - os cargos de Assessor e Juiz são de amplo fccrU:;:trnemo.

providos por indicação dos magistrados aos quais se encontram vinculados. pOdend) ~

nomeação recair sobre pessoa não ocupante de cargo público efetivo~

II - não poderão ser nomeados parentes consangUíneos ou atíns.

até o terceiro grau, de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região,

em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, salvo se ocupantes de cargos de

provimento efetivo, nomeados por concurso público, do quadrq .pepnanente de pessoal

desse Tribunal."

Sala da COmis\\\S~:.de 1996~",

~.J\ ,

Deputado ILDEMAR KUSSLER '\

Relator

PROJETO DE LEI N° 1.607-A, DE 1996
(DO SR. ALMINO AFFONSO)

Revoga o artigo 27 do Decreto-lei n" 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das
Contravenções Penais; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação.

(PROJETO DE LEI N" 1.607, DE 1996, A QUE SE REFERE O PARECER)

5UMi\RIO

I - Projeto inicial

11- Na Comfssào de Constituição e Justiça e de Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

o Congresso NacIOnal decreta:

. Art" 1°. Fica revogado o art". 27 do decrelo-Iei n" 3.688 de

03.10.1941 - Lei das Contravenções Penais.

Art" 2". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art" 3°. Revogam.se as disposições em contrário.

JUSTIFICA TlYA

Como em tudo na vida, as leis também envelhecem. A
realidade soci.I, em sua dinãmica, toma sem sentido prectitÓ1T que antes se impunham e
rebela-Sol contra a lentidlio dos legisladores, muitas vezes omissos diante dos novos desafios.

Ambos os fatos, abrindo brechas no arcabouço juridico, do
graves. Sobretudo no ãmbito das leis penais. No primeiro caso, porque sugere a
desnecessidade das regras punitivas, dado que, ao nin se precisar invocá-Ia, a rigor se está
desprestigiando-as; no segundo, porque cava-se um vazio entre a prática social e o
ordenamento juridico.

É bem o caso do arf' 27 da Lei das Contravençlles Penais
(I>ecreto-Lei n' 3.688, de 3 de outubro de 194I): "Explorar a credulidade pública mediante
sacrilégios. prediçio do futuro, explanação de sonho ou práticas congCneres: pena de prisAo
simples de um a seí!i meses, e multa".

Nada mais desatual e, não obstante, uma vez invocado pela
autoridade policial, pode levar • cadeia, em flagrante delito ou nin, cidadãos simples do
povo e pôr em marcha todo o aparato judicial.

Em seus "Comentários à lei das Contravenções Penais", José
Duarte preleciona: " A contravenção se consuma no momento em que o agente executa o fato
coll!lítutivo da impostura, is~o é, quando mediante sortilégios, ou práticas congêneres, prediz
o futuro ou explica sonhos. E in~o eventualmente permanente e pode haver contravençio
continuada". (I)

Por sua vez, Damásio E. de Jesus, em sua obra "Leis das
Contravenções Penais Anotada", llSSinala que a conduta tipica - que configura o iIIcito
prr.visto no ar!' 27, LCP - "consi:ne em explorar a credibilidade pública mediante: I) a prática
de sortilégios; 2) prediçio do futuro; 3) explicação de sonhos; 4) prática de atividades
semelhantes .. anteriores. Explorar tem o sentido de agir como impostor, fazer crer naquilo
que é falso. O sujeito emprega meios caJlll2"s de iludir a boa-fé das pessoas". (2)

E acrescenta, para ma.ior preCIsão de seu comentário,
"sortilégio" quer dizer, fardo, destino, força que orienta os fatos. Praticar sortilégio ~ignifica

empregar objetos que se destinam a predizer o futuro, fazer orações, ler cartas e mãos, usar
bola de cristal, etc. Possui também o sentido de influir na vida de alguém". (3)

É oportuno, ainda, reportar-me ao ensmamento de Heitor Piedade
Júnior ao referir~se à mencionada contravenção: "0 dispositivo em exame reprova a
exploração da credulidade de pública mediante: ai pratlca de sonllegios, que slgnifica o uso
de objetos destmados a predizer o futuro. Sortilégio vem de sorte, destino. força que preside
a acontecimentos cuja causa não pode ser detennmada: b) predição de futuro; c) exphcaçio
de sonhos. (4)

Resulta evidente que a "predição do futuro", em suas várias
modalidades, é a "impostura" que o legislador define como "exploração da credibilidade
pública". AJllnsprudêncla. reiteradamente, aponta nessa hnha de Interpretação:

• "A infração configura-se no momento em
que o agente se investe no fato constitutivo
do embuste. Tomado pelo sortilégio, prediz o
futuro e explica os sonhos" (RT 4861309).

A explicação dos sonhos, a rigor, não é mais do quc um métudo
através do qual o paranormal mergulha no amanhã. Assim entende, com lucidez, Olavo de
Oliveira Neto: "A predição do futuro e a explicaçio de sonhos, condutas descntas no preceito
incriminador, nada mais são do que espécies de sortilégios que o legislador houve por bem
incluir expressamente no texto legal". (5)

Conclui sua análise o ilustre magistrado: "A predição do futuro nada
mais é do que o exercicio de adivínhaçio do que está por acontecer. seja qual for o meio
empregado; enquanto a explicação dos sonhos é a adivinhação do sentido que deve ser dado
10$ sonhos, para efeito de comportamento futuro". (6)

A doutrina., com enorme predominância, considera o dom divinatório
como "embuste", "impostura", "engodo". Valdir Sznich, ao analisar a referida. contrav~ção
penal, chega ao extremo de sustentar que, "pela sua ocorréncia, pela natureza do bemjuridico
e pela perturbaçilo que possa causar i ordem pública. Já de há mUito devera estar tipificada
como crime e no Código Penal. Assim o era no Código de 1890". (7)

Contudo, a inaia de desvendar o futuro sempre marcou o homem,
desde a antiguidade clàssica - pela voz das pitonisas - até nossos dias. mediante os mais
diversos recursos, como a astrologia, a quiromancia. o tarô e a cartomancia, sem falar em
tantos outros meios através dos quais a paranormalidade se manifesta.

A astrologia, no dizer de Dane Rudbyar, é "uma técnica de conquista
da sabedoria. através da compreensio da ordem existente na natureza humana e em todos os
fenômenos percebidos pelo ser humano: é uma técOlca para a compreensão". (8) Os
horóscopos, que resultam dos estudos astrológicos, remontam a séculos. Newton 
"possivelmente a maior inteligência científica que já houve, pelo menos na civilizaçlo
ocidental" (9). também se dedicava i elaboração de horóscopos, como assinalou o Professor
MArio Shenberg em seus admiráveis "Diálogos".

A qUIromancia ê uma técnica de análise de comportamento e
desenvolvimento individual, que se vale do conhecimento das diversas fonnaçõcs.
depressões e linhas que se apresentam nas palmas das mãos. Seu grande obJetIVO é, pela
signíficação desse emaranhado de traços· tão diferenciados, em cada wn dos seres humanos
• scrvír de referênCia à autoanâlise e, em decorrência, á própna evolução pessoal. (10)

o tarô, por sua vez, se caracteriza como técnica milenar de associação
simbólica entre as várias imagens de um ou mais tipos de "baralhos" e o comportamento
humano. A associação das dive,... imagens permite uma orientação mdividual, poiS o
intérprete ma as cartas do tarô como um meio de colocar o passado numa perspectiva mais
significativa, de compreender o presente e de revelar as alternativas que possam existir no
futuro. (11)

A cartomancia, segundo os estudiosos da matéria, nilo difere
essencialmente do tarô. Enquanto este compõe-se de 78 lãminas (também chamadas de
arcaoos). a cartomancia, valendo-se do baralho comum e corrente, emhora aplicado e
interpretado segundo vários métodos ( o simbólico, o italiano e o francês), coll!lítui um
"jogo" mais singelo, mais ao alcance de tudos, como sugere Maria Luisa Dias Licsa, em seu
livro "Ciência Adivinatória".

Mas na _erdade, além dessas dimensões mais amplas da astrologia, da
quiromancia. do tarô e da cartomancia, o homem busca entrever· através dessas técnicas .. os
fatos que ainda se ocultam no amanhã. É a predição do futuro o que, ansiosamente,
persegue. Nesse campo especifico. a ooranormalidade abre-se em leque. A rigor, não do os
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meios o que importa: é um "dom" que pennite, a certos seres privilegiados. pressentír.
anlever, predizer.

É esse, aliis, o enlendimenlo dos Tribunais:

"N1o há que diferenciar·se a astrologia da cartomancia,
quiromancia ou outras práticas congêneres. Jà que todas
se servem do mlstenoso e prestlg10 das forças ocultas
para fazerem adlvInhacões e vattcID10S" (ReVIsta dos
TribunaIS. Vol. 270, pagina 493, 2' Câmara erimlOal do
Tribunal de Alçada de São Paulo I

Na IOlerpretação desse fenômeno da "predIção do futuro" - que
desconcerta. c fascina -. quase sempre predominou uma Visão mlstlca ou ciaramente rehgiosa
Mas, desde o final do seculo passado, com a cnação da SOCIedade de InveSllgações Psiqulcas
de Londres (1882), bem como da SOCIedade de Invesligações PsíqUICas de Nova York (1889)
e do InslitulO Metapsiqulco de Pans (1919), as IOvesllgações slslemiucas sobre os
fenômenos "psl" acabaram por constituir um ramo da pSicologIa, que trata da percepção
'Cxtra~scnsonal

POllÇO a pouco. por toda parte. mult1phcaram·~~ ::' Jdos sobre os
vanos fcnõmenos para.pslcologICOS. asSim classificados. tclcoatla. clan\'den, ·3. p ecogmção
e pslcoclnesla, Um gra.nd~ acervo de depOlmenlos. acumulado5 por um ~~m· '1umero dI::
CientiStas. ennquece a tipificação de cada uma dessas mamfestaç(.cs: na Europa. a Amenca
do None. na América Launa lsobretudo Argenuna e Chile!. na anug. Umão .·ovio"ca e
demaIs países entlo soclahslaS.(12)

Porém o grande Imoulso. sem lugar a dUVida. deu~se a partir de ! r;
quando Joseph Banks Rhme. professor de PSIcologIa n. Umversldade de Duke IC.rohna 00

Norte. Estados Unidos), fundou o Laboratono de Paraoslcologla Não obstan:e • nqueza dos
fenômenos espontâneos. Rhme ponderava Que era necessana "a confirmação objetiva
einpinca requerida sempre pela lÓgica" (13)

Para analisar. á luz da parapslcolo']:la. a contr:-o' encao penal prevista no
ar!" 27 da Lei N" 3688141. cre.o que se ganhara maIOr clareza se nos deuvermos,
primeiramente, no fenômeno denomInado telepatia Desde logo. ele não se confunde em
nada com a "prediçio do futuro". ou seJa com a "precogmção". dado que. em termos
conceituais. a telepatll c "a oerccpção extra-sensonal do conteudo da mente de outra pessoa"
(14). Vale dizer: e I "leitura" do que outra pessoa esta pensando. sem a mterferênclI dos
sentldos

Como assmala J B Rhine, sc pensou 'Que a posslblhdadc de transmitir
o pensamento díretamente de uma mente a outra. sem o uso dos sentidos, mdlcana aue o
homem posSUI poderes mentais aue transcendem a mecàmca c-:rebral" ri5} De alguma
fonna. as vezes. ocorre a aualquer de nos "C30Uf ('l que se passa na mente de a1l?Uem. ~~1as.

Oparanonnal logra fazC·lo com maIOr amolltude e freauênc13 O~car (j Ouevedo. em ~U;1

obra '.\ Face Oculta da Mente". .:hama a atencào nara (l" \afIOS :I['OS de manllCSlal;JlJ
telePBtlca '

a)"A aal\-tnhacão do {'ICnsarnCn10 ..J:Janao lJ ,UIClhl

pretende. Quer. r.e t:5torça pJ.ra captar o conteudo \.lI,.' um
ato Pl)lqUICO con<>clente ':~ oUlra Ns'>oa ;~Cita nu[~...c
não mten'lr no ienomer,{l

b) "Tí3nsml~"ãu J:: t'CnS.lmemn ''';:141nl.1o f3Jel.C nJ"cr
auvldadc d~ amoos O~ panIClDante'. (" .l!!e'1te trab"lha
oara tran~ml11r ccw:o p'.:r.~<l:nt:mo:, -1I,J cor reUL~O 00 ato
pSJaUICO ,lO I"erClOlente t: ::'ite 0;': ~ÍlI ...ca DOr cantar {l
que 11,1: (lucrem tran!>Tr.'l:r !'...1:'['1 .... ~ :.ll dITü'nhl ~\I

consCiente'

Cl" Su~e~!jo ·.~ie:-':1tl.. ~ ·jl.!C'''r ~Jr.In(\·""aIYT·H:n· ..· a
outra rt·...~úa :';~1~. ::'1t1mentc'" '.·:C i1erct"r":::'l'c
capta :'" oonuncamc~nt:.J. ..:e13 ou !-ct1mnl'ntl' :.. .1

pessoa ":UC ;"Jrc.:c a:..:t.'ntc h.::l u:n ":1.:~t:H' .;,)n~Clcnlt: l".

IOcom.':l(·nlc 'c1u"'IH' ..!t'rnn:utl\"o ,.l..:

.j} "';:\UhIU:P":':'ll ··'<;::'J.;õ:i.: " .. ~.: t' • t:h.:oa",.l ,
c um dommlo, as \-eles tlCSOOSI'·;'"l. d "':1 ..râl1c.l •...pc ~ ;-:-,crn~. .. jJ.\t'" "'::.<\ ...... '., I,C~

Também sobre o corpo, a sensHnltdadc t'U t':'IesfT'" l-l • IOa ti~ l'í.ara X' .. , ':J

Como escreve RhJnl! J ... ;cnça na ';"::::-,"1': ~ :·:-(''''al,,·'~·':-·:.. :':0
antiga como o homem" ; 17) Estudada com amolltude. de'..::.- r- I!cuio r:1Ssajj~. ll;.!, er·.· J .:l.'

maJUfestacões da hlpno5e. ora contUndida com a propna CIJ.t1\,·lt.lCnCIJ.. l)1J em ''..J.~4 a 1t:ICr\lUa.
foi reconheclCia como tenômenfl autônomn l.lUando 13 ~'sta"amo~ '':I!'DC'Stf'o\ a adrr1t1r .
realidade da perceocào clanvldente. nos c,m"'ent;t;:no!'o tl~ ;JUt: ta.~oem a tdeoatla ~.:.

fenômeno comprovaao FSSã conVicção se J-oJ..~ca'" a ~ntetr3.rr.~··m(" nl'<;' rC!'illtaol.1S "':,.l<' ~

eXPenenclas' (1 R)

"-tora li Que a ,ltemlU:... ,J umt:lOU <1. 1\)11;0 :\,~ 'etT'~~'

fenômeno teleoauco. as eXDelléncla.. de lahoratonl'l a\~"caram 'la "ua COrT'P Joi;

."etodo geralmente t""11on:g.aao e:a a. bJ..">e de .,ar..liho~ ú~ ."~v ou a hase dI.:
expenmentaaor 13 olhando canas, (lU numerus e o oerctt'leT'te tratava de :'t.••.;'..,~ .•t'

pen..:;;unento \hzum3!> destas .:xoeneI1Cla~ S~ realizaram C'~U1ndo c\.;-o.:· ... -'·:-~:".1UI ;,:
perclplente em Quinos diferentes. para e\'ltar todo mfluxo sensonal. Es'" -,"na a
'. anUl~em ce se poder usar a matcmatlca no calculo de probablllda.d.e~ l'

Os mêtodos foram diferentes, aqui ou alí, mas as experiências (na
Inglaterra. nos estados UOldos, na França, Suecia, Polônia, Alemanha e RÚSSll), revelando o
fenômeno telepático. eram" altamente significauvas. segundo o cãlculo de probabilidades".
(20)

Retomo uma afirmação antenonnente feita: a telepatia não se
confimde com a precogmção. O lelepata não faz predIção do futuro: ele apenas "lê", sem que
se valha dos sentidos. o que outra pessoa esta pensando. ou lhe transmite seu pensamento.
confonne as varias modahdades telepáticas. Bem definido este aspecto, coloco a segumte
questlo: suponha·se que um CIdadãO, cUJa paranormalid.de se Jimita à lelepalla e que,
envolvido no fascimo desse fenômeno. receba pessoas que lhe indagam sobre o que lhes
reserva o futuro, Parece provavel que as consultas não sejam abstratas: e natural que, ao
contrário. elas se casem as própnas aspIrações dos consulentes,

Nesse contexto, como agITa \.l telepata que se acredita dotado do dom
da precogmção? Desde logo, nos limiles do que caraclenza • sua paranormahdade, ele
apenas "lê" as aspirações de seus clientes e que se projetam no amanhã, Acaso tera.. dessa
fonna.. prcVlsto o futuro? Com ceneza não: mas terá. com honestIdade. revelado em voz alta
o que se passa na mente dos CidadãOS que lhe melagam sohre seu destino. Pode-se dizer que
o paranonnal • crendo ~redlzer a futuro, quando na verdade apenas capta as aspirações mais
recônditas· explorou a "credultdade publica"?

A negativa. a todas luzes. se Impõe, Como assmala Heitor Piedade
Jumor, e "elemento subJetivo do tipo conSIste no dolo. vez que a vontade do agente edirigtda
no sentIdo de abusar da creduhdade publica com qualquer Impostura". (21) Ora. se o
telepa13. convencláo de que desvenda os arcanos do futurc.. faz suas predições. e eVl(lente
que não tem o "ammus" de abusar da creduhdade pubhca. Pode-se argumentar que, em
defesa do agente. cabe mvocar a boa-fé. fundada no "erro de direito" previsto no an° 8° da
lei das Contravenções PenaIS, Mas. como comprová-la? Não veJo como possa a JUStiça
distmgulr quando se da a tt leitura telepauca " fconfigurando-se a ausência de dolo) e quando
o canomante. recorrendo a fantasia. explora a credulidade pública. Salvo que. IgnorandO um
século de estudos dos fenômenos parapsicológICOS. amda hoje se smta com autoridade para
negar a incidência da telepatia

De todo!' os fenômenos parapsicológiCOS. o maiS fascinante .. a meu ver
• e a preéognicio. Ou sCJa. a " captação de um fato futuro que não pode ser conhecido por
mferêncla loglca" C:!) Rompenao as barreiras do espaço e do tempo. quem seja dotado da
capacidade dlvmatona. anleClPa-Se a ocorrênCiaS que amda não foram engendradas sequer no
pensamenlo Como aceitar e~~e fenõmeno que espanta? Se a telepatia e a c1anvidêncl3. que
se venficam no campo extra-sensonal. amda hoje enfrentam reSistências em nome da
CiênCia. que dizer da predIção do futuro - revestida do mlsteno das profccias. ao longo dos
tempos. ou submeuda á comprovação expenmental nos laboratonos de parapsicologia? Nio
admira . portanto. que o legislador haja conSiderado. sem melas tintas. que a. pratica da
predição do futuro contigura embuste e. como tal • e pass1Vel de pena pnvauva da liberdade

A Lei das Contravenções PenaIs. em seu arf' 27. também faz rcfcre1lCla
a "e"(Pianacão do sonho", como demento constitutivo da figura delituosa de exploração da
"credulidade oubhca" Ora. como c sabido. desde a revolução clenufica Que Freud e Yung
le~ram a I-tumamaade. o sonho DasSOU il ~cr um elemento Imoortante para a analise
~Icoloçlca. rrocurando o mtemrete - atrnves da slgmficacão dos tatos reh:mbrados - preclS3r
o aue e reievante ['IJ.ra o c;onhador l,~ào ~ aessaexolanacão do sonho". \-ISla do ân~lo

rslcoanahucCl. que o lel!lslador. ~e Importa. mas daquela que. pro,eUlnd.o anteV15Ôes.
configura a nqof o tenõmeno da precogmçào

Com efeito. em meIO ás ldéms e emoções do estado onlOCO. Imagens
de sucessos mesperaílos ~e pro,letarn numa clara ",são premoDltona. Os exemplos
slgmflC3t1voCi não faltam Vale lembrar que Yung, repetidamente. CItou o caso de um
alOlnlSla Que nào levou a seno a mterpretação de um sonho - aue ele lhe fizera .. no qual se
....enua um "êxtase ao escalar. mais e mais. uma montanha., ate que entrava no ar V8.Z1o"

Embora Yung. com toda a sua autondade. tenha mSlsudo para que o
"ofl.hador Icvac;se conSigo dOIS gUias nessas exoedtçõcs. ~egumdo-Ihes a hderança. o conselho
~ão foi observado Não tardou mUlto. o aiOJnlsla "realIzou o sonho" e roiou escarpa abal~m.

,,"orrendo como lhe tora advertido

Por sua vel_ Cicero nos conta cue "dOIS aT11H!o~ cheWlm a Meszara e se
alO1arn em casas distantes. pela mnte um morre assassmado. enquanto o~outro. em- sonhos.
'1UH' a "'OZ de St'U a:T11go Que clama DOr aUXIlio" C:~3)

Lürd Racon. o pai do metado expenmental. não titubeia em afirmar
jue oi :,óCCOCTIIi,.áo" c wna forma de 'predlçâo natural" DIZ ele ",\ mente, sem a alUda dt:
"mal~ c'Xtemos. adlvlI1ha em razão de um ooder ,"limo cue se mamfesta. na malOna dos
I.J$\l" Jurantc fi sonho. nos ê'\la!-ocs c nas nro);'lmldades da mon~. c muno raramente quanao
~e rlCnc;a dc'>rrena" C.;)

É conheCido o ,:,onho dramanco de Abraão Llncoln ele S~ \-lU. a SI
rne5rTlIJ. 'lIortO. na Coisa Bran\:a. cnquanto era \-dado. ~';ão Idenutlcanao de Imediato quem
era u falecláo. t:'Crguntou "Quem esta mono na Casa Branca1" Um soidado resoondeu.ihe·
"I') Pr~sl(.!cntt.: j t"l as,asslOado" E OUVIU• ..:onformc conta h C Whearc. um !,'Tlto de dor tio
.:no:me da tTIulhdà(l, (lue acordou', (~5)

Esc;e <'f)nhl.". realmente premomtono. deu-se pOucos dias antes :rue
·'·n,............~ ... I:i.k··h ':·;.P<l·a~... ;,; ~ua PI!>tola cunIra Llncel., \1as. na no1te antcrtc'lr a mone. o
°resldc'1[c ~.1r:1hl,:i1 II\Cra ('Outro ~(,,"ho mauletante, Que ele contara 8.:.1S membros de seu
"fat-'"H: :: : .. p~'';;.1 ,;,.~a" n'.l~ ~,nlt1 r.ml;."Uiar mde..c::·I .... e!... disse ele, "que se mo\,a com
gmntie :.lDldez r1.ra uma 0T31a escura e mdefimda. TI\e esse sonho extraordmano na \-'esoc:ra
de ." ...tletaIT' '\'llnt: Raer. Gettvsburcer. ':Ick~burg 26t Secundo o orQ[mo Llncoln, \,l

t:st1'3'1!1l''' c:onho rressaglava boa... flOt1~Ias' ~':aauelã noite. co~o das outras \e.lCs. o sonho
C'I..,.·..·.. ;.' 3 •~"':;;i'" ....ecH1\'a m~. Ja e,t3o.:'::"3 J. tra~edla uue c:.e at"atla s(J:"!re ele
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Na literatura parapSIcológica é grande o número de paranonnals que,
desafiando os conhecimentos cientificas consolidados, ousam antever o futuro, Não me
detenho em Nostradamus. cujas profecias já comprovadas dão credilo ás que estão por
realizar~se. pelo muito que já se escreveu sobre ele e suas antcVISÕCs. Vale recordar, no
entanto. a cxtmordinána vidente Vanga Dimitrova, cUJa cegueira dos olhos contrastava com
a transparência com que o futuro se desnuda ante sua visão paranormal. Segundo Sheila
Ostrander e Lynn Shroeder. Vanga é considerada em pé de igualdade com Gerard CrOlset
(Utrecht, Holanda) e Jeanne Dixon (Washington). (27)

À falta de mfonnações atualizadas, se acaSO Vanga Dimitrova ainda é
viva., considero de meu dever referir·me a ela no tempo presente, como. consta da obra dos
menCionados autores· "La parapsicologia em los palses soc1al~stas" w. embora sua edIção
mglesa remonte a 1970.

Os depoimentos sobre a paranonnalidade de Vanga Dimitrova 
amplamente estudada pelos Institutos de Sugestologta e PampslCologta de Sofia e de Pélnch,
na Bulgária, sob a Iidemoça cientifica do dt. Gheorgbi Uzanov, são espantosos. De acordo
com Sheila Ostrander e Lynn Shroeder, a "parte mais as~mbrosa da atividade de Vanga e
seu dom de prever o futuro ate uma distâncía de duas décadas. Nem ela nem aqueles que a
consultam têm, geralmente. o menor interesse em conhecer o destino, porem a vlsão - ~ a
predição correspondente - lhe vêm espontaneamente". (28)

Nos mencionados institutos de Sofia e Pétnch, uma "trintena de
especIalistas dedícam-se a estudar o caso de Vanga e suas imensas faculdades supranoh,nals.
empregando o equipamento eletrônico mais moderno e avançado" Vale cantiar, ponamo. na
conclusão a que chegaram os autores que venho citando: "Esta pltomsa de Tráci3., confo.nne a
documentação obtida em Sofia. chega a 80% de acertos em media. tanto em relação ao
passado quanto ao futuro" (29)

Tilo grande tem sido a sigruficação de Vanga Dimil:rova (inclusive em
sua colaboração com a policia, adivinhando" a verdade sobre mortes violentas") que em
1966, ela "se converteu na primelm vidente empregada por um Estado". O registro de fato
ImPreSSIOna pelo que há de insólito; "ademals do salário e casa. o governo a provê de doi~
aUXIliares e um grupo de pessoas especializadas em entrevistar, previamente, os que a
buscam para consu!~. De form~ complementar e para estudar o fenômeno Vanga. se criou
em Pétnch uma diVIsão do lnsututo, equIpada com labomtório e tudo o mais que fosse
necessário". (30) .

A vidente Jeanna Dixon é outra paranonnal fantástica. Tanto capta as
mensagens do funrro quanto revê, com precisão, o que ficou no passado. Washington tem
Sido para ela a grande cena. Embom se detenha na análise da "bola de cristaI", suas
predições resultam, o mais das vezes, de visões que lhe ocorrem espontâneas ou do simples
contacto fis,l~o com as, mãos. E, cunos,amente, projetam-se sobre acontecimentos de grânde
alcance pohtlco ou de mventos caracterizados pelo avanço tecnológico.

. Não conheço estudos cientificos sobre a paranonnalidade de Jeanne
Dixon;. mas o relato de suas Vldências, escnto pela jornalista Ruth Montgomery, é uma série
Intennlnável das quais não se sabe o que malS espanta. A obra a que me refiro - "La bola de
cnstal".- escn,ta em 1965~ não me pennite ter claro se a senhora Dixon ainda está viva; o que
me obnga a Citar os fatos confonne a temporaJidade constante de sua biografia..

. A predição mais famosa, pelo impacto produzido, é a que prenuncia,
sete anos antes, a morte do Presidente John Kennedy, que se dalia a 22 de novembro de

1963. Como lhe era habitual, fOI clara e direta em sua declaração à revista "Pamde" (de
IlImarçol56): "um preSidente democmta, de olhos nzulS, que virá a ser eleito em 1960 será
assassmado":(31) Por todos os meios a seu alcance, tentou através de personalidades
Influentes - Já ás véspems da tragédia - dissuadir o Presidente Kennedy de sua vingem ao
Texas. Aos que levantavam dúvidas. Jeanne Díxon insistia na sua predição: "contínuo vendo
um grande ataúde que entra na Casa Bmoca. Isto significa que o presidente serà morto fom
do PaláCIO e que seu corpo será levado ali para que lhe sejam prestadas as honms fúnebres
nacIOO8ls". (32) As visões sucediam-se, cada vez mais nltidas em seu significado; "Em
qualquer lugar que esteja vejo a Casa Bmoca e uma nuvem negra flutuando sobre ela. Algo
trágtco VlU acontecer logo maIs". (33)

Jeanne DlXon era amda muito jovem quando, em fins de 1944, fom
chamada por Roosevelt à Casa Branca. O PreSidente perguntou-lhe sem rebuços quantos
anos amda tinha de vula. A resposta foi direta, cruelmente clara: "seis meses. ou talvez
menos ainda".(34) Voltou a vê-lo, em meados de Janetro de 1945; reiterou-lhe a
proxmudade do fim inexorável e predisse, para espanlo de Roosevelt, o advento da China
comumsta e a América envolta em sangue, nas lutas fratricidas de carãter racional Na
verdade. antes que o prazo se findasse. Roosevelt morria, fulminado por wn derrame
cerebral. em Warm Springs, às vêsperas da Conferência de San Francisco.

Em seus artigos, no "Daily News", Ruth Montgomery foi registrando,
a cada fim de ano, as predições de Jeanne Dixon. Destaco algumas; a eleição de Eisenhower
e sua recondução ao poder; a derrota de ChurchilI, logo após a fim da Il Guerra Mundial,
quando mdlcava que 05 Ingleses o consagranam nas umas~ o assassmato de Mahatma
Ga.ndhl. predlto seis meses antes: o desastre aerea na Rodesla do Norte, no qual morreu Dag
HammarkJold. Secretano Geral das Nações Umdas; o sUlcidlO de Manlyn Moaroe. em plena
ascenção de sua carreira artlstlca~ um sem numero de fatos. que pelo renome dos
pe~na~ens. nào podiam escapar ao cnva da opinião publica.. confirmando ou não os acertos
das predições.

Certa vez. em pleno programa de teleVIsão da NBC, Jeanne Dixon
predisse o lançamento do SpUlnlk: "Uma bola de prata cruzará o espaço. Dará a volta à Terra
e volverá á RÚSSIa. atemundo como uma pomba da paz sobre a cabeça calva do homem
baixo. e grosso". (35) Estava presente Joseph Davlcs. reconhecido experl em assuntos
SOVlCtlCOS, que protestou de púbhco contra o que lhe parecia um absurdo; assim como contra
as preVIsões feitas, na mesma ocasião. das suceSSIVas mudanças de j>oder na Unílo SOVÍétíca
de enlão: Malenkov, Bulgarun, e Kruschef. (36)

Enfim. se 05 fatos não bastãssem para alertar o dom divinat6rio de
Jeanne Dixon, a palavra aUlonzada do dOUlor Rle.enman o faria: "Suas visões se produzem
em um canal mais alto que o de qualquer Vldenle'ou paranormal que eu tenha invesngado.
Incluídos os estudos que fiz de multas pessoas dotadas que VIveram durante os últimos
tresentos anos" E conclUI. linhas adiante: a "senhora Dlxon.. prevê mortes. nascimentos e
acontecimentos de ressonância mundial e de valor hlstónco", (37)

Agom as manifestações espontâneas de precognição. é importante
destacar que, à semelhança das pesqUIsas sobre telepatia, RIDne realizou um sem-número de
testes preditivos: consistentes oa tarefa de predizer - por quem fosse dotado de
paranonnalidade precognitiva - a ordem em que fiéariam " as cartas depois de embaralhadas
detenninado número de vezes ao cabo de um tempo. pré-fixado". (38)

Segundo Rhíne, as experiências eram "estatisticamente muito
significativas. Certamente. esses reSUltados sugeriam a precognição. pois não havia diferença
apreciável n05 acertos ao ser enuncíada a ordem das canas, tanto se referisse ao prisente
quanto ao futuro". (39) Levantou-se, entretaiIlo. a dúvida de que o embaralhamento pudesse
estar sendo influldo pelo paranonnal, " contribuindo pam colocar as cartas de rnaneim que
coincidissem com a lista das predições já feitas e anotadas". (40) Diante da hipótese da
percepção exrrasensorial, foi substituido o embara!hamento manual pelo rnecãnico, sem que 
diga-se por fim - altemsse a significação dos resultados antenores.(41)

, Nilo me alongo maIs. Em sintese. valho-me da abalizada opinião do
Padre Oscar G. Quevedo, S.J. , em sua obm "A Face Oculta da Mente"; 'Hoje em dia a
precognição é um fato indiscutivel. Nenhum parapsicólogo, nem cientista algt1!ll com
conhecimento de causa pode propor a 'menor objeção à precognição. No capitulo em que
expúnhamos as observações parapsIcológicas sobre PSI-GAMMA em gemI, aduzimos o
testemunho da ciência que se referia tambem à precognição, Os sistemas empregados na
expenmentação: do ponto de VIsta estatislIcO, foraro analisados por especialistas em
estatistica matemâtica, especíalmente no Congresso Internacional de lndianápolis c no
Instituto Intemactoual de EstatiSlIca Matematica". (42) . ..,

Enfim, como assinala o referido Padre Oscar Quevedo (destacado
especialista em parapslcologta) "poucas verdades da Química, da Física ou de outras matérias
estarão tão bem demonstradas como averdàde de que existe a precognição parapsIcológica".
(43) . • . '

Vale acentuar que também no I3rasil, 'cresce'ntemente, os vários
aspectos da paranonnalidade são estudados com rigor clenti'ico. Dentre Os especialistás a
que poderia reponar-me. destaco o próprio Padre Oscar Óotv'~lves - Quevedo. S.J.,
Iicenêiado em Humanidades pelo "Centro Supenor de Estudos Clássicos" de Salainànca,
Espanha; ,em Comillu. Espanha; em Teologta pelu Faculdades Teológicas de Comill...
Espanha, e de SIo Leopoldo, Bmil. Além de COnferêncIas no pl!is e em outros centros
culturais, publicou as seguintes obm; "A Face Oculta da Mente", "As Forças Flsi~ da
Mente" (em dois volumes), "O que é parapsicologia" e "C~iristno, um mal ou um bem?"

Por outro lado, !'1u1tiplieam-se, entre nÓ!, os congressos· nio raio de
imbito internacional - os seminários, as conferências sobre a temàtica da telepatia.
clariVldencia, percognição e pSlcoslnésia. A revista "Planeta", de caráter mensaI, publica
uma agenda esotérica, através da qual se pode acompanhar a nqueza de eventos dessa
natureza. E liVTmias especializadas, em Sio Paulo, como a "Horus" e a "Zepak", colocam ao
alcance do leitor centenas de obras, nacionais e estrangeiras, sobre a matéria em referência.

Como se não bastasse essa emergência culturaI, não há revista ou
jornal do pais que não reserve espaço pam os boróscopos. E nas praças. nas capitais e 11M
cidades mais avançadas, em mesas distribuidas livremente, os paranotmlUS - li!cm mão, põem
cana, jogam búzios, enfim fazem valer seus do... divinatórios. A cada fim de ano, as
televi5Õe3 concedem 1"'80 tempo a entrevistas sobre as "predições do futuro" que os
puanonnais de maior renome enunciam. À semelhança. como já vimos, do que ocorJe em
Wuhington. Como se justifica, nesse quadro de aceitação expllclta - da sociedade e das
autoridades públicas - que os policiais possam continuar prendendo, em flagrante
COlltradição, os paranonnals mais modestos. invocando a lei das Contravenções Penais?

Revisando a jurisprudencia, chama a atenção o número de pri5Õe3 que
se efetuam em salvaguardar à "credulidade pública" e imptessiona ver com que segurança os
magistrados., em suas sentenças ou acórdãos, reduzem à impostura as manIfestações de
poranonnalidade, atados ao texto expresso da lei como verdade inquestionàvel.

Nem sequer se reclama, em muitos casos, a habitualidade do fato pam
que se configure a mencionada contravenção. Nem tampouco se exige que o réu tenha
usufruldo qualquer vantagem matenal, como se pode verificar na opinião de renomados
juristas e na reiteração dajunsprudência.

- "A contravenção do art" 27 do estatuto especial não
exige á sua tIpificação o percebimento de qualquer
vantagem pecuniária pelo agente. O elemento moral
reside na vontade direta de abusar da credulidade
póblica". Tribunal de Alçada Criminal, Sio Paulo,
Acórdão n" 147.

, Pode-se dízer que. não obstante a posslvel veracuiade do fenômeno da
precogn,ção, não faltam argumentos em contrário, com autondade clenlIlica, sobretudo entre
~~sstonal~da pstcologia. Nesse contexto, por que havena o legislador de desproteger a
c u. Idade póbhca, expoodo-a aos abusos da farsa, do engodo. da Imposlum? A esse
queslIOnamento, sem dúvida legitimo, cabe em resposta uma Indagação não menos
procedente: d,ante d~ fenômeno da precognição - em tomo do qual" avolumam há cem
anos os estue!"." clentlficos • como pode a Justiça, que não dispõe de ""'''os pam negá-lo de
modo axtomatlco. condenar a alguém talvez dotado de energtas CSoecl'::; qu" lhe """'......."emantever o amanhA'! . .... t~' ••••• •
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É verdade que a pamlonnalicbde, em suas diversas m"'ifestaçôes, nio
se expressa corno um fenômeno constante. Portanto, por mais estranho que p&l= oode
alauém estar, em dado illSWllC, na plenitude de 'leU "dom" e horas dePOIS, como se ",'.i.,;(; lhe

dizninuísse a corrente sensitiva. já nio entrever os ratos que se escondem no futuro. :~;;sa

CIrIl:leristica caprichosa. porque ainda não se conhecem as leis clenlificas que reg.m a
~gniçio, pode levar a engano o propno agente paranonnal. Vale dIzer: expô-Io a erro,
""'" que haja o "aIlÍmus" de fiaudar o cliente que acredita em sua cap8Cldade adivinhatória,
sem que esteja a explorar a credulidade pública.

Supondo-sc a hipótese acima formalizada. a Justiça, sem antenas p8lI
caplIr e diotinguir a realidade do fenómeno, presa ao texto da lei e a prova dos autos, é
levado. a ditar sentenças injustas, além de inlrisccamenle rctrógadas dianle de um novo
lIIUIIdo que se eXp80de em outras dimensões.

NIo me resta dúvida, em fa.. de tudo que venho discorrendo e
arpmentando, que a contravençio pena1 prevista no ar!" 27 da LCP, já nlo lem sentido.
Ali'" é o que suslenta o oror. Olavo de Oliveira Nelo em seus "Comentários à Lei das
Conaavenç6cs Penais", referindo-se à pràtica da prcdiçio do futuro: "o conceilo de ilicitude
alribuldo pela sociedade deve ser rcestudado, tonw1do tais fatos atiplcos. Ora, qualquer
joma1 de srandc cireu1açlo anuncia hoje, às dezenas, serviços de exccuçio de map& ostral,
pmIições do futuro mediante leitura de mios, de bUzios, da horra de café e outros métodos, o
que costuma ocorrer sem qualquer caràter de ilegalidade. Pode·se até dizer que lomou-se
uma maItia, em IIOS!O meio social, tais pràticas". (44)

Cabe ainda transcrever, como endosso à lese que sustento, o
enu:ndimento de Mon:clo Jardim 'Unhares: "A exploraçlo da creQulidade pIil.:;ca é
conttavcnçIo envolvente de clàusulu que, embora inspiradas por valores morais e sociais,
indica a necessidade de sua refonnulaçio, pelo menos p8fCial, em rellÇio a certos ingulos
dexortinados pela norma pena1, tomando-sc secundária a intervcoçio da justiça ante I
predominante maItífestaçlo popular, cujo consenso vem enfiaqucccndo I sua plena eficácia".
(45)

Estou I ouvir um argumento final dos que, mesmo vindo I admitir a
pmIiçio do futuro corno um fenõmcno demonstrado, apontem I imr,ostura impune que
podcrà prevalecer Itravés dos falsos paranormais. NIo cabe tal cuidado. Bastari. invocar a
figura do CSlCliDlllto, mitiJlllldo I pena como prevC o an" 171, § 1° do Código Penal. O
lbsunIo seria, p8lI nio deixar de punI! o adivinho enganoso, Que a lei connnlllSSC lufixiar
pela configuraç!o penal - o mlis fuein.nte de todos os dons, aquele que, dcsconlOando o
aInanhl. até parece convcner o homem num semideus.

O bem jurfdico protegido pela Conlravençio Penal em anàlise é I
"credulidade pública". Ora, como se viu. a sociedade nio se senle ao dcsamp8lO nesse
panicular, se acuo seloma como filo Igressor I prálica de prcdil"k> do fUlUro. Menos aInda
se pode invoei"la, associando-I á impostura. se abrinnos os olhos 'os avanços da
p8lIpsicologiL

Pelo exposto, o sensalo • em nome da humildade de IIOS!OS

con!'ccimcntos cicotlficos • é revogar o ar!" 27 da Lei das Contravenções Penais.

É o que proponho, DI singeleza do presente projeto.

Brasilil (DF), 07 de mllÇo de 1996.

• CITAÇÕES·

OI) Jos: Duane, "Comentários á Lei das Contravenções Penais", Vol. n, Pág. 78. Forense,
Rio.

02) DamáslO E. de Jesus, "Lei das ContravCÇÕC5 Penais Anotada", pág. 85. 2° edição, Editora
Samva,I994.

03) Damásio E. de Jesus, opus cit., pág. 85.

(4) Heitor Piedade Junior, "Direito Penal. \.000 Perguntas. Contravenções Penais", pág. 117.
Editora Rio, I' edição.

05)OIIvo de Oliveira Neto, "Comentários á LeI das Contravenções Penais", pág. 100. Editora
RevIsta dos TribuDaIS, Silo Paulo.

06)OI&vo de Oliveira Neto, opus cit., pág. 100

07) Valdir Smick, "Contravenções Penais", pàg. 133. Livraril e Editora UnivetSitáril de
Din:ito LIda, 2" cdiçIo • São Paulo.

OS) \)Q,.,., ROOllyar, "A pràtíca da A$trologia como técnica de compreensão humana". Editora
~', 1993. SIo Paulo.

(9) M4rio SÍIeIIllcrB, "DiiIogoo", pàg. 66. Editora "Nova Sten.", 1985.

10)y~ Nisllitane, "La Rcvolución de 1i Quiromancil". Editora Edaf, 1994. Madri.

11) R. S!latl Kaplan, "Tar6 C1úsico". Editora "Pensamento", 1972. SIo Paulo.

12)a-rG. Q!Ievcdo,"A Face Ocuha da Mente", Edições Loiola, SIoPaulo, 1976.
Sblila o.tJanger e Lynn Schroedcr, "La puapsicologia em los países socialistu", A. PeIIa
UIIo Editor S.R.L. Blienos Aires, 1975.
!lIlIIY Um e WilliaIn Dick, "Novu Dcocobertu Parapsicológicas: • experiancia
Soviética" CiviliDçlo Bnasileira, Rio de Janeiro, 1980.

13) J.B.Rhinc, "EI alcance de la _", pàg. 93. Editorial r.idos, Buenos Aires.

14) Glossàrio, em ap!ndicc da obra de J.B. Rhinc "E\ llcance de 1i mente", pig. 264.
Editorial Paidos, Bucoos Aires.

15) J.B. Rhinc, opus. cil., pig. 33.

16) Oscar G. Qucvcdo, "A Face Ocultada Meme", págs 3181319. Edições Loyola, 1976. São
Paulo.

17) J.B. Rhinc, opus cil., pàg. 33.

II)I.B. Rhinc. opus cil., pig. 68.

19) Oscar G. Qucvcdo, opus cil., pàg. 302 e 303.

20) Oscar G. Qucvcdo, opus cil., pig 302.

21) Heitor PicdadcJunior, opus cil., pàg. 118.

22) G10ssàri0, em apõndice da obra de J.B.Rhinc, "EI alcance de 1i mente", pàg. 268. Editora
Paidos, Bucoos Aires.

23) J. Ricardo MUSIO, prólogo à obra de J.B. Rhinc·"E1 alcance de Ii mente".

24) LonI Bacon, "De1 adclanto YprllIRSSO de lu ciencias" (in J.Ricetdo MUSIO, opus cil.~

25) K.C. Whéare, "Lincoln e os Estados Unidos", pàg. 186. ZaIar Editores, 1963. Rio de
Janeiro.

26) o.sc Carnegie. "Lincoln, .... dcoconhoeido", I'ÓB. 211. Comp8llhia Editora Nocional.
1977. SIo Paulo.

27) Sheill Ostranaer e Lynn Schroedcr, opus cil., pig. 245.

21) Sheill Ostranaer e Lynn Schrocdcr, opus cil., pig. 248.

29) Sheill Ostrangcr e Lynn Schrocdcr, opus cil., pig. 250.

30) Sheill ostrangcr e Lynn Schrocdcr, opus cit., pig. 253..

31) Ruth Montgomery, "La bola de cristal", pàg. 15. Edicioncs Grijalbo S.A, llarceIonL

32) Ruth Montgomery, opus til, pàg. 15.

33) RuthMontgomery, opus cit., pàg. 18.

3-4) Ruth MontsomerY, opus ci\. páp. 58164.

35) Rulh Montgomery, opus cit., pág. 109.

36) Rulh Montgomery, opus cit., pags. 1081110.

37) Ruth Monlgomery, opus CII., pago 189

38) J.B. Rhine, opus cit., págs 93194.

39)J.B Rhine, opus Clt., pág 94

40) J.B. Rhine, opus cit., pág. 40

"LEGISLAçÃO CITADA ANE."<ADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlV05-CeDl"

DECRETQ.LEI N~ 3,688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*)

ui das Contrrrvmçiks PmJzis.

o Presidente da República, II58Ildo das auibuiçõcs que lhe confere o art. ISO da
Constituição. decreta:
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LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.

PAllTE GERAL

~ ... r..- ....... C4IIIee ....
Art. I~ AplicuHe .. COlIIraWIIçGcI u lfII'U acrais do Códiao PcuaI. scmpre

... a~ LeI DIl! dlspaaba de lIIOdo dlYmo.

..............
"" 1 Jlr .... Dela."

Art. 3~ Para a aiIt!ucla da COlUraveaçio•.buta a açio ou omiuID voluntúia.
n..... lOdaYla, ler emconla o dolo ou a culpa. se alei raz depender. de um ou de
-. QII&Iqucr ereilo jurldico.
T.......

Art."~ NIo ~ punlveI a lenwiYa de conlravençlo.

.-........
Art. 5~ AI penu principU 110:
1- priIIo 1iIIlpIa;
1I-1IWI1a.

...........
Art. M A pena de priIIo limpIa deve ler cumprida, sem rilOl' peniteneiúio. em

• a.lI.cirllllllo apccillou lCÇIo apcciaI de prisIo comum, em rqime senú-aberto ou
aIIano.

0..",.._ ....._,..1AI1If 1.411, .14._. 1117.

I I~ O condenado .i pena de prislo simples fICa sempre separado dos condenados
, llIIllI de recIuIIo ou de detençlo.

I ~ O lrabalho ~ racullalÍvo, se a pena aplicada nIo excede a l5 (quinze) dias.

a.IllcWflleill
Art. r: VeriflCll'se a reincidbc:ia quando o qente pratica uma contravençlo de

paiI de pauar em julpdo'a sentença que o lenha condenado. no Brasil ou no eslr&nSei·
lO, por qualquer crime, ou, no BruiI, pat motivo de contravençlo.

..... dlNI1.

. Art••~ No cuo de Isnorbeia ou de errada COIIIPfteIIIIo da lei, quando eso:usà
-. a pena pode deixar de ICI' aplicada.

PARTE EsPECIAL

CAPtruLoII
DAS CONTRAVENÇOES REFERENTES AO PATRIMONIO

o~_.~_I".'IJ.C6IIlfe

~1o" -PftIO ..... lritlea .. fIIIto
Art. 24. Fabricar. coder ou veader pzua ou instrumento emprepdo usualmeftte

Ela pritica de crime de runo:
Pena - prisIo simples, de 6 (leis) mesa a 2 (dois) anos, e multa. de tfCZl:lltos r.w·

rtlIa ldl contos de réis.
o VIIÍi ........ "".".1~'*1AI1lf7.lfJ1•• II.}II/IIo.,II4....._.-

....... jaIlIIIaIU" -.ua-.to de .......... pr611ca~~
Art, 25. Ter aJauán emscu.poder, depois de condenado pat. cnme de r~o 011.

rtIIIbo 011 enquanto sujeito i Iiberdalle viIiu1a ou quando coahec:ido como vadio oullI&lIIIiio pzuas chaves ralsas ou allaadas ou instnImentos emprepdos mualmente
..~ de • de rurto, desde que nIO prOYC datinaçlo lealtima:
. Pena - prisIo simpla, de 2 (dois) _ a 1 (um) IDO. e multa, de dllZClltos mil·
rtlIa dois contos de réis.

• VWO "".".1~'*LtlIlf7....II.}tIIIre'*'II4....._._..

vw.eto lIe I ali abJrlo
An. 26. Abrir, alauem, no exercido de proflSsIo.~ serralheiro ou oficio a~\oIO,

a pedido ou por incumbCncia de pessoa de cuja Iqlumidade nio se lenha cenlficado

pnvíaJneate, rechadura ou qualquer outro aparelho datinado i defesa de Iupr ou ob
)Mo:

Pala - prisIo simples, de 15 (quinze) dlu a 3 (trb) meses. ou mult.a, de duzentos
JaII.rIls a lIlII COIItO de réis.

o vWe • ....,. ....".l~'*Ltle! 1.".".jMIIIo .'11I."'._"'-

Exploraçio da endalldade p6bllca
An. 27. Explorar a credulidade pública mediante sonil~os, prediçlo do ("turo,

expHcaçio de sonho, OU pràticas cODSentres:
Pena - prislo simples, de 1(um) a 6(leis) meses, e multa. de quinhentos mil-réis a

cinco contos de rm.

• Vlclo. dl6poot. "" M. 1.· da UI e! 1.11». ,. 11.Mito • 19M•...._. ",11I1&.................................................................................................
......................................................................................................
DECRETo-LEI N~ 2,848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 l*)

c;6difO htfo/.

O Presidente da República. usando da alribuição que lhe conrere o art. 180 da
Constiluição, decreta a scsuInte Lei:

CÓDIGO PENAL
. , .

PARTE FREaAL (*)

TITULO 11
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

C(}ll/~rt/~It:S110 ".'riM6IfiO (.m. 24" 21 do O«nto-Iti ...: J.6M. d~"J·i~"I94I'•

CAPtruLO VI

DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

EIIoIIoHto

Art. 171. Obter. para si ou para outrem, vanlqem iIlcita, em prejuízo alheio. in
duzilldo ou mantendo alBUém em mo, mediante artirlcio, ardil, ou qualquer outro
mcio fraudu1eJlto:

• vw..,.,. 2! tio Dacnfo-lft It! 47, • 11. JIOYWffJro ,. 1SJ66: (attlioftDto}.

o Vicio.". n do D«mo-lri e.· I,VI•• ,0.~ <111144 (-1fO de ID/MIaJ.
o Vlclo .... 11 do D«mo-lri e~ "" .1,.e"..","'" de 19M (ddul. h/pot_l.
o Y"t40 _11. 4 do !lTJ•

Pena - reclusIo. de I (um) a 5 (cinco) anos, elllulta.
I I~ Se o crimInoIo é primário. e é de pequeno valor o prejulzo, o juiz pode apli

car a pena COIÚorme o disposto no art. 155. § 2~.

I 2~ Nu mesmas penas Incorre quem:
~. caiIlt .... _ pr6pda

1 - YCIIlIe. permUla, d4 em pqamento, em locaçio ou em garantia coisa albeia
-própria;

A1IIarIo .. -.çio Ir&IIlbrIeala de coisa própria

II - YCIIde, permuta, d4 em papmento ou em sarantia coisa própria inalienável,
pavada de 6nus ou litisiosa. ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pa.
pmento em prestaçiles, silenciando sobre qualquer dessas circunst4ncias;

Def~de"""

III - defrauda. mediante a1ienaçio n!o consentida pelo credor ou por outro ma.
do, a prantia písnoratlcia, quando tem a posse do objeto empenhado;

• Vlclo M. 11$ • Códifo CMI.
o Vlclo.". 11 '* lAIe.· 491••10._o do "31 (pmMN nuwll•

F........ ftlllp" caiIlt

IV - derrauda subltància. qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a....;

F......... ncelII_to de Iade~.. VlFIor. UIIIlO .

V - destrói, total ou parcialmente, ou ocolla coisa própria, ou 1esa o próprio cor•
po ou a saúde, ou asrava as conscqü&lcias da Iesio ou doença, com o intuito de ha.
- indenizaçio ou valor de Squro;

........... ....-OflOl'..de~

VI - emite c:beque. sém sufICiente provislo de rundos em poder do ..cada, ou
1be rrustra o plllDMllto.

• A IAI. a..- (lAIe! 1.311•• ;u.INSI..- _ _ M. IS: ''00C/dIOI".-._..••~_~~_.~_.~_. odo~.'*

,.,...• • /tI1o(fI<fII'Io.'*~.~__,.,;doo_~.....iMI...

o Vicio """141. 311 ."4. tlTF.
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t 3~ A pena aumenta-se de um terçO, se o crime é cometido em detrimento de en·
tidade de direito público ou de instituto de economia popular. assíst!ncía socíal ou be·
neflC!ncía.

• Yldc_;U<lo STJ•............................................................................................................
............................................................................................................

alguem Basta que se aplique ao fato o tipo do estelionato e estarão garantidos todos

aqueles que recorrem aos profissionaiS senos desses ramos

Por todo o exposto. volamos pela consltluclOnahdade. jtuidicldadc

e boa tecmca legislativa da propoSição c. no mento. por sua aprovação

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITIIICÃO E ,nISTIÇA E DE REDACÃO Sala da ComIssão. ,I '} de "I de 1996

1- RELATÓRIO

Trata-se de proposIção que visa a revogar o Art 27 da LeI das

Contravenções PenaIs. que apena a segUInte conduta . "Explorar " cledulIdadc publIca

mediante sortilégIOS. predição do futuro. explicação de sonho ou prallcas conceneres"
Em bnlhante e extensa .lusuficação. o Nobre Autor propu~'Ila pela

modernização da lei. que nào encontra mais abngo. a seu ver. na SOCIedade atual

O Projeto veto a esta ComIssão para analIse de sua

constltuclOnalidade. jundicidade. tecníca legislativa e mento

Não foram ofercclda~ emenda!i

E o relatono

fi - VOTO DO RELATOR

111 - PARECER DA COMISsM

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani

memente pela constitucionalidade, ~uridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.607/96, nos termos do parecer do Relator. Oecutado José
Luiz Clerot.

Estiveram presentes os Senhores Deou~ados:

Vice~te Cascion~ - Presidente ~m e~ercíc:o.

Vicente ~rr~da - ~ice-PTesidente. ~~tônio dos Santos, 8ene
dite ~e _~:3. Çiro Nogueira, Paul ?e1ém, Régis de Jliveira,

Rola~d ~3vign8. ~ilmar Rocha. Gllvan ~~eire. Ivandro Cunha

Lima. ~:osé _uiz Clerot, Robson T'~ma. 'Jdson Bandeira, Adhemar
de Barros Filha ..-•.jylson Motta. Dare:' Coelho. Gerson Peres,

Jair ';lquei:a. :,3rbas Lima. _·.~sé P~2cr>de. ~risco via'la, :.\1

~ino ~ffQnSJ. G3ní~) de C3s:rc. ~jsor ~:lv8, ~~lson Gaspar:
"1. ~lArc:~í Deri:!c. :wlaiê CJDr~. :osé Senaino, ~uiz Mai

'lardi. ~ilton M~rnes. ~!lton ren~r. ~~io ~acci. ~lexardrE

Cardoso. ~~i13 Lins. C15udio Caiado. ~agno Sacelar, Philemon
Rodrigues. ~icarj:J e.arros. SarbosQ tleto. Roberto valadão,

Rube~s C~sac. ~Jir eolsonaro. ~uis ~arb~sa. SalvcoJI Zim
~aldi. :cmingos 00tra, Sever!ano ~lves e ~andir3 ~ghali.

O ProJelo sob comento atende aos pressupostos de

constitucionalidade. referentes à competência legislativa da União (art. 22. I, da

ConstItuição Federal), à atnbuição do Congresso Nacional (art. 48. da CF) e ã

legitimidade de imciativa (art.61 da CF). Não são feridos, tambem os preceItos referentcs

ãjuridicidade e a tecnica legJslattva empregada e adequada.

Quanto ao merito há que se reconhecer o anacromsmo da norma

que se procura al)ol~r. Como bem acentua o Autor da proposta. "as leIS taInbem

envelhecem" e e uma das funções precipuas do legIslador promover a atualização do

dírcito vigente como forma de expressão dos novos anseios da SOCIedade

Como bem expltcita a justificação. mUItas das praticas que se

incluem na definição dessa contravenção são consultadas regularmente por considerãvel

parcela da população. No Brasil e no mundo assIstImos. desde meados da última decada

ao mOVimento esotérico denominado "New Age", que cresce em velocIdade verttginosa.

atnda maIS hoje quando os membros desse movimento são divulgadores de ideaIS ligados

à ecologia e paz mundial.

Para avaliarmos a importânCia dessa maténa no selO da SOCiedade

brasileira. basta lembrar que o maIOr sucesso editorial da últtma década chama-se Paulo

Coelho... Seria posslvel tenlar enquadrar esse aulor na letra da contravenção que

exammamos? Em tese Sim, Chegada essa conclusão percebe-se o quanto a referida norma

caIU em desuso. nem se tem noticia de nmguém processado por esse IIic1to há mUito
lempo.

Sala da Cemissão. em 11 d/l- a~embro

---.-.. /
~ ',1,'

C-, ~:
Deputado VICENTE cnSCIQ~E

Vice-C~8side~te n8 exereí~iQ

ia ,:'res;..:;§nc':'3

L::e 1996

A parapsicologia é conSiderada verdadeira clencia. os metados de

consulta milenares do futuro como o Tarot , o I-Ching e as Runas são considerados

poderosos mstrurnentos de onentação pessoal e respellados pelas maiS tradicíonal5

correntes da pSIcanálise. Basta que se leIa a obra de Carl Gustav Jung sobre o larot ou o

I-Ching para percebê~los não como meras superstições mas manifestações hístoricas dos

mitos, verdadeiros onentadores da pSIque em busca da auto-tntegração.

Quer concordemos ou não com essas práticas. mesmo que elas

contrariem valores de indole moral ou religiosa de alguns. não nos cabe apenar tamos

outros que veêm nessas atividades forma de expressão de seus anseIos.

Como observa o autor. o bem jurídico protegido e a credulidade

pública. mas a atual sociedade convive bem com as pessóas que se dedicam a essas

práticas, Basta vennos que uma publicação especializada como a revista "Planeta", tem

tiragem nacional de centenas de milhares de exemplares para conclUIr que a sociedade

brasileira abriga a pretensão da proposição,

Cabe notar que ao suprimir esse artigo não se estam afastando do

direito penal a possibilidade de coibir uma exploração fraudulenta da credulidade de

PROJETO DE LEI N° 1.789-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N° 282/95

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Picos, no Estado
do Piauí; tendo parecer da Comissão de Educaçáo, Cultura e Desporto, pela
rejeição, contra o voto em separado do Dep. Paes Landim.

(PROJETO DE LEI N° 1.789, DE 1996, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na ComIssão de Educação, Cultura e Desporto
- termo de recebimento de emendas
M parecer vencedor
~ parecer da Comissão
- voto em separado do Deputado Paes Landim

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Técnica Federal de
Picos, no Estado do Piauí.
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. . .Art. 2· A Escola Técnica Federal de Picos manterá cursos profissionalizantes
de mvel media, para atender aO setor agroindustrial.

. ~rt.. 3° A instala~ão do estabelecimento de Ensino de que trata esta Lei
subor~a •.se ~ preVia conslgnaçao. no Orç'lUIlcnto da União. das dotações necessárias. assim
~o.~o ~ cnaçao dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por
ID1ctanva exclusiva do Presidente da República.

_ Art. 4° O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Educação e as Secretarias
de Educaçao Estadual e MUDlclpal, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias
contado a partir de sua vigéncia. '

Art. SO Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 1-2 de abril de 1996

Senador José Sarney
Presidente do Senado Fed

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 282. 1995

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Picos. no Estado
do Piam.

Apresentado pelo Senador Freitas Neto

Lido no expedIente da Sessào de 05/10/95, e publicado no DCN (Seçào lI) de 06íl0/95.
Despachado ã Comissão de Educação-CE (decisão ternunativa), onde poderá receber
emendas apos publicado e dis01buido em avulsos pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 12/03/96. anunciada a matéria é proferido pelo Seno Hugo Napoleão. relator
designado. parecer de Plenário. em substituição à CE. favorável â Emenda n° I-CE.
Abertura de prazo de 5 dias úteis. para recebimento de emendas. nos termos do art. 235.
11. "d", do Regimento Interno.
Em 21/03/96. a Presidência comunica ao Plenmo o término do prazo para apresentação
de emendas á matéria., sendo que à mesma não foram apresentadas emendas,
Em 11/04/96. discussão encerrada sem debates. Aprovado com a Emenda n' I-CE. de
parecer favorável. À CDIR para redação final. Leitura do Parecer n' 186/96·CDIR (ReI.
Seno Emandes Amorim) oferecendo a redação final da matéria. Aprovada. nos termos do
RQS n' 351/96. de dispensa de publicação para imediata discussão e votação da matéria.
À Cámara dos Deputados com o SFIN'... 531 d.< /":'.0'(- /h

Oficio n' 5 31 (SF)
Senhor Pruneiro-SecretarlO.

Encaminho a Vossa Exceléncia. a ruo de ser submetido á
reVIsão da Cámara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Consntuição Federal. o
Proleto de Lei do Senado n' 282. de 1995. constante dos autógrafos em anexo, que

--'-'autoriv .1 Poder Execunvo a cnar a Escola Técmca Federal de Picos. no Estado do
Piauí",

Senado Federal. em (,::"" de abril de 1996

A Sua ExcelênCIa o Senhor
Deputado Wilson Campos
DO. Pnmeiro-Secretmo da Cámara dos Deputados
vpIl.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIME1\TO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NU 1.789. DE 1996

Nos termos do art. 1J9. "caput". L do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. \1 Sr. PreSidente determinou a

abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Cumissões - de prazo

para apresentação de emendas ao projeto. a partir de 10 de maio de

1996, por cinco sessões. Esgotado o prazo. não toram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 21 de maio de 1996

\ \
\ " ~

Célia Mária oe Oliveira

~pl
,;,; \

PARECER DA Pi~

COMISSÃO DE EDlJCACÃO CULTIJRA E DESPORTO

PARECER VENCEDOR

I - RELATÓRIO
O Projeto de LeI n· 1.789 de 1996, de autona do Senado Federal visa

"autonzar o Poder Executivo a cnar a Escola Técnica Federal de PICOS, no Estado do Piaut".

O Projeto de miciatlva do Senador FREITAS NETO. teve sua
tranllmção aprovada pela COll1lssão de Educação do Senado Federal e postenOrmenle
enc3mlOhado a esta Casa nos termos do anigo 65 da Consnruição Federal.

Em trarnlmção nesta Comissão de Ménro. esgotado o prazo regImental.
não tbram apresenmdas emendas ao ProJeto.

o reterido projeto teve como pnmeiro relator o Depumdo PAES
LANDIM. que apresentou parecer favoravel.

Em rellDlão desta ComIssão de Educação. Cultura e Desoono. o parecer
apresenmdo foi reJeimdo. cabendo a este deputado. nos termos do Amgo 57. IOCISO Xll.
apresentação de novo parecer.

É ú relatóno.

!l- VOTO DO RELATOR

Apresento o meu voto contrario a aprovação do Projeto de Lei 1789196 d
Senado FederaL face acordo firmado nesta ComISsão de Ménto _Súmula de Orien~ção n;Olo

C
aprovada em rellDlão dta 0810311 996 - onde recomenda-se a rejeIção de matenas que ltlltam da'

nação de Escolas.

Não obstante o acordo acima menCIonado, a criação de escolas federais são
mwto onerosas para o ,Governo Federal - MínisTcno da Educação e do Desporto, Os recursos
d~stlnados aquele Mimsterio Já. estão exaundos com a manutenção da rede hOJe eXIstente. e a
cnação de no~as. escolas pode não solucionar o problemas de ensmo. mas agravar a Situação
pela falta ou dlmlnuiçào desses recursos,

1..789 de 1996.Face ao exp0!lto. apresento voto contrário à aprovação do Projeto de Lei

Sala da comissão. ~m :: ",l .. lv'-.,(,." J ~l( I ··1 "i{..:,

~~,
~a(or

.-,--

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educa,:ão. Cultura e Desporto. em reunião
ordinária re:ili.zru:la hOje. rejeitou. contra o voto em separado do Deputado Paes Landim.
primitivo relator, OPL n° 1.789/96, nos tennos do parecer do Deputado Itmnar Serpa.
designado relator do vencedor.

Es!ivetllll1 presentes os Senhores DepUlados Moacyr
Andrade. Presidente: Alvaro Valle e Mauricio Requião. Vice-Presidentes; Paulo Lima.
Padre Roque, Mario de Oliveira. Itamar Serpa, Ubiratan Aguiar. Luciano Castro, F1ávio
Arns. pjalma de A1üeida César. Osmànio Pereira. Pedro Wilson. Dolores Nunes, Costa
Ferretra, Marisa Semmo. Esther Grossi, Severiano Alves e Marquinho Chedid.

Sala da Conussão, em 04 de dezembro de 1996

(\
C\LV'~-

Depll.!gdo;[\4 Andrade
./ ,Presidente
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PAES LANDIM SUMÁRIO

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei n' 1.789196, de autoria do Senado Federal visa

"autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Picos. no Estado do
Piauí".

Este é o primeiro órgão tecruco da Câmara dos Deputados a

proceder á anàlise de merita do referido PL. De acordo com o despacho da Mesa. a

proposição sem aprecIada também pelas Comissões de Finanças e Tributação e de

Constituição e Justiça e de Redação.

- Projeto IniCiai

- Na Comissão de Viação e Transportes.
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Educação. Cultura e Despbrto:
- termo de recebimento de emendas
• parecer do relator
- parecer da Comissão

Nesta Comissão. nos tennos do ano 119. caput. do Regimento

Interno. alterado pelo ano 1', I, da Resolução n' 10191. o Senhor Presidente determinou a

abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

emendas ao projeto. a panir de 10 de maio de 1996. por cinco sessões. Esgotado o prazo.

não foram recebidas emendas ao PL.

lI-VOTO

A fonnação profissional. alíada a uma educa,ção geral consistente.
(em sido conSiderada uma estrategia para o desenvolvimento sustentado :-:enhum paiS

conseguIU m'leis adequados de desenvolvimento e uma quahdade de vida satlsfatona para
:;)eu povo sem inVestimentos maciços em educação.

o Congresso NaCIOnal decreta

Art ]0 Todos os veiculas destinados ao transporte coleu .... o de

e5colares deverão ter a cor amarela em toda a extensão da lataria. com a Inscnção do

dlstIco ESCOLAR em letras pretas sobre fundo branco com cercadura preta medmdo

quarenta centlmetros de largura, a meia altura das laterais t: da traseira do veiculo

Art. 2" O Poder Executl\o re6rulamentara tosta lei em ah: 150

(cento e cmquenta) dias a conllU da data de sua publicação

Ar! JI'. Esta lei entra em VJgDr na data de sua puhltcól.ç:ão

Art 4° Revogam·se as dtsposíções em contràno

Jl STlFIC \(.\0

(PROJETO DE LEI N' 1.804, DE 1996, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

PROJETO DE LEI N~ 1.804-B, DE 1996
(Do Sr. Pimentel Gomes)

j. ,7.'! ~
fi I..-{ '. -.1.'-'

Deputado PAES L.-\,'lDIM"

o transporte de cnanças e ildoleccmes. para <.;er feno com cLmtortn

e segurança... depende fundamentalmete d1.s caractenstlc.:l5 do \elculo t: da experlencla e

habll/(Iade do cOl1dutor Um outro fator que contnbur para a ~egurança do transporte

escolar e a Identificação do \elculo. de modo a dlstlngw·lo d05 demaiS N05 Estados

Urudos. como laJl1hem na maior pane dos palses europeus. os Ônibus e'Jcolares são

bastante \ ISlvelS de tal forma que quase todos os cldadão5. pedestres ou motonsUlS.

conseguem \er. de longe. os \clculos utilizados para esse obJetivo

Aqw no Brasil. Já não e assim Em quase todo o Pais. Inclwndo o
D150110 Federal. os veJculos de transporte l!scolar têm Inscnçôes que os Identaicam. mas o

padrão \,sual adotado difere de cidade para CIdade Em al~TUfiS lugares. sequer e POSSI\-t:l

distinguir um õrnbus escolares do õmbus urbanos comum Esta e a razão pela qual faz-se

neceSS3.I1a uma lei federal. ja que não eXiste 3.rt1go. para~Tf3fo ou JnCi50~. neSSe ~t'nlldo. no

Código NaCional de Trânsito. e nem uma resolução desse tIpo apro....ada pelo Conselho

NacIOnal de Trãnslto - CONTRAN

A proposta. contida no projeto de lei que aqw apresemo tem esse

Importante obJenvo tomar maIs seguros 05 veiculas de transporte escolar. aumentando a
sua viSibilidade perante todos os demaiS componentes do t:ráfego. notadamente nos

hOr:lnoS de maJOr movimentação. quando awnentam sigmficanvamente os nscos de

acIdentes. tomando um pouco mais fácIl a VIda de milhares de CidadãOS brasIleirOS

Circulando pelas ruas das Cidades.

Pelas razões expostas consideremo$ de extrema ImportânCia a

parnclpação dos Nobres ParfameollUes no esforço para a aprovação da presente
propoSIção.

Sala das Sessões. em de

1uJo .. nos ,:"Jbemos t.lUé o Brasil I:' o pflmt:Ho pJ.1C, do munJo em

J(;Hkn1~" ,h: tr.:lJl<..l\(l Por neghg2ncl3... Imprudéncla c lmP<1nçJ.. L', mutr>r,\lJ...'l S:W
re~ron"J.H·IS ror mJ.IS de qOoe dos SInistros Er ~..anto. o qUI: no:) dClu C.1dJ. \l!l mal':>

preU'up.1do<, c () Iran.'ilxme coku\o escolar C' ,o de t:nanças c JJolt:et:ntt:s durante O

> p::nodo JJ.s JulJ.!.. U"" qU.ll$ :.e 'Jentt:m 'iempre com es:>J. ·sl.:n~"l(,:jo de m..ulm:rJhilll.iao::

Para eles. nunca hll... era e\enruaJ~ colisões. ~'vlta.. eIS ou não .:l "'u.1J. e o inICIO til.! um

processo mara\llhoso. mas que. para 05 paIS a preocupação 'Jemprc ';t.'ra permanente

de 1906, ,.~Sala da Comlssào. em ~ de

Pelo exposto. mesmo conhecendo as díficuldades que pr01etos de lei
dessa natureza enfrentam em sua tramitação nesta Casa. sou tonemente tàvoravei a sua
aprovação. tJ.ce aos beneticios sociais que poderá gerar Quanto aos aspectos l~gal5 d.l
proposta do Senado Federal. de autoria do eminente Senador Frcltas >-."eto. grande IIder

pohtico do PiaUl. compete a Comissão de Constituição e Justiça e Ge Redação apreciar

A criação da Escola Técruca Federal de Picos sera um marco na
tústoria educacIOnal do Estado e poderá modificar. a cuno prazo. o perfil prarisslOnal da

região Além disso. essa Escola sera um centro de referênCia para Outros estabelecimentos

de formação profiSSIOnal do Piau!. com desdobramentos positivos na Vida da populacão

o Estaoo do Piaul quer integrar-se a e:,se esforço nacIOnai e ampliar
'lua rede de fonnação prorlssional. POSSUI apenas cerca de 50 nul estudantes no ensino

media ~_ destes. somente ..J nuJ em escolas lecnicas federais - I) mais respellado Sistema
escolar publico de educação protissional do Pais.

E nesta direção que o BrasIl busca caminhar..\traves de parccnas
pnvtlegmdas dentro do proprio Governo. com as agências formadoras. .:om \}$

trabalhadores e I;om o empresanado nacional. o ~1inis{erio da Educação e do Desporto

f)usca unpíementar seu Plano ~acional de Educação Protisslonai Obietlva aumentar :l

~mprcgabliidadeda máo-dc-obra. associada a ampiiação da arena ae eaucacão DmnSSIOn.'lJ.

~·()m programas ue quaufit:acao e requalificação do trabalhador atual c ruturo

Dispõe sobre o uso da cor amarela em todos os veiculas destinados ao
transporte coletivo de escolares e dá outras provi~éncias; tendo pareceres das
Comissões de Viação e Transportes e de Educaçao, Cultura e Desporto, pela
rejeição.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 1.804/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

. divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 16/05/96, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1996.

_ ,.l1i1/~1.".'.· ., ......- ..... ~."

Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Secretário

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I· RELATÓRIO

Propõe o Ilustre Deputado Pimentel Gomes a identificação

padrOnizada dos veículos que realizam serviço de transporte coletiVO de escolares

em todo o territóno nacional.

O padrão Que pretende ver adotado consiste de pintura

amarela aplicada em toda a superficie da carroçana do veiculo. "com a Inscnção

do dístico ESCOLAR em letras pretas sobre fundo branco com cercadura preta

medindo quarenta centímetros de largura. a meia aitura das laterais e da traseira

do veiculo".

Sendo o transporte de escolares um dos que eXige cnténos

de segurança mais rigorosos. entende o autor da prooosição que. no BraSIl. os

recursos empregados para a Idenllflcação dos veiculaS são mUito limitados. não

servindo para toma-los sufiCientemente VisíveiS e distintos dos demaiS que. com

aqueles. partilham o uso das vias públicas. Aponta. a titulo de exemplo. o caso

dos Estados Unidos. onde a presença de veiculo de transporte de escolares

destaca-se Visualmente no trafego. graças à pintura em cor especial. Única.

aplicada a toda à carroçana.

Findo o prazo regimental. nenhuma emenda ao proleto foi

encaminhada a esta Comissão.

É o relatóno.

11 • VOTO DO RELATOR

A padronização de veículos espeCiais é matéria de que se

lncu.-nbe tradicionalmente o CONTRAN por meio de suas resoluções. embora

nenl1uma tenha Sido editada até o momento com o objetiVO de diSCiplinar o caso

esp'3cifico dos veículos utilizados no transporte coletivo de escolares Na falta de

uma diretnz nacional. a regulamentação tem Sido providenciada localmente pelos

Departamentos Estaduais de TrânSito. nas respectivas áreas de JUrisdição.

Embora possam vanar de cidade para cidade, observa-se

que as específicações adotadas em todo o Brasil têm convergido para um certo

padrão. O padrão observado consiste baSicamente de faixa amarela pintada

longitudinalmente no veiculo. dentro da qual se Inscreve. em preto. o letrélro

ESCOLAR

Não temos conheCimento. nas Cidades braSileiras. de

experiência que tenha levado ao uso de cor Única para toda a frota em operação

neste tipo de servlÇD de transporte coletiVO. Estamos inclinados a admitir que a

padrOnização da cor, medida que constituI objeto do projeto que ora analisamos.

pouco acrescentana aos efeitos e ao destaque hOje conseguidos por melo do

conjunto faixa mais inscnção. o qual. este Sim. carece de padronização em âmbito

nacional. Tal conduta nos parece satisfazer plenamente as preocupações com a

segurança de crianças e adolescentes no trânSito mostrando-se eficaz o

suficiente para Induzir nos demaiS motoristas. Ciclistas e ate nos pedestres

atitudes de cautela em relação ao veiculo escolar.

Tanto assim que, estando em tramitação no Congresso

NaCional o projeto de lei que inStitUi o novo Código de TrânSIto BraSileiro. que

prima pelo rigor e pelas Inovações que Introduz. não se constata iniciativa
tendente a obngar o uso de cor específica para os veiculas destinados ao

transporte de escolares. Desde o projeto originai . de autoria do poder executivo.

até o substitutivo recentemente aprovado na Comissão Especial do Senado

Federal. passando pelo substitutivo adotado pela Comissão Especial que

antenormente examinara o projeto nesta Casa. em todas estas versões.

prevaleceu a intenção de definir a padronização obrigatÓria dos veiculas nos

seguintes termos:

".. - pmtura de f81xa horizontal na cor amarela.
com fluarenta centímetros de targura. a meia altura. em toda
a extensão das partes laterais e traseira da carroçana. com
o distico ESCOLAR. em preto. sendo que. em caso de
veiculo de carroçana pintada na cor amarela. as cores aqui
indicadas devem ser Invertidas. "

Ora. á parte a divergênCia quanto á cor do veiculo em SI. o

conteúdo do projeto em pauta é praticamente coinCidente com o do dispOSitivo

mcluído no projeto de lei que mstitui o Código de TrânSito BraSileiro. Estando este

Já em fase final de tramitação no Senado Federal. não vemos. no momento. razão
que justifiaue aprovar a presente proPOSiçãO.

Sendo o que nos cabe aoreclar concluo o parecer

mamfestando-me pela rejeição do Projeto de Lei nO 1.804. de 1996. de autona do
nobre Deputado Pimentel Gomes.

Sala da Comissão, em ('(, de d-''''''>'f~ de 1996

, ~,

~'~>"Deputado LAEL VARÊtl:A

Relator.

fi PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes. em reumão
ordmárla realizada :laje. rejeitou unanimemente o Pro!eto de Lei nO 1.804/96 nos
termos do parecer do relator

Estiveram presentes os seguintes Deputados.
Newton Cardoso - PreSidente. Mauro Lopes e MariO

Negromonte - Vice-Presidentes ChiCO da Prr~ cesa CláudiO Cajado Paulo
Gouvéa Philemon Rodrloues. Moreira Franco {Icardo Barros. Alberto Silva
Oscar Andrade. Alberto 6óldman Agnaldo Tlmot•. o Antónlo Jorge Luís Barbosa
e Leonidas Cristina - titulares. e Eliseu Resende. Rubem Medina. Edinho AraUJO.
Basilio Vlllam. Oswaldo Soler e Zé Gerardo - suplentes.

Sala da Comissão. em 28 deag07

q~~-0~
~;ifaãoNEWTON CARDOSO

/ ,/Presidente

..,~;o"'.~
Relator .
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° I.804-A, DE 1996

Nos tennos do art. 119, "caput", 1. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente detenninou a

abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para apresentação de emendas ao projeto, a partir de OI de novembro

de 1996, por cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 1996
(\ .

DPi:d<!A,tl .
Célia ,Maria de Oliveira

VSecretária

PARECER DA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1- RELATÓRIO

O ilustre Deputado Pimentel Gomes propõe a identificação dos
velculos destinados ao transporte coletivo de escolares através do uso
de pintura de cor amarela em toda a superfície da carroçaria do
veiculo. com a "inscrição do distico ESCOLAR em letras pretas sobre
fundo branco com cercadura preta medindo quarenta centímetros de
largura. a meia altura das laterais e da traseira do veiculo".

Aponta como objetivo "tornar mais seguros 05 velculos :je
transporte escolar. aumentando a sua visibihdade perante todos 05

demaiS componentes do tráfego, notadamente nos horários de maior
movimentação. quando aumentam significativamente os riscos de
acidentes. tornando um pouco mais fácil a vida de milhares de
cidadãos brasileiros circulando pelas ruas das cidades".

O ilustre par constata a existência de elevado númel,J de
acidentes e está preocupado com tal situação. Segundo o autor, a
aplicação de medidas como a que propõe podem vir r.') sentido de
minimizar o número de acidentes, aumentando assim a proteção às
crianças e adolescentes. Cita como exemplo as medidas aplicadas
nos Estados Unidos e na Europa e reconhece que no Brasil tal medida
não está regulamentada nem no Código Nacional de Trânsito e nem
em resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN.

Findo o prazo regimental, nenhuma emenda ao projeto foi
encaminhada a esta Comissão.

É o relatório.

1\ - VOTO DO RELATOR

A proposição do ilustre deputado Pimentel Gomes vem imbuída
de profunda preocupação com a cnação de condições que possam
evitar acidentes de trânsito, particularmente no transporte coletivo do
crianças e adolescentes para a escola. através do transporte coletivo
escolar. O objetiVO, sem nenhuma dúvida é de reconhecida e notória
importância.

Como já referido peio relatório do Deputado Lael Varella. na
Comissão de Transportes desta Casa. a padrOnização de veiculas
espeCiais é matéria tradicionalmente de Incumbência do CONTRAN.
através de resoluções. Como é de conhecimento. até o momento,

nenhuma medida neste sentido foi editada peio referido órgão, mas os
Departamentos Estaduais de TrânSito e até alguns municipios têm
tomado providências e regulamentação em suas áreas de jUrJsdicão.

As medidas atualmente em vigor. como foram tomadas pôr
jurisdições locais. regionais ou estaduais. são variadas. TodaVia.
observa-se que as medidas tém convergido para um padrão que

consiste baSicamente de faixa amarela pintada longitudinalmente no
veiculo. dentro da qual se inscreve. em preto, o letreiro ESCOLAR.

Como, de modo geral, a atual padronização tem surtido os
efeitos que pretende o projeto de lei em tela, resulta relativa a
existência de medida de padronização estabelecida nacionalmente.

Reconhecendo esta situação, aliás, o Projeto de Lei que institui o
novo Código de Trânsito Brasileiro, que prima pelo rigor e pelas
inovações que introduz, segue a prática e não estabelece o uso de
uma cor espec;ífica para os veículos. O texto, desde o original até o
substitutivo adotado pela Comissão Especial do Senado Federal,
passando pelo substitutivo adotado pela Comissão Especial desta
Casa, estabelece textualmente o seguinte:

(. ..) "- Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com
quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a
extensão das partes laterais e traseira da corroçaria, com o
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de
veículo de carroçaria pintada de cor amarela, as cores aqui
indicadas devem ser invertidas".

Ora, apesar da divergência quanto à cor do veículo, o conteúdo e
os objetivos do projeto em pauta é coincidente com o dispositivo
incluído no Projeto que ínstitui o Código de Trânsito Brasileiro. Como
este já está em fase final de tramitação no Senado Federal, não
vemos, razão maior que justifique a aprovação da presente
proposição. Ademais, mesmo que o Projeto de Código nada dissesse
a este respeito, o que, já dissemos, não acontece, conviria com bem
maior facilidade e sem nenhuma ilegalidade a adoção de medida
semelhante pelo CONTRAN.

Sendo o que nos cabe apreciar, concluo o parecer manifestando
me pela rejeição do Projeto de Lei n· 1.804, de 1996, de autoria do
'lobre Deputado Pimentel Gomes.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 1996.

~'
~.7~

Deputado prD~QUE (PT-PR)
~é'i'a~~'

IJ! - PARECER DA COMI55..\0

A COllUSSÜO dc Educru;ilo. Cultura" Desporto. em rewuüo
orJimíria reaíJz.ada hOI" re.ieit(,u. Ullorumememe. l) PL n' 1.811-1-,v96. nos tenuos do
par.cer do rdmol. Deputa.l" Padre Roque

Estlvernn, pr.,entes o, Senhore;, Deputado, Moacyr
Andrade. Presidente. Mauricio Requião. \'lce·Presidente. Severiano Alves. Mansa
Serrano. LuiL Duruu. hdro Wilson. Jo,é Luiz Clerot. Diolma de Almeida Ce'ar,

Padre Roque. F1ávi., Arm. Costa Ferreira 1100a Elvir,~ EstJler GrossÍ, Ricardo
Gomydo Marquinho Chedi.\. Alexandre Santo,. lramar Serpu. Agnaldo Timóteo.
liolTmall AgUIar. Eunco MmUlda " LucJaJln Castro

Sula dJ Conussão. em 12 de dezembro de 1996

rade
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PROJETO DE LEI N~ 1.815-B, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS N2 377/89

Quinta-feira 6 03801

Altera dispositivos do Decreto-Lei nO 4.657, de 4 de setembro de 1942, e da Lei nO
3.071, de 1° de janeiro de 1916, e dá outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação deste e do de nO
240/95, apensado, com substitutivo; pela aprovação da emenda nO 2/91 e rejeição
das emendas de nOs 1/91 e 3/91, apresentadas na Comissão, e pela aprovação da
emenda nO 1/95, pela aprovação parcial da de nO 2195 e rejeição das emendas de
nOs 3/95, 4/95 e 5/95, apresentadas ao substitutivo, com voto em separado do
Deputado Humberto Costa; e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do de
nO 240/95, apensado, e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com subemendas.

(PROJETO DE LEI N° 1.815, DE 1991, TENDO APENSADO O DE -N° 240/95, A QUE
SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Projeto apensado: Projeto de Lei nO 240195

11I - Na Comissão de Seguridade Social e Família:

- emendas apresentadas na Comissão (3)
- termo de recebimento de emendas
- termo de recebimento de emendas (reabertura de discussão)
- 1° parecer da relatora
- 1° substitutivo oferecido pela relatora
- emendas apresentadas ao substitutivo da relatora (5)
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo da relatora
- 2° parecer da relatora
- 2° substitutivo oferecido pela relatora
• parecer reformulado
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado.

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

• termo de recebimento de emendas;
• parecer do relator;
• subemendas oferecidas pelo relator;
• parecer da Comissão;
• subemendas adotadas pela Comissão.
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dos ben.~ judi
.tribuir ••d.i-

.alv.~••ção

o juiz poder'
do. c6njuq•• ,

c6njuq•• pod., ••••u
raqi.. d. ..paraç60 d.

I

co.uns, IIÓv.i. ou ill6-.
••• cons.ntiaento pelo

ou gravar d. 6nua r.al

ou direito. r •• i. .obra imóvel.

,
por:

IV - d••obriq.r ou r.ivindicar o. imóv.ia que
t.nhaa sido qravado. ou ali.nado•••• outorqa do ou
tro c6njuq. ou .upri..nto do juiz:

V - d.aandar a r ••ci.lo do. contrato. d.
fiança, aval ou doaçlO r.alizado. pelo c6njuq•••• o
con.enti..nto do outro,

VI - r.ivindicar o. bens
val., doadoa ou transf.rido.
outro c6njuq.,

VI - o dO.1Cilio do ca••l ••~•••colhido por
ambo. o. cOnjuq•• , .a. ua • outro podario au••ntar

•• do do.icilio conjuqal p.~••t.nd.r ••nc.~qo. p~_

blico., .0 .x.~cício d. profi••Ao ou. int.r•••••
particular•• r.l.v.nt••• •

-A~t. 235 - N.nhum do.
torlzaçAo do outro, exceto no
bena:

I - alienar, hipocecar

oa bana imóveis
alheioa:

II - pl.i~••~ como autor ou ~.u Acerca d•••••

bens ou direito.;

111 - pr••tar fianç. ou av.l:
IV - faz.r doaçio nAo re.uneratória co. os bens

ou rendimento. comuna, exceto no. c~.o. previsto. no

art. 236:

v - contrair obriqaçó•• qu. po•••• i.portar ••

alian.çlo do. b.ns do casal."

"Art. 236 - Sao vAlid.. a. do.çO•• f.ita••0.
t1lho., por DC•• ilo da ••u ca....nto ou no ••e.bel.-.....
ci••nto da .cono.ia ••parada.-

"Art. 237 - Cabe ao juiz sup~ir • outo~q.

qu.ndo qualqu.r dos cOnjuq••• d.n.qu.~ s.. motivo
justo, ou Ih••• j. impo•• iv.l d'-l.,"

-Art. 238 - o .uprim.nto judici.l v.lid. o.
ato••utoriz.do., m.S nlo obriq. o. b.n. p~óprio. do
outro cOnjug•• -

"Art. 240 - P.lo ca••m.nto, ho•••• ••ulh.r a.
.u••••utuam.nt. a condição d. con.ort•• , co.panh.i
roa • r ••pon.Av.is p.lo••ncarqo. d. taM11i••

P.rAqrafo unico - t faculdad. d. ambos os
c6njuq.. que um d.l.s acr••ç.,ao. s.u. o. apelidos
do con.art... •

"Art. 241 - As dívida. contr.íd.. por qu.lqu.r
do. cOnjuq•• na .daini.tr.çlo do. bens particul.r••
••• ben.ficio d.st•• , nlo obriqa. o. bens comuns.-

"Art. 246 - O. bens da co.unhlo r ••pond•• paI.. obriqaçO.. contr.id.. pelo ••rido ou pela .ulh.r
par. at.nder ao••ncarqO' d. f ••íli., ls d••pe••• d.
admini.traçlo ••• d.corr.nt•• d. 'imposiçlo l.q.l.

ParAqrafo ~ftico - A .dainistr.çlo e. disposi
çlo do. b.ns que con.titu•• o p.trimOnio p.rticul.r
co.pet.. .0 cOnjuq. pr~pri.tlrio, ••lvo dispo. içA0
contrAria no·p.cto ant.nupciaL."

"Art. 248 - Qualqu.r que ••j. o r.qi.. d.
ben., o marido. a mulh.r pode. liv~.~.nt.:

I - ex.rc.r o ~ireito que Ih•• co.pet. sobre ••
pes.oas e o. bens dOG filhos h.vido••nt•• do c•••

"ent,,:
11 - pratic.r todo. os ato. d. di.po.içAo • .d

.ini.traçao n.c.s.Ario. ao d••••penho d••u. profis

aio:
111 - administrar o. b.n. p~óprio•• d.l•• di.-

11 - os cOnjuq•••10 obriq.do. a concorr.r,
na' proporçlo d•••u. h.v.r••• r.ndiaento., p.r.' o
su.t.nto d. r••ilia e .duc.çlo do. filhos, qu.lquer
que •• j. o r.qift. d. ben.,

III - • adainistr.çlo do. bens particular•• co.
peta a cada oOnjuq., peraitida • outorqa d. pod.r••
da q.stlo da um ao outro,

IV - a .daini.traçlo do. bens co.uns competa a
ambo. o. c6njuq•• ,

V - •• ca.o. d.
cial••nta co.provada,
ni.tr.çlo ••pena. um

rado, divorci.do ou t.ndo .ido ••u c•••~nto .nul.
do, pr.v.l.c.rA _ vont.d. do c6njuq. co. qu••••ti

ver•• o. filho••
Pa~Aqr.fo único - Nlo ••ndo o. p.i. ca••do.,

bast.r' o con••ntimento do que houv.r r.conh.cido o
menor ou ••••te nio tor r.conh.c1~o, o con••nti..n

to aatarno.·
"Art. 224 - Conc.di4a • ..par.çlo, qu.lqu.r

do. cOnjuq.. ~od.rA pedir .li..nto. provi.ionai.,
que Ih•••rlo .rbitr.do. na foras do .rt. 400."

"Art. 231 - slo d.v.r•• d••mbo. o. c6njuq•• :
I - fid.lidad. r.cíproc.,

II - vida •• coaua, nc do.icílio conjuqal:
III - r ••peito • con.id.raçlo recíproco.,

IV - .ust.nto, quarda • .duc.çlo doe filho•• "
-Art. 233 - A direçlo • a r.pr.s.nt.çlu d. so

ci.d.d. conjuq.l c.be. aO ..rido. I .ulh.r, que a,
.x.rcerio no int.r•••• do ca.al • dos filho., ob••r

vadas .s s.quint•• nora.'1
I - hav.ndo div.rq'ncia .ntr. o. c6njuq•• , ti

c. r ••s.lv.do a ambos o dir.ito d. recorrer ao jui~,

de.de que nlo s. tr.t. d••at~ria per.onalí•• i ..:

o CONGRESSO NACIONAL d.c~.t.:

Art. 1· - O , 7· do a~t. 7· do O.c~.to-Lei n· 4.657,

d. 4 d. s.t.ab~o d. 1942 (Lei d. Int~oduçAo ao códiqo Civil Ir••i
l.ire). passa a vigorar co~ • seguinte redaçio:

Art. 7'.

., 7' - O domicilio do ?al ou da ~ã. que t.nha
filho. sob a sua qua~da e.t.nde-•• ao. filho. não
••ancipado., e o do tutor ou curador ao. incapaz••

sob a sua guarda.-

Art. 2' - 05 dispositivo. abaixo anua.cados da Lei
n· 3.0~ •• j. L' d. jan.i~o d. 1916 - códiqo Civil B~a.il.i~o, pa.
sa. a v'~o~a~ co. a .equinte ~edação:

Art. 9', , 1-.

"I - por conc•••lo do pai ou da mAe ou por .en
tença do juiz, ouv:10 o tutor, s. ~ ••nar tiver

dezoito ano. completos.-
"A~t. 70 - t pe~.itido ao casal destinar u.

p~.dio pa~a do.icilio da fa.ilia, co. a cláu.ula de
!ica~ isento de execução por dívida., .alvo as que
provie~e. de impo.tos ~.lativo. ao •••mo prádto.

Pa~á9~afo único - E.,. isençlo durarA .nqu.nto
viv.~e. o. c6njuqe. e atá que haja filho incap.z.

Art. 178, f 9·, I.
"c • re.ver do m.rido o. bens próprio. confia

dos' sua administração por pacto ant.nupcial.
"Art. 186 - Em c••o d. div.rq'ncia .ntr. o ca

.al, caberA r.cur'O .0 juiz, ou ••ndo O ca.al ,.p~-
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alua:

cónjuga. co.pet. a
.ociadada conjugal

ge:

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

nova.

, ne

i.pU-

e .ociadada conjugal
o pitrio poder co.pata

"Art. 381 - Die.olvida
por aorte de ua doa cOnjug•• ,
ao cOnjuge .o~rev~vante.·

"Art. 393 - A aia ou pai qua contrai
ndpcias nlo parde, quanto ao. filho. do leito anta
rior, o direito ao p6.trio poder, axarcando-o •••
qualquer interfarlncia do novo cónjuga."·

"Art. 407 - o diraito da nomear tutor coapata
ao. pai. e ao. avó.. Cada usa d•••a. pa••oa. o .xar
cari, no ca.o de falta ou incapacidade da. que lh••
ant.cedera., na arde. aqui estabel.cida.

Par'grafo único -·A nomeaçAo dava éon.tar d.
te.tamanto ou de qualquar outro documento autAnti-

co.-

2' - Varificado que nAo d.ve o ..nor peraan.
car a. podar da mAe ou do pai, def.rir6 o juiz a .ua
guarda a pessoa notoriamente idOn.e, da prefarlncia
da familla de qualgu.r dos ganitor••• "

"Art. 380 - Durante a viq'ncia da .oci.dada
conjugal o pátr\o pod.r compete ao pai a .. mie, con
juntaaenta •. Na falta ou impedi..nto da ua dos prog.
nitora., pasaar6 o outro a exerci-lo co. exclusivi
dade.

Par6grafo único - Divargindo os proganitora.
quanto ao axarcicio do pitrio pod.r, qualquer dale.
tar' o direito da recorrer ao juiz, para aoluçAo da
divergAncia."

"Art. 409 - Em falta do tutor noa.ado pelos
pai., incumbe a tutela ao. parante. con.anqtiin.o. do

..nor, por asta orda.:
I - ao. avó.;

11 - ao. irmAo., preterindo oa bilaterai. ao.

unil.terai. e o mals velho ao maia aoço:

t 3' - Ea ca.o da aalvar.açlo d. ban., o juiz
podari atribuir a adaini.traçlo do. bana a apenaa ua

doa cOnjugea."
"Art. 277 - Aaboa oa cOnjuge••10 ObrigadO. a

contribuir para ae de.pe.a. da faailia na proporçlo
do. rendi..ntoa d••au trabalho e d••eU. bena, aal
vo eatipulaçlo .m contririo no contrato ant.nup
cial."

~Art••29 - A mA. ou.o pai que contrai nova.
ndpcia. nlo perde o dir.ito a t.r conaigo os filhoa,
que .ó lhes poderio aer retiradoa .andando o juiz,
provado que ua ou outro ou o padrasto ou a aadra.ta,
nlo oa trataa convenient.m.nte."

"Art. 360 - O filho reconhecido, enquanto me
nor, ficari .ob o pátrio pod.r do prog.nitor que o
reconh.c.r, ••e aabas o r.conh.c.r.a, sob. autori
dade do pai • da mia.

i ~' - Caba a guarda do "nor .. ale que o r.co
qhacar, salvo s. da tal soluçlo adviar prajuizo ao
_nor.

" ~."Art. 274 - A adaini.traçlo do património co~
coapet. a qualqu.r dos cónjug••• a. divida. por aa
bOa contraida. obrigaa nlo .ó o. ben. co~un•••nlo,
ainda, .a falta d••t •• , o. particular•• d. cada cOn
jug., na razão do proveito que cada qual houv.r au
farido •

S l' - A anulncia de ambO. oa cOnjuga.
c•••iria para o. ato. a titulo gratuito que
qua. cas.lo d. u.o ou gozo da bana coaun••

doi.

"Art. 251 - A qualqu.r do.
diração e a administraçAo da
quando o outro:

I - e.tiver em lugar ramoto ou nlo aabidor
11 - eativar em cárcera por maia de

X - a fiança ou aval prastada por ua do. cOn
juge., .a. a devida outorga do outro."

11 - como prOCurador, •• tiver mandato .xprasso
ou tácito para o. admini.trar:

111 - como depositário, •• nAo for usutrutuário
nem administrador."

"Art. 263 - São excluido. da cOllunhlo:

ano.;

111 - for judicialmenta declarado intardito.
Parágrafo tinico - Ne•••• ca.o., caba ao cónju-

I - como usufrutuário} .a o rendimento for co-

111 - dó órflo de pai e aia, ou do .anor, no.
tarmo. do. art•• 394 e 395, .abara caa., no. t.rao.
do art. 183.-n· XI, co. o con••ntiaanto do tutorl

IV - d~ todo. o. que d.pandere., para ca.ar,
da autorizaçlo judicial (art•• 1'3, n' XI, 3'4, n'
111, 426, n' I a 453).

S 2' - podarAo o. nubentae, no proc••so da
habilitação, optar pala r.gima da coaunhlo univ.r
.a1 I. ainda que maiores de ••tenta ano.,.. tivera.

comprovadamanta v1vido como caaado. no aini=o hi d.z

anoa ou tanham filho. da ~niAo."

~Art. 260 - O eónjuga que a.tiver.na po.s. d.
bana particular.a do outro cOnjuge sar' para coa al.

a sau. hordatros respon.iv.l:

I - adainistrar o. ban. comun.r
11 - diapor doa particularaa a alianar o. ben.

.ovai. comuna a oa do outro cOnjugel
111 - pdainistr~ o. bana do outro cónjug.,

IV - .tienar os imóveis coauna e o. do outro

cOnjuga, mediante autorizaçlo ••pecial do juiz."
~Art. 258 - Não havando conv.nçAo ou ._do nu

la, vigorari, q~anto aos ban••ntre 9. cOnjuga., o

regime de comunhAo parc~al.

i l' - t, porém, obrigatório o r.gim. da ••pa

ração de b.na no ~a.am.nto:

I - da. pessoa. que o celebrar.. co. infraçlo

do estabel.cido no art. 183, ~'. XI a XVI (art.
216) :

rt - dos maiores de .etanta ano.,

VII - praticar todo. o. ato. que nio lhe. fo

r •• expr•••A••nte vedado••

Par6grato único - N& hipót... do n~ro VI,
•• O ca.al ••tiver ••parado d. fato por ..i. 4a cin

co an~., cabe.O r.ivindicant. prov.r que oa bana

• io d. propri.dad. coau•• "
"Art. 249 - A. açO•• fundada. no••ndaero. IV,

V • VI do artigo anterior compete. ao. cOnjuge. • a

••ua h.rd.iro•• "
"Art. 250 - t aaa.gurado ao t.rceiro prajudi

cado, no. c ••o. doa número. rv • V 40 art. 24., o
dir.ito ragra.aivo contra o cOnjuga •••u. h.rd.i-

ro•• -
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111 - aoa tio., preferindo o .aia velho ao .ai.
lIOÇo.

Par~qrato l1nico - Cabe ao jui~ decidir da outro
aodo, no int.r•••• do ..nor....

-Art.. 414 - Pod••••euaar-a. da tutela todos

oa que co.provar•• incapacitaçlo ti.iea, afetiva ou

financelra.-
"Art. .5. "O cOnjuqa nlo .aparado judicial

..nte " da direito, o curador do outro, quando in
tard1tol na talta do cOnjuqa, o. pa1a do curatelado:
n. falta doa pata, o par.ne. ••i_ próxia-o, t'icanda o

juiz autorizado li ••colher a pe••oa .aia indicada r

na aus'ncla d. oarentes.·

Art.. 3· - Ao unilo da ho.... aulher, COIlO caa.de.

to...., • que perdura p:tr cinco ano.; c ,t !=-'Or dois anos qUU1do in

terroapida por aorta d. u. del•• , • pvr qualquer ta.pc existindo
prol., faz pr••1m!r que. aJOboa pert,,-,\e'll-., •• pa.rt.. iguaia, oa

bena havide-. partir da coabitaçlo, ainda que adquirido... no..

da ua .6 doa convivent•••
Art. 4- - A coapanheira quando injuata..nt. abando

nada pelo co~~~.iro, após unilo par ••1. d. cinco .noa ou da qual

tenha havido prole, poder' valer-•• da. dtapoaiçõea da Lei n·

3.071, de l' da janeiro d."19l6 - Códiqo civil Bra.ileiro, para
haver all..ntoa o. que nec•••tte para & própria .ubsiat'ncia.

Art. 5' - Slo ravaqadoa o P&ú9J:afo dnico ao art.
36, o I l- do art. 17'~ o n- VII do are .. la3, o n- IV do art. 219,

o. arta. 234, 242, 243, 244, 2~S, 241, 2~3 • as., o ne XII 40 ert.

263, o par6qrato único do art. 2", o ~. 275 • o n' 111 do art.
1. 7H, da Lai n' 3.0n, da 1". da jan.~ro da lU' - C64190 Civil
Bra.ileiro.

Art. 6' - Os Capitulo. I, II a III do Livro I, Titu
lo II - .rt•• 229 a 255 do Códiqo Civil Bra.1la1ro, p...... cona
tituir o Capitulo I, aob a apiqrata "00. Diraito. a Davara. do

Marido. da MUlher-.

Art. 7' - t ravoqado, no Códiqo Civil IIraaUairo,
Parta E.paci.l, o capitulo v, do Titulo 111, do Livro I - erta. 27'
• 311, que ••tabaleoa-reqr•••obre o regi.. dotal no c .....nto.

Art. •• - E.ta Lei antra •• vigor na data de aua
publicaçlo.

Art. !I' - Ravoq..-sa .. d1.poaiç6as a. contr~rio.

SENADO FEDERAL, Ell .;)~ DE AGOSTO DE 1991

LralSLAçAO CITADA. ANEXADA I'ELA COORDENAÇAD
DAS COMISSOrS P61U1ANENZ'ES

DECRETo-LEI N? 4,657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

L~i d~ lntroduçdo ao Código Civil Brasi/~iro•

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

Art. 7'! A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o
começo e o fim da personalidade, o nome. a capacidade e tiS direitos de familia .

. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .
• • " lO .

t 7! Salvo o caso de abandono, o doDúcllio do chefe da familia estende-se ao ou
tro c:6njuJe e aos rllhos 010 emancipados, e o do lutor ou curador aos incapazes sob
sua luarda.

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

LEI N~ 3.071, DE 1~ DE JANEIRO DE 1916

Código Civil.
.. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -- ~ - •.• _ _ ,.o. •. " ~ ~ ..

LIVRO I

DAS PESSOAS
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CArlTlJLO I

DAS PESSOAS NATURAIS

0.0 ~ , ..- ..,._••__ _ _ .

Art. ~ Aos 21 (vintt e um) anos completos acaba a menoridade. ficando habilita
do o individuo para todos os atos da vida civil.

• YIdc MU. J91. 11. e 441. 1.

I I~ Ces,.DSá. para os menores. a incapacidade:

I - por conc:slo do pai, ou. se for mono, da mie, e por sentença do juiz. ouvi.
do o tUlor, se o ~.'>ct.lor tiver 18 (dezoito) anos cumpridos:

• • Yadc M. m. f ,t. ,. ColUtillliçlo FtdmII_ 19M.

11 - pelo~to;
IJI - pelo exerctcio de empreao público efeti~o;

IV - pcJa c:olaçto de arau cientifico em curso de ensino superior;
V - pelo est~belecimentocivil ou comercial. com economia própria.
I 2~ Para efeilo do alistamenlo e do soneio miUtar cessará a inc:aJ*:ldade do me

nor que houver completado IS (dezoiIO) anos de idade.

TITULO 11
DO DOMICiLIO CIVIL

Art. 36. o. incapazes tém por domiclJio o dos seus represenlantes.
Parásrafo único. A mulher casada tem por domicilio o do marido, salvo se estiver

desquitada (an. 315). ou lhe competir a administraçia do casal (an. 251).

", ••••u •••••••••••• -_ ...-.. __..-- ••• : , ,.'" , """ •••.•.••••

UVROU
Dos BENS

TITULO ÚNICO

DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS

CApITULO V

DO BEM DE FAMILJA

An. 70. ti permitido aos chefes de famDia deslÍnar um prtdio para domicUio des
la, com a cláusula de ficar isento de execuç&o por dlvidas, salvo as que provierem de
impostos relativos ao mesmo prbfio.

Pará&rafo único. Essa isençlo durará enquanto viverem OI c&juaes e at~ que os
filhos completem sua maioridade.

,. ~_ r ••.•• ~ " •• , •.••.• io.A__." .

UVROIII

Dos FATOS JVRIDlCOS

DISPOSlçOES PRELIMINARES

.....- - _ .
TITULO 111

DA PRESCRIÇÃO
..........'", :.0 _ , .. _ ~ ,. _ -." • ,",,---

CAPiTULO IV
DOS PRAZOS DA PRESCRIÇÃO

An. liS. Prescreve:
f I~ Em 10 (dez) dias, conlados do casamento, a açlo do marido para anular o

matrimOnio contraldo com mulher já denorada (arts. 218, 219, IV, e 220).
, __ , 1' .

f 9? Em 4 (quatro) anos:
I - contados da dissoIuçlo da sociedade conjuaaJ, a açAo da mulher para:

o) desobriaar ou reivindicar os Im6veis do casal. quando O marido OS aravou, OU
alienou sem oulorp ux6ria, ou suprimenlo dela pelo juiz (arts. 235 e 237);

b) anular as fWlÇas prestadas e as doaçlles feiw pelo marido fora dos casoslea.is
(arts. 235, JJJ e IV. e 236);

c) reaver do marido o dote.(an. 3(0), ou os outros bens seus confiados à adminis..
traç~o marilal (arts. 233. li, 263, VIIJ e IX. 269, 289, I, 300 e 311, IJI);

LIVRO I

Do DIREITO DE FAMiLlA

TITULO I
DO CASAMENTO

CAPtTuLO 11

DOS IMPEDIMENTOS

Art. 183. Nao podem casar (am. 207 e 209):
............... -- -_ 0 _ : _._ ..

VII - o cOnjuge adúltero com o seu co-ltu. por tal condenado;

'..'"""..~_-._-_ ~ '" -..
An. 186. Discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo o

casal separado, divorciado ou tiver sido o seu casamento anulado, a vontade do cOnju
ge, com quem estiverem os filhos.

, Parágrafo único. Sendo, porém, i1eg1timos OI pais, bastará o consentim~to do
que houver reconhecido o menor, ou, se este nlo for reconhecido, o consentlmenlO
matemo.

CApiTULO VI

00 CASAMENTO NULO E ANULÁVEL

.. ~ _ 0. 0 - _- -- -- -- --

An. 219. Considera-se erra essencial sobre a pessoa do outeo cônjuge:

....................... _ _ _ __ _ -_. _..
IV - o denorarnento da mulher, ignorado pelo marido.

.......... -- --_ .. -"" -- _ _ '.
. An. 224. Concedi.da a separaçlo, a mullier poderá pedir os alimentos prov;,io

na.., que llie serao arbItrados, na forma do art. 400.

..................................... __ -. • .. _ t> .

'nTUwIl
DOS EFEiTOS JURIDlCOS DO CASAMENTO

CApJTlJLO I

PISPOSlçOES OERAIS

An. 229. CrIando a famlJia leaJtima. O casamento Jealtima OI filhos comuns. an-
tes dele nascidos ou concebidos (arts. 352 a 354). .

An. 230. O regime do. bens entre cOnjuges começa a vigorar desde a data do ca
samento, e é irrevogável.

• Vide 6Ft. 1!. I J~. dilUi tk llfrrodurlo ~ _ns. 2J6. l~J ~ lU•

Art. 231. Slo deveres de ambos os cOnjuges:
I - fidelidade reciproca;

11 - vida em comum, no domicilio conjugal (ans. 233, IV. e 234);

IIJ - mútua assÍ5tlncia;
IV - sustento, guarda e eduC3ç1o do. filhos.

Art. 232. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cOnjuges, este in·
correrá:

I - na perda de todas as vantagens havidas do cOnjuge inocente;
11 - na obriS",,20 de cumprir as promessas, que lhe fez. no COntrato antenupcial

(arts. 256 e 312).

CAPITULO 11

OOS DIREITOS E DEVERES DO MARIDO

Art. 233. O marido I: o chefe da sociedade conjugal, funç~ que exerce com a co-
Iaboraçao da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251).

Compete-lhe:
I - a represenaç10 legal da familia;

11 - a administra<;io dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao mari
do incumbir administrar, em vinude do re.ime matrimonial adotado, ou de pacto ante
nupcial (am. 178, f ~, I. c. 274. 289, I, e 311);

JIJ - o direito de fIXar o domicilio da famiJia, ressalvada a possibilidade de recor
rer a mulher ao juiz, no caso de deliberaçao que a prejudique;
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IV - prover a manutençlo da familia, cuardadas as disposiçOes dos ans. 275 e
277.

An. 234. A obri&açio de sustentar a mulher cessa, para o marido, quando ela
abandona sem justO motivo a habitaçlo conjupl, c a esta recu.sa voltar. Neste caso, O
juiz pode, secundo as drcunstAncias, ordenar, em proveito do marido c dos filhos, o
seqUestro lemporário de pané dos rendimentos panicularcs da mulher.

.' An. 235. O marido nAo pode, sem consentimenlo da mulher, qualquer que sej" o
re&m>e de bens:

I - alienar, hipotecar ou gravar de Onus real os bens imbveis, ou direitos rem" ~o-

bre imóveis alheios (BItS. 178. ~ 9~, I, a, 237, 276 e 293);

11 - pleitear, como autor ou rt:u. acerca desses bens t direitos;
111 - prestar fiança (arts. 178, § 9~, I, b, e 263. Xl;

IV - fazer doaç~o, 010 sendo remuner21órÍ4 ou de pequeno valor, com os bens
ou r<ndimemos comuns (an. 178, § 9~, I, b).

An. 236. Valerlo, portm, os dOles ou dOllçOes nupciais feilas 's filha> e a> doa·
çOCs fei".. aos filhos por .xaSllo de .. cuarem, ou estabelecerem economia ..parada
(an.313..

Arl. 237 r.~"r ao juIZ .uprir a outorja da mulher. quando e'la a denejue sem
mOlivo jus10, c" r.c ..ja imposslvel da·la (arl>. 235, 238 e <39).

Art. 238. C ,upnmento Judlci.J da outor~a autoriza o alo do marido, mas nlo
obriaa os bens pr6prios ,;,. muiher (arts. 247, parljrafo úruco, 269,274 e 275).

Art. 239. Anulaçlo dos atos do marido praticados ..m outoraa d~ mulher, ou
acm suprimenlo do juiz, so poderi. ser demandada por ela, ou seus herdeiros (art. 178,

§ 9~, I, a, cU).
CAPITULO 111

DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER

Art. 240. A mulher. com o casamento. assume a condiçlo de companheira. con·
sorte c colaboradora do mando nos encargos de fantilia, cumprindo·lhe velar pela di·
rc:çao material e moral desta.

Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do marido.

Ar\. 241. Se o regime de bens MO for o da comunhão universal, o marido rec()
brará da mulher as despesas. que com li defesa dos bens c direitos particulares d~ta

houver fcilo.
Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (an. 251):
I - praticar os atos que e>le não poderia sem consentimento da mulher (art. 235);
11 _ alienar ou gravar de Onus real os imoveis de seu dominio panicular, qualquer

que seja o regime dos bens (am. 263, n, li! e VlI!, 269, 275 e 310);
IH - alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem;
IV _ contrair obrigaç6cs que possam importar em alheação de bens do casal.

An. 243. A autorização do mando pode ser geral ou especial, mas deve constar
de inslfumento publico ou panicular previamente autenticado.

olJt. 244. Esta autorizaçao é revogável a todo o tempo, respeitados os direitOs de
1er~iros. e os efeitos necessários dos atos iniciados.

An. 245. A aUlorizaçao mantal pode suprir-se judicialmente:

I - nos casos do =.242. I a V;
11 - nos casos do ano 242, VII e VlII, se o marido nAo ministrar os meios de sub

sist~ncia il mulher c aos fllhos.

Parágrafo único. O suprimenlO judiciaJ da aUlorizaçlo valida os aIos da mulher,
mas nAo obriga os bens proprios do marido.

An. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, distinta da do marido, lerá di·
reito de praticar todos os aIOS inerentes ao ~u exercício c: à sua defesa. O produto do
seu trabalho assim auferido c os bens com ele adquiridos constituem, salvo estipulaçAo
diversa em pacto &Dtenupcial, bens reservado!, dos quais poderá dispor liVTemente com
observáncÍ4, porém, do preceituado na pane final do an. 240 c nos ns. 11 c III do
art. 242.

Parágrafo único. NAo resoonde. o orOÓulO do Irabalho da mulher. nem os bens I
Que st relere ale artigo. pejas dlvid~ dõ manco. exceto as contraidas em bendicio da
Canúlia.

An. 247, Prcsumc:·.. a mulher aUlorizada pelo marid.:;

I - para a compra, ainda a crédilo, das coisas nc«ssirias' cconomia doméstica;
11 - para obter, por empréstimo, .. quantias que a aquisíçlo dessas coisas po$"

cK4ir;
III - para contrair as obri&açOCs concernemes • Indústria, ou proCisslo que exer·

etr com aulorizaçlo do mar'~o. ou .uprimenlo do juiz.
Parágrafo único. Con, ;erar·..-I sempre autorizada pelo marido a mulher que

ocupar carao público, ou, por DIllis de 6 (seis) meses... entregar a profisslo ..ercida
Cora do lar conjugal.

Art. 248. A mulher casada pode liVTemente:
I _ Exercer o direilo que lhe compelir sobre as pessoas c os bens dos filhos do kj·

lO anterior (art. 393).
li _ Desobrigar ou reivindicar os imbveis do casal que o marido lcnha gravado ou

alienado sem sua outorga ou suprimemo do juiz (an. 235, I).

III - Anular as fianças ou doaçOCs feilas pelo marido com infraçlo do dispoSIO
nos ns. III e IV do art. 235.

IV - Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pc~

lo marido il concubina (art. 1.I77).

Paragrafo único. Este direito prevalece, esteja ou n10 a mulher em companhia do
marido, c ainda que: a doação se dissimule em vcnda ou ouno contrato.

V - Dispor dos bens adquiridos na confonnidadc do número anterior c de qua~·

quer outros que possua. livres da administraçào do marido. nlo sendo imbvcis.
VI - Promover os meios assecuratbrios e as açO<:s que, em fazlo do dote ou de

outros bens seus 5ujcitos à administraçao do marido, contra este lhe competirem.
Vil - Praticar quaisquer outros atos nAo vedados por leL

VIII - Propor a separação judicial c o div6rcio.

•
An. 2419. As açOes fundadas nos ns. lI, m, IV c VI do artigo anleceoeme compe

tem mu her c aos seus herdeiros.

Arl. 250. Salvo o caso do nO IV do lln 248 fi .
semença favoravel • mulher d:' " ;ca ao lercelTO, prejudicado com a

. ,o lrI:Jto regressJVO comra o mando ou seus herdeiros
An. 2S~. A mulher compete a direção e 'admimslração do casal, quando o marid~:
I - estiver em lugar remoto, ou na.o sabido;

11 - estiv~r e~ cárcere por mais de 2 (dois) anos;
lU - for lud.Clalmente declarado interdito.
Parllgrafo único. Nesles casos, cabe Jl mulher:
I - administrar os bens comuns;

11 - dispo~ ~os particulares c alienar os moveis comuns e os do marido;
JJJ - adnuDJstrar os do marido'

. . IV - alienar os imoveis comun; c os do marido mediante autorizaçlo especial do
IU12.

. Ah. 252. ~ fal~ nAo supri';" pelo juiz, de autorizJtçlo do marido, quando ncccs
"ria (~. 242),1DV~1Oato da muUter; podendo esla nulidade ser aleaada pelo ou
aro côl\Juge, até 2 (dOIS) .anos depoIS de ternunada a sociedade conjuaaJ.

.Parágrafo ú!Üco. A ra[ificaçlo do marido, provada por instrumento público ou
panlCUIar aUlenticado, rcvalida o ato.

An. 253. Os aros da mulher autorizados pelo marido obriaam todos os bens do
C&SllI, se o reBime malrimonial for o da comunhão, e someme os particulares dela se
oulro for O rqime e o marido nIo assumir conjuntamente a responsabilidade do ~IO.

An. 2S4. Qualquer que seja o regime do casamento. os bens de ambos os cOnju·
ces ficam obrigados ig.wmeme pelos IIOS que a mulher pralie;tr na conformidade do
an.247.

An. ass, A anu~o de. aIos cle um cônjuge, ;:.or falta da autor.. Indispensbel
do ouaro. Importa fscar o primeiro obriJado pela imoonlncia da vantqem que do alo
Ululado lhe hlja advindo. a ele, ao consone ou ao ca.al.

Paráararo {mico. Quando o c6njuae rcsponsàvel pelo alo anulado nlo liver bens
panicularcs, que b&5lem, o dano aos Ier«iros de boa·Ct .. comporá pelo> bens co
IDIUIS, na raz.lo do proveilo que lucrar o casal.

TI11JLO 111
DO REGIME DOS BENS ENTRE OS CÔNJUGES

CAPITULO I

DlSPOSIÇOES GERAIS

An. 256. ~ licito aos nubemes, antes de celebrado Ocasamento. estipular, quanto
ao. seus bens, o que lhes aprouver (am. 261, 273, 277, 283. 287 e 312;.

Pará&rafo único. Serlo nulas tais convenç6cs:
I - nlo se fazendo por escrilurll públie;t;

11 - não se lhes seguindo o casamento.

An.257. Ter-se-á por nlo escrila a convençAo, ou a cláusula:

I - que prejudique os direilos conjugais, ou os palernos;

, 11 - que comravenha disposiçAo absolut" da lei.

,An. 258. Nao havendo convenç~o,'ou sendo nula, vigorara. quanlo ao; bens en
tre os cônjua,cs. o reairnc de comunhlo parcial.

Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separaçAo de bens do casamento:

I - das pessoas que o celebrarem com infração do estàtuido no ano 183, XI a xvi
(an: 216); ,

11 ,- do maior de 60 (sessenta) c da maior de 50 (clnqUenta) anos;

111 - do órBo de pai e mãe, ou do menor..nos tenoos dos ans. 394 e 395, embora
case, DOS tennos do art. 183. Xl, tom o consentimento do tutor;

IV _ de todos os que dependerem, para casar, de"Uto~O judicial (arlS. I~J,

XI, 3S4, 111. 426, I, c 453).
An. 259. Embora o regime nlo seja o da comunhlo de bens, prevalccerAo, no si·

I~ncio do contrato, os principios dela, quanto il comunicaçAo dos adquiridos ua cons·
t1ncia do casamento.

Art. 260. O marido, que estiver na posse de bens paniculares dit'mulher, será para
com ela c seus herdeiros responsável: , ,

I _ como usufrutuário, se o rendimento Cor ~omum'(arts: 262, 2.65, 271, V, c 289,

U);
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n - como procurador, se tiver mandato, expresso ou tácito, para os adrrúnistrar
(an.311); . . .

111 - como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador (ans. 269
11,276 e 310). '

depo~~~~~s~t~n:~n~Oes anten.upciais nlo ~erão ef~to para.com terceiros senão
dos cônjuges (art. 256).' livro espeCIal, pelo ofiCla! do regIStro de Imóveis do domicilio

CAPJ1lJLO 11

DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSA~' ,

An. 262. O regi~~ da comunMo unive I' ' ,
bens pre~emes e futuros dos cônjuges e suas d~s~d Iffipona a comunicação de lodos os
gos seguIDles. IVI as PasSIvas, com as e~ceço<:s dos ani.

Art. 263. 5&0 excluidos da comunhão:

I - as pensOes, meios.sóldos, monlepios, lenças, C outras rendas semelhames"
_ dll - OS·bens. dOlldos ou Ie.ados com a cltu.ula d1: incomunicabilidade c os s~b
....... os em seu ul.r;

UI - os bens .randos d< fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário an-
les de realizar a condiçlo Iwpcnsiva: '

IV - o dote promelido ou constituido a filhos de outro Ieilo;
V - o dOle prometido OU COIIstituldo expressamente por um SÓ dos cOnju.es a fi·

lho comum;
VI - asob~ provenientes de atos i1icitos (am. 1.518 c 1.532);
VII - as dividas Anleriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com

KU5 aprestos, ou reverterem em proveito comum;
VIII - as doaçOCS Antenupciais fciw por um dos cOnju,es ao outro com a cláu·

sula de incomunicabilidade (an. 312);
IX - as roupas d< uso pessoal, as jóias esponsalícias dadas anles do casamento

pdo esposo, os livros e instrumemos d< profi....o c os rtlratos da família;
X - a ftanÇa prestada pelo marido sem -a da mulher (ans. 178, § 9~, I, b. C

35, 11/);

XI - os bens da herança necessária a que se impuser a c1~usula de incomunicabili-
dade (an. 1.723);

XII _ os bens reservados (art. 246, parágrafo único);
XIII _ os frutos civis do trabalho ou indústria de cada cOnjuge ou de ambos.

An. 264. lU dividas 010 compreendidas nas duas exceçOCs do n~ VII, do artízo
Ant=dente, SÓ se poderao pagar durante o casamento, pelos bens que o cOnjuge deve
dor trouxer para o ca.saI.

An. 265. A incomunicabilidade dos bens enumerados no ano 263 não se lhes es
tende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento.

An. 266. Na constincia da sociedade conjugal, a propriedade e posse dos bens é
comum.

Pará&tafo uoico. A mulher, porém, .6 os administrar~ \>Or autorizaçao do mari-
do, ou nos casos do an: 248, V, c art. 251.

An.267. Dissolve·se a comunhão:
I - pela mone de um dos cOnjuges (an. 315, I);

li - pela sentença que anula Ocasamento (an. 222);
1\1 - pela separação judicial;
IV - pelo div6rcio.
An. 268. Extinta a comunMo, e efetuada a divisãõ' do átivo e passivo, cessar~ a

responsabilidade de cada um dos cOnjuges para com os credores do outro por dividas
Que este houver comraido.

CAPITULO III

DO REGIME DA COMUNHÃO PÀRCIAL

Art. 269. No regime de comunblo limitada ou parcial. exclutm~se da comunhlo:
I - os bens que cada cOnjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na cons·

tAneia do matrimOnio por doaçao ou por sucesslo;
li - os adquiridos com valores exclusivamente penencenles a um dos cOnjuges,

em sub-rogação dos bens paniculares;
111 - os rendimentos de bens de filhos Anteriores ao matrimOnio a que 1enha di·

r<lto qualquer dos cOnjuges em conseqüência do ~trio poder;
IV - os demais bens que se con<ideram também excluidos da comunhão univer-

sal.
An. 270. Igualmente nao se comunicam:
I - as obrigaçOCs .meriores ao casamento;
11 - as "'lovcnicntes de atos ilícitos.

An. 211. Entram na comu~hão:
I - os bens adquiridos na con.tlncia do casamento por titulo DnerOSO. ainda que

W tA nome de um dos cOnju.es;

11 - os adquiridos por fato eventual, com OU sem Oconcurso de uabalho ou des·
pt;..n anterior;

IJI - o. adquiridos por doaç'o, herança ou ItlAdo, em favor àe ambos os tOnju·
(J~~ íon. '~9. I);

,V ... ~.< benfeilorias em bens paniculares de cada cOnju.e;

V - o~ frutos dos bens comuns. ou dos particular", de cada cOnju.e, percebidos
na constlnCIa do casamento, ou pendenles ao lempo de cessar a comunhlo dos adquiri· ,
dos;

VI - os frulo, civis do traLalho, ou indústria de cada cOnju.e, ou de ambos.

An. 272. 510 incomunicáveis os bens cuja aquisiçlo liver por Iltulo uma cau>ll
.nler 'or ao casamento.

Art. 273. No regime da comunhão parcial presumem-se adquiridos na constinda
do casamen1:· i); m6veis, quando 010 se provar com documento aUlêntico que o foram
em data antt.t':'lr.

An. 274. A a?ministraçAo dos bens do casal compete ao marido, e as dividas por
esle contraidas obngam, não SÓ os bens comuns, senlo ainda, em falta destes, os pani·
culares de um e outro cOnjuge, na rdo do proveito que cada qual houver lucrado.

Arl. 275. É aplicável a dispo'siçlO do artigo antecedente is dividas contraldas pela
mulher, nos casos em que os seus atos são autorizados pelo marido, se presumem sé·lo,
ou escusam autorização (ans. 242 a 244, 247, 248 c 233, ,V).

CAPlruLO IV

DO REGIME DA SEPARAÇÃO

Art. 276. Quando os contraentes casarem. estipulanao separa,ao de bens.. perma·
neccr~oos dç cada cônjuge sob a adnúnislraçl.o cxc:lusiva dele, que os poderilivrcrnena

le alienar, se forem móveis (ans. 235, 1,242, li, e 310).
An. 277. A mulher é obrigada a contribuir para as despesas ,do casal com, os ren·

d,mcnlOS de seus bens, na proporçlo de seu "aror, relativamente ao dos do:mariilo, saI-
\0 eslipulaçao em contrário no contrato antenupcial (ans. 256 e 312). . .,.

CApITULO V

DO REGIME D9TAL'

~lJol

Da Constituição do Dote'

An. 278. É da essência do regime dOlal descreverem-se e estimarem-se cada um de
per si, na escrilUra anlenupcial (an. 256), os bens, que constituem o dote. com ~~pressa
dcclaraçló tle 'que a este regime ficam sujeitos. . - .

An..279~ O dOle pode ser constituido pela pr6pria '!ubente. por qualquer: dos seus
ascf:ndemes. ou por outrem. . .

Pará&tafo único. Na celebração do contrato intervirlo sempre. em pessoa, ou por
procurador. Iodos os inleressados. .

An. 286: O dote Pode compreender; no todo, qu em pane, ~s bens Dr'-';'"tcs e f~.
turos da mulher. '

Para:gràfo único..bs bens futuros, porem, só se consider~ co':';preendidol no
dote, quando, adquiridos por titulo gratuito, assim for declarado em cJ~usula exnressa
do pacto antenupcia!.', .

An: 281. Nlo é Ii~ito aos casados aumentar o dote.

An. 282. O dote constituldo por estranhos durante O matrimOnio Dlo allera,
quanto aos OUlrOS bens, o regime preeslabelecido. '

An. 283. É licito ~tipular na escritura antenupcial a reverslo do dote ao dotador,
dis.ol\ida a sociedade conjugal. '.. .

An. 28-1. Se o d!'te for promelido pelos pais conjuntamente, sem declaraçAo 1la
pane com que um c oUlrO conlribuem. entende·se que ca, a um se obrigou por melade.

An.285. Quando o dote (or constituído por qualquer outra PCS;S?3, CSI~ 5b ~es
ponderá pela evicçlo se houver procedido de ma-f., ou se a responsabIlidade IIver SIdo

estipulada.

An. 281>. Os fruto. do dOle siu devidos dt>de a celebra,lu do casamentu, 10< nlio
It e.tipulou prazo.

An. 287. t permitido estipular no conlralo dotal:
I _ que a mulher receba, direl.menle, par. 'Ui" dc!tpc~~ panicul.. rc'o, uma delef

minada parte dos ",ndimentos dos bens dotais;
1\ _ que, a par dos bens dOlais, haja oulrOS, submelido. a reaime. diverso•.

Art. 288. Aplica·se, no regime dotal, aos adquiridos o di.posto ne.te 111Ulu, Ci.,
pltulo IIJ (arts. 269 a 275).

~lJo/l

Do, Dileilos e ObrigaçOCs do Marido em RelaçAo
aos Ben!» Oolah

\n. 289. Na vig!ncia da sociedade conjugal, é direito do marido:

,1 :-" administrar os bens dotais:
1\ _ perceber os seus frutos;
111 _ usar das ações ju...!lti.is a que derem lugar.
Art. 290. Salvo cláusula exp,ressa em'contrário, presumir-se-à uansferido ao ma

rido o dominio dos bens, sobre que recair o dote, se forem móveis, e não transferido.,
se forem imbv.eis.

Art.. 291. 'O imóvel adquirido com a impont\ncia do dote, Quando este consistir
em dinheiro. ser~ considerado dotal. '
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'Arl. 292. Quan'do' o dOle impor,tllT a1heaçAo, o marido considerar-se-. proprietá
rio, 'e' poderá dispOr do~ bens dOlais;.correndo pór conta sua 05 riscos e vantagens que
lhes sobrevierem. . .

An. 293. Os imbveis dotais nAo podem, sob pena de nulidade, ser onerados, nem
alienados, salvo em hasta pública. e por·aulorizaçAO do juiz compelenle, nos casos se·
luintes:

I - se de acordo o marido e a mulher quiserem dOlar suas filhas comuns;
11 - em caso de exlrema necessidade, por fallarem oUlros recursos para subsistên

cia da familia;
JJ1~·no caso da primeira pane'do §·2~ do Àn; 299;"

IV '-'-'para repaiosindispensáveis á ":lnservaç~\>·de.outro imbvel ou im~veis do
tais;

V.:.:. 'quando' se acharem indivisOs eom Lerceiros, 'e .. di'<isao ror impossivel, ou
~~udicial; •

VI '- '00 caso de desapropriaçao por utilidade públi~;
VII - quando estiverem siluados em lupl' distanle do domicilio conJugal"e por

isso foi .maniresta a conveniência de vende·los. " •.
Parágrafo único. Nos três úlúmos casos, o preço será aplicado em outros »ens,

nos quais ·flC&1'á ,ulKoaado. ,." .

AJi: í94. FieMi subsidia~enleresponsável o juiz que concede~a a1i~naçao fo
ra dos casos e sem as formalidades do anigo antecedenle, ou nAo prOVIdenCIar na.sub
rOlaçlo do preço em conformidade com o pará&rafo imico do mesmb anigo. .

An. í9S. A nulidade da alienaçAo pode ser promovida:
I - pela mulher;
11 - ,pelos seus herdeiros.
Parágrafo único. A reivindicaçao dos móveis, porém, sb será perD1ilida, se o ma

rido 010 liver bens com ql'e responda pelo seu valor, ou se a alienaçiO<pClo marido e as
,ubsequenles entre lerceiros liverem sido feitas por tllulo gratuilo, oude má-fé.

An. 296. O marido fica obrigado por perdas c dano. aos lerceiros prejudicados
com a nulidade. se no contrato de alienaçAo (aru. 293 e 294) não se declarar a nalureza
dotal do. imbvei•.

An. 297. Se o marido nlo liver imbveis. que se possam hipotecar em aarantia do
dote, poder-se·á no contrato antenupeial eslipular fiança. ou outra cauçlo.

An. 298. O direito aos imbvei. dotais 010 prescreve duranle o ma~rimônio. Mas
prescreve. sob a responsabilidade do marido. o direito ao. mbvei. dOlalS.

An. 299. QlWllO .. dividas passivas. observar·...•• O leluin.e;
II~ As do marido, cOlltraldas .nles ou depois do casamenlo. 010 lerlo paps ...

nto por IeUs beM paniculares.
I 2~ As da mulher••nltriore••0 c....menIO. ser'o Pala. pelos leUS bens extrado·

tais, ou. em (alia de>!e•• pelo. (rulos dos bens dOlais, pelos m6vei. dOlais e, em úllimo
CASO. pelo. im6veis dOlai•. A. contraldas depois do casamento &il poder'll ser palas pe.
lo. bens extradlltais.

• 3~ As contraidas pelo marido e pela mulher conjuntamente poUc.!o ser pa,.s.
ou pelos bens comuns. ou pelos paniculares do marido, ou pelos extradolai•.

&çlJo/JI

Da Rcsliluiçlo do Dote
An. 300. O dOI" deve ser restituido pelo marido á mulher. ou aos seus herdeiro••

dentro no mês que se se,uir á dissoluç'o da sociedade conjuaal. se nlo Opuder ser ime·
diatamenle (an. 178, § 9~. I. c. e 11).

An. 301. O preço dos bens funaiveis, ou nlo (unlivei•• quando lelalmenle ·aliena·
do•• &il pode ser pedido 6 (se1» meses depois da dissoluçlo da sociedade conjuaal.

An. 302. Se 05 m6veis dOlais se liverem consumido por uso ordinário, o marido
s.erá obri&ado a rcstituir somente: os que rotal'em, e no estado em que $C acharem la
lempo da dissoluçao da sociedade conjuaal.

An. 303. A mulher pode, em lodo o caso. reler OS objelOS de seu uso. em coefor·
midade com a disposiçlo do .n. 263, IX. deduzíndo-se o seu valor do que o marido
houver de rcsllluir.

An. 304. Se o dote compreender capitais ou renda~, que tenham sofrido diminui
çlo ou dcprcciaçlo eventual, sem culpa do marido. este dcsoncrar·se·á da obrigaçAo de
rcscitu;·los. ~nlregando os respectivos lílulos.

Parágrafo único. Quando. porém.' consli(uído em usufruto. o marido ou seus her·
d~os seria obrigados somente. restiluir o titulo respcclivo c os frutos percebidos apôs
a di'ssoluçlo da sociedade conjugal.

Arl·. 305. Presume·se recebido o dote:
I - se o casamenlo se liver prolongado por 5 (cinco) ano. depois do prazo e.tabe·

tecido para sua entrcsa;
li - se o devedor for a mulher.
Parágrafo único. Fica, porém, salvo ao marido o direito de provar que o nlo rece

beu, apesar de o ler exigido.

An. 306. Dada a dissoluçAo da sociedade conjugal, 05 frulOS dOlais. que corres·
pondam ao ano correnle. seria divididos enlre os dois cônjuges. ou entre um e 05 her
deiros do oUlro, proporcionalmenle á duraçlo do casamento. no decurso do mesmo
ano.

05 anos do casamenlo contam-se da d.ta de sua celebraçlo.

Parágrafo único.' Tralando-se de colheitas oblidas em periodos superiores. ou in
feriores a I (um) ano, a divislo se efeluará proporcionalmente ao lempo de duraçlo da
sociedade conjugal. denlro no periodo da colheila.

An.307. O marido lem direilo á indenizaçAo das benfeiloria. necessárias c úteis.
segundo o seu valor .0 lempo da f'CSliluiçlo, c re.ponde pelo. danos de que tiver culpa.

Parágrafo único. Este direilo e esla obrigaçAo lr&rl5milem-•• ao. seus herdeiros.

SeçlJo IV

Da Separaçlo do Dole e sua Adminislração pela Mulher

Arl. 308. A mulher pode requerer judicialmente a separaçlo do dOle, quando a
desordem nos negbeios do marido leve a recear que os bens deslc 010 baslem a assegu
rar os dela; salvo o direilo. que aos credores assisle, de se oporem á separaçio. quando
fraudulenla.

Art. 309. Separado o dote, terá por administradora a mulher, mas continuará ina·
lienávei, provendo o juiz, quando conceder a separaçlo. Jl que sejam convenidos em
imbveis os valores enlregues pelo marido em reposiçAo dos bens dotais.

Parágrafo único. A ""ntença da separaçAo será averbada no registro de que Irala
o arl. 261. para produzir efeilOs em relaçAo a lerceiros.

SeçlJo V

Dos Bens Parafernais

Art. 310. A mulher conserva a propriedade. a adminislraçAo, o gozo e a livre dis
posiçllo dos bens parafernais; nlo podendo. porém, alienar o. imóveis (art. 276).

Art. 31 I. Se o marido. como procurador conslÍluido para administrar 05 bens pa.
rafernais ou particulares da mulher, for dispensado, por cláusula expressa, de prestar-

lhe contas. será somente obrigado a restituir os (rutos existentes:
( - quando ela lhe pedir contas;

11 - quando ela lhe revnau o mandalo;
JJI - quando dissolvida a sociedade cO<lju,al.

TITULO IV
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL

E DA PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS

CAPiTULO I

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL

. .
fi An.329. A mie. que contrA! novas n;;~~:~~ ~;~; ~·di;;i;~ ~'I~; ~~~~~~.~:
ilhos, que SÓ lhe poderio ser reurado., mandando O juiz. provado que ela, ou o pa_

draslo, 010 os Irala convenientemente (acu. 248, J. e 393).

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

TITULO V
DAS RELAÇOES DE PARENTESCO

. : .
CAPiTULO IV

DO RECONHECIMENTO DOS FILHàs'
ILEGITIMOS. .. ................................... ......., .

An.36O. O filho reconhecido. enquanlo menor. ficará sob poder do progenitor
que o reconheceu. e, se ambos o reconheceram, sob o do pai. . t

CAPiTULO VI

DO PÁTRIO PODER

...................... ~ .

&çlJoI

Disposições Gerais

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

An. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o
Irulrido com a colaboração da mulher. Na falIa ou impedimemo de um dos progenitores
pas.sarà o outro a exercê-lo com exclusividade.
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Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercicio do pátrio poder,
prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mie o direito de recorrer ao juiz para soluçA0
da divergência.

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. OI lo ..

An. 382. Disr.olvido o casamento pela morte de um dor. cõnjuges, o pátrio poder
compete ao cônjuge sobrevivente.

.. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.4 _ ..

Seç40lV

Da Suspens.lo e Extinçlo do Pilrio Poder

Art. 393. A mAe que contrai novas núpcias 010 perde, quanto aos fJJhos de leito
anterior, os i1ireitos ao pátrio poder, exercendo-os 5em qualquer interfer~ncia do ma.
rido.

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

T'TULO VI
DA TUTELA, DA CURATELA E DA AUS~NCJA

CAPITULO I
DA TUTELA

~lol

Dos Tutores

........................-.-... - - .
An.407. O direÍlo de nomear IUlor compele lO pai,. mie, 10 .v6 paterno e.o

materno. C.da uma destas pessoas o exercer' no uso de 1.1t. ou incapacidade das que
lhe:. antecederem na ordem aqui cstabelecida.

PllfÍlirafo único. A nomeaçlo deve constar de lestlmento ou de qualquer outro
documento auttntico.

.... ...... _- ••• _ .._,._•••••••• -._••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• _ •••••• _

An. 409-. Em lalta 4e IUlor nomeado peJos pais, Jnc:umbc: • IUleJa lOS parentes
consanaUineos do menor, por esta ordem:

J - ao av6 paterno, depois 10 matemo, e, na falta deste, , avó paterna ou mater-na; ,

li - &Os innlos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, o do 1U0 masculino ao
do feminino, o mais velho 10 mais moço;

111 - &Os tios, sendo preferido o do lao masculino 10 do feminino, o mais velho
ao mais moço.

.... ...- _--_.. _ - --- -- _ - -
Seçt2ol//

Da E5cusa dos Tutores

An ....... Podem escusar·se da lutela:
J _.• as mulheres;

11 - os mJUores de 60 (sessenta) anos;
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UI - 05 qut. tiverem em seu poder mais de cinco filhos;
IV - 05 impossibilitados por enfermidade;
V - os que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a IUlela;
VI - os que já exercerem lutela, ou curalela;
VJJ - 05 militares, em scn'iço.

Fevereiro de 1997

, , • 1II ~ _ •••• , ,. _ •••••••

CAPITULO 11
DA CURATELA

~oJ

DisposiçOcs Ocrais

.h.••__~~.~.~••••••••• ~~~.~~··~_····~·················•••••••••••••••••••

Art.4S4. O cônjuge, não separado judicialmente, t, de direito, curador do outro,
quando interdito (art. <455).

§ I! Na falta do cônjuge, é curador legitimo o pai; na falta desle, a mie; e, na
desta, o descendente maior.

§ 2~ Entre ,os descendentes, OS mais prbximos precedem aos mais remolos, e, den
tre os do mesmo Irau, os varoes ti mulheres.

§ 3~ Na falta das pessoas mencionadas, compele ..o juiz a escolha do curador•

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

LIVRO IV

Do DIREITO DAS SUCESSÕES

TITULO J
DA SUCESSÃO EM GERAL

........................................................................ ~ ....

CAPiTULO XV
DA DESERDAÇÃO

............................. , ,., ,., .

An. 1.744. Além das causas mencionadas no Irt. 1.595, autorizam a descrdaçlo
dos descendentes por seus '''cendentes:

I - ofensas flsicas;
fI -,injúna grave; •
III +desonestidade da filha que vive na casa paterna;
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IV - relações i1ic:itu com a madrasta. ou o padrasto;
V- desamparo do ascendente em alienaçlo mental ou crave enfermidade•

Quinta-feira 6 03811

.......... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .' ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,," ..

SINOPSE

Projeto d. Lei do Senado n' 37', de 1989.

!. 20/8/91, i
!. 26/8/91,

t'·9i ••nt.1.~

A Ci••I'~ doa

lido" ".recec n' 270/91. d. COIR.

• .provada • "edaçio rinal do Proj.to no.

.rL 32... do lI.qA••nto lnt .. rnoa

O"pUtadoa co- o Oficio !il'f/H••• a 843, de 21.0'a"

AlterA diapoaittvoa do Cecreto-Iei
n- 4.657. d... de ••t."bc-o d. 19..2
• da Lei n' 3.071, de II d.
jan.1ro d. 1916, • di outr••
providincia•.

Lido 1\0 ••pecUent. da ·S•••ie) d. 27/11'19... publicado no DCM (s.ção

11) d. al/l1/e,. D••pac:hado à Co_i••lo d. conatltloliçio, Juatiça ..

Cidadania (co.patinei. ter.inativa), onde poderá receber' ....nd•• , .pó.

p"bl icaçlo • diacribui'çio •• a"ulao., pelo pr.&o d. 5 di•••

IIR 19/11/90, i li~o o 'areCer nl 362/90. da CCJ'aA Pr••ldincl" c:o."un1c.

ao Pl.nirio o recebi.ento do Otlcio no' 12/90, eSo 'l'•• iderate da CCJ'.

coaunie.nde • aprov.çio 4•••tiri. ft. reunião de l/l1/90a t aberto o

'1'••0 d. 5 d1.. p.~. interpoalçio de recurao, por ua dectao d.

c--.o.lçio d. ea•• , para que o Projeto .eja apreciado pelo 'lenirioa

la 21/11/.0,. 'r•• id'ftela c.....ie••• '1enirto que det.ciu o re-curao

•• "to, no CI a
o
.... 'I'.'.~. ..ja diacutido e votado palo

'I ~.. i ' '''..a1•• '".,.te ficar' aobre .. "e.. durant_
t'iue ••••1 1"'1'1•••• ri_ c....C' e.a04a.a

•• 01/12/10 P l l. C a.c••• 'lanit'io o ter.ino do prazo

""" .f.C.C'''''~. d fttflI ao 'rojeto tor.. oterecida•
.... ..." ..... t ""t le '0 ••" "_l.on CatneArOa

la 15/12/to. ai. a~"Mha' cu '00 ..... 332 o 333 do Regi••nto
I ..ler....

la 24/0S19I. I 11.....~...u .., ."••••• CCJ. relatado pelo Senodor

.....lcl. Cocor.a. ,..1. au•••I'.".~lo.
la n/06/.I. i ••r..... e.... E..lId.. n". 1 ••• A CDIIl pa.. •

~...,I. U".l.

Enca.lnho • VO••• bcal4incia, a tia da .01' lu.bMt.ldo

• revi.Ao da ca..ra doa Deputado., no. ter.o. do art.. '5 da

eonac.lt.u1çto ,.adaral, o Projoto de Lei do senado n· J17. ela 1'1",
conatante doe aut.69ratoa •• aMXQ. que -altera dl.poe1~1Yoa cio

o.cre~-x..i n' 4aC51, CSe " da ••teab~ de 1'42 • da lAi n' 1a071,

de l' de j ....lro de 1915, • cU 01lU.. pcOYld6ncl..••
Aproveito • oportunidade para renovar a \"011••

Elcce16ncl. prot.etoll de _U... conaldeuçAo.

'~';'~f
SElfADOIl MAIlCIO I.A 1\010

Pr1ae1ro Sacratirl0, e ex.relcto

A .... Elcce16ncl. o "nllo~

llIlputado I_CIO OLIVEID

DO. Prl..lro hcnUrio de CAMra doM llIlplltad01l

vpl/~

PROJETO DE LEI N° 240, DE 1995
(Da Sra. Raquel Capiberibe)

Dispõe sobre

de violência

a imposição das

familiar.

sançoes civis nos casos

(APEN8E-5E AO PROJETO DE LEI N9 1.815, DE 1991)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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1;: de .ianfrll'O cie 1916 í ':ód~go Civil J _ passa a vigorar com. a

seguinte reàacao:

deveres reieren'Ces à sociedade

'Ar't. Os díreitos e
Cons~ituição rede~al ae 1988 a àúciedad~ conJugal é

con.)ugal. bem como propomos. sobremane~r~ r~levan~e porque ~xpr~S5a reclamo

adminís~raca0. SBO exercidos
19ualmen'LE' r.·eJ.o homem e pela

undn~me~ ~ fa::er ela violencía domés'L.íca - se.ja psiqu~ca.

iisi~a ou moral - causa de f.'erda dos F,oderes l.nerer... as ao

.=.xer-:-icJ.v ';-cn,J~l1":ú '.'ta ~ociéc.ade conJugal.

No :::!Uo? se conSl J.er"=:.r' "=lU':>. t.abu durantE-

m).:ênio~. BO D.b. 'Jlt.ima décaà.h veic> ó 1,.1::' ~ cienuncia da

vlclencia ':J,OOl<;-S'tJ.C·:1. EsE'~ silêncio. malS do dU~ mllenar.

encont.rcu na dico'tC'ffila ?ublicol'l=·rivào,) SUEI. 3'l..lsten!.açao. 1::

Iam:. 1.::..::.:

- Mo Admlnlstra<;:ao dos bens

comuns:

iI I o direito de fixar o teml!'una.

d13~OS~0 noa Arts. :75 ~ ~77.

Felizmente., cresce a voz da mulher

maltratada. espance.àa. estuprada. espoliada. E cresce a voz

de estuàiosas e es'tudülSOS zobr~ o tema. cemo t.ambêm cresce o

'traoülho por par~e do movimen'to de mulheres no sentido de seu

enirentament.o. :'la Const i cuicao :le 1988 ~ Art. ::,Q ~ em seu

Parágrafo unico. ú con,iuge que lnc~so Art. 226. §§ E2 ~ 39. este

pra-eicar violêncía domestica.

iis~ca. psicológica ou moral.

perderá. por declsào ~ludicial.

os poder'e:;; je '3ue tra:ca este

ar~igo

Art. :Q. ú Ar!.. ":'95 :::a merlclcnaâa

passa a vigorar ~om ~ s~guinte redacsr;:

aos i i ln,)3:

especificamente sobre a violência no âmbito das relacoes

iam11iares~ repreeentam valiosa conquis~a ~or ?arte das

mulheres br~sileiras organi3adas.

A ?ropost.a' de al teracêl.o do Art. ::',33 do

Código Çivil ~ncont.r'!1. ~1.nãa. reel'palõc. nú Art. t2. lnC1SO

1'11. da ~C'nstituiçao, c) qual, preceitua 'aue Iunguem será

submetiào "l t.rã:tame 11:.0 desumano ou àegradant.e".

Urgf;. pois. criar uma sanção. no â.mbito

civil. que mais ei-etivamente coiba e penalize a violéncia

perpetraaa dentro das quat.ro paredes do lar. da qUê: =.. mulher

nesqUiCi1) cio ~ire~t.o F.omanc:. que admit~a

o jus vitae et necia por par'te do pater famillaa. não mais

encontra; hoje. a vlolênCla contra fílhos (impliclta na

.-:.1:":. :-.::.
permissao de :-ast.iI?Qs moderados 1 gl.lalquer justi:~,:'é'.':-h.o. se.ia

em VJ.sta do desenvolvlmen'C~ cras clénClas pS.lcológicas e

pedagógicas. se.ia em "~sta dos prece::.T.OS :ia Cwnvençào

determinecões da Constituição Brasileira de 1988.
:ontr·9.l'io.

especialmen'Ce no seu Art. ~27. e do Est:a'Cu'to da ':r lança e ào
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mas. 09.0 conl:rarl0. conferíndo-:hes a CltIADANIA. no sentido

~iovern. noSo ma~s consIderando crianças -!l adolescent:es como

amplo~ na medida em que os trat.a como sU.jeitos de direitos.

Aàolescen~e {Lel 6.069. de :3 ae julho de 1990). Este

~ 4: " A lei pumra sc\'cramcntc o abuso. :1 \'Iolcnclõl l: a cxplor:u;ao scxucll da
cnança c do adolesecnIe

§ 5," A adoção scra assistida pelo podcr publIco lia forma da leI. qllc cSIi.t"ic
cera casos e condlçõcs dc SU:I efcu\'ac;iio por panc dc estran/lclr05

§ 6, o Os filhos. ha"idos OU não da relação do casamento. 0\1 por adoçA0. lerit('l
os mcsmos dIrcltos c qualificaçõcs. proibidas qumsqucr deslgn.çô<:s dl5Cflmmalonn.
rclali\'as li filIação

li - crmçà(l d: proFr:rnws de rrc"C'nç:lC't c arcndlfllcnw cs~cw"/,ado para os
pon:ldorc!' de dcflclcn':l:l fiSh::1. $cll$onal ou IllctI1al. bel1l C0l110 do:: IIlIC!!raçnO socmi
do adolcsccntc ponador de dclicléncIU, medl:JI1Ie o IrCInameI1l0 "ara o ,rabalho c n
conYlvéncla. c a faclhmçéio do acesso aos bens c SCr\ IÇOS COICl1\05. com a chl\111laç;1o
de prceonecltos c obst:lculos :nquIIctõmcos

~ 1." A lei dlspora sobrc normas dt: conslrtlç:io dos IO!!r:ldonros c dos cdificlOs
dc uso públIco c de f:lbrIcação dc \'ê'iculos dc lransponc colclI\o. a fInI de garanlIr
accsso adcquado 3S pessoas ponadoras dc dcflcléncl:J

~ ~ P O dlfCllO a proteção espccml abrang.erâ o, seguintes aspectos

I - Idadc numma dc qualorl.c anos para admIssão ao lrabalho. obscrvado o
dlspast" no atl ' '. XXXIII.

11 - garantia de dIrclloS prc\'ldcnciános c lrabalhlslaS,

III - garantl:J de accsso do lrabalhador adolcsccnlc a cscola.

1\' - garanlIa de plcno e formal conhcc,memo d.l atribulc;iio de mo infraCIOnal.
19ualdadc na rclação processual c dcfesa lecmca por profISSional habilItado. segundo
dispuser a lcglslnção Illlelar cspeciflca.

\' - obediêncIa aos pnncip,(lS de brc\'idadc. c,ccpcionalidadc c respeito :i con
dição peculIar de pcssoa cm descn\ol\'lmcnto, qllando da apllc:IÇilo de qualqucr me
dida pn\'alI\'a da liberdade,

VI - cSlimulo do podcr públIco. atm\ c, de nsslsléncl:J mr/dlca, IIICCml\ os lh
cms Csubsidlos. nos lermos da leI. ao élcolhlmcnlo. soh a forma de !!unrda. de cnanç:1
ou adolcsecmc órflio ou abandonado.

VII - progmmas de prc\'Cnçào c alcndul1cnlo cspecializado :t cnança c ao
adolcsccmc dependcmc de cmorpcccmcs c dro~as afins

das SessOes, ~f jç J /3SSala

() que tem a explic~ta ':-ono'CaCào ..:te 'zer menormoenores

. l c,;A (v.'Ol
Deputada RA~RIBE.

-CONSTITUIÇAO
REPÚBIJCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

pessoas humanas em processo de desenvolvimento.

TITULO 11

Dos DiREITOS F GARA!ITIAS FIINDAMF.NTAlS

diploma. corno um todo. proibe tal típo de !:ra.1:amento ao

"LEGISLACAO CITADII ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI'

~ ; " No 3tcndlnlClllo dos dlrcllos da crmnça c do adolcscclllC Ic\':u..sc..... em
eonsld~ração o dIsposto no an 20~

CAPIHlJ..ul

Dos DIREITOS F DEVERES ilmlVlDt'AlS f COLEm'os

An. 5.· Todos são IguaIS peranle a ICI. sem distinção dc qualqucr nalUreza. garantln·
do-sc aos brasileIros c aos eslrangclros rcsidenles no Pais a inviolabilIdadc do dneIlo
a\'Ida. a IIbercL1de. a Igualdade. ascgurança e apropncdadc. nos tcrmos scgulntes

I - homens e mulheres são Iguais em direitos e obngações. nos lermos desta
,C::~n~~l~.'~:,:. _ __ ._ .. .. _o-o _ ,

lI1 - ntnguem sera submetido a tonura nem a tratamento desumano ou degra
dantc.

, Código' Oivit o '

~ -...,. ."

LEI N? 3.071, DE I? DE JANEIRO DE 1916 (*)

TtroLo VIII CódigO Civil.

DA ORDEM SocIAL

c.\P1TI1,0 VII PARTE ESPECIAL

D.\' F,\\1Il1 \. 1>\ CRIA!"':\. IX) AOOI.F,srFsrr: 1'lllI Inoso

A';. 226. A familIa. basc da soclcdadc. tcm cspeclal prolcçào do Estado,
LIVRO I

Do DIREITO DE FAMíLIA

~ ~ " Os dlfCIIOS c dc\'crcs rcfcrcnles a soclcdadc conJugai são cxcrcldos igual
mcnlc pelo homcm c pela mulhcr,

~ X"O ESIado assc~nrára a asslslénci:1 a família na pessoa dc cada um dos quc
a jnle~mm, criando mecamsmos pam COIbir :, \'IoléncI:t no ámbllo de suas rclaçõcs

AI1. 12.... E de\l:r da ranl1ha. da 50cll.:dadc: .: do Estado i1sscgurnr a ~flnnça c ao
adolcsccll1c com absohlla prIorIdade o dIrellO a \ Ida a s:mde. a allll1ell1:Ic:io, a edu
c:H,..io :10 la/cf, " prorzs~IOn:JltI:)ç':io. <I clIJllIr:l. ;1 d,pmdadc, :lO rcspcIlo. ;) flbcrd;Jdc c
tl COIl\1\CIlt'1il fanllhar t: comunl1ana. alem de coloca-los iI s:l1\0 de todíl forn13 d~

nC!!II!!énClil, dISCfIIllII1:lçao. c\pforaç:io. \ loiêncla. <':nlcldadc c oprcss:io

~ I O Eswdo prommcra programas de :lssJsréncJ:I IOJc~raJ a s:mdc da cnane:,
e do adOlescente. admitida a pan.lclpação a~ cnlldadcs não governamentais c obede-

cendo aos segUinteS preceitos

I - apheaçiJO de perccntual dos recursos públIcos dcsnnados a sande na assl5'
lénctn mmernoM 111f:'IOlJ I,

TiTULO 11
DOS EFEITOS JURíDICOS DO CASAMENTO

CAPITULO 11
DOS DIREITOS E DEVERES DO MARIDO

Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. função que exerce com a co·
laboração da mulher. no interesse comum do casal e dos filhos (am. 240. 247 e 251l,

Compete-lhe:
I - a represemacão legal da família;
11 - a administração dos bens comuns e do. particulares da mulher que ao marido

incumbir administrar ~ em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto anle~

nupcial (arIs. 178. § 9? I, c. 274. 289. I, e 311);
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111 - o direito de fixar o domicílio da familia, ressalvada a possibilidade de recor
rer a mulher ao JUIz. no caso de deliberação que a preJudique:

IV _ prover a manutenção da família, guardadas as disposlcões dos arts. 275 ('
277.

• /ft'm n' com "daçõo dt'l~rmmDdD~/" Lt'1 n~ 4.12/. dI! r di' n20~ro dI!' 1%1

• V.de art :16. ~ 5.... do CnnmllJl(oo Ft'dt'raJ dr I9RR.

TiTULO V

DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO

EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA AO PROJETO DE LEI N° 1.815/91

[] IIII1Vl DE

l!IlII.lllllfllXJl

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 317/B9 DO SENADO

CAPITULO VI

DO PÁTRIO PODER

I_I[ SEGUIlIDAllE SOCIAL E FAM%LIA

11I11
_11I BETH AZIZE

01/29

11I1IDO ]/]!õi"ilM -POTAM ~ Q.L..L.!L

guarda

e o do

Seção II

Do Pimio Poder quanto à Pessoa dos Filhos

An. 395. Perdera por ato judicial o pàlrio poder O pai, ou mãe:

J - que castigar imoderadamente o filho:

" - que o deixar em abandono;
III - que praticar atos contrànos à moral e aos bons costumes.

• Pudo do pomu p(XUr. Quando os pOIJ com;OTTem paTa que o menor trabalhe em /ugare:s prt!JUU"
e,alS o moralldaol' - Vide art. 437, parograjo UfUCO, da Consoltdoçbo das L~IS do Trabalho

• Vide EsralulO da Crull'lça e du Adolescente (UI n,/J 8.06v. de 13~7~I990Jo

.•..•...•. ~ ....•.••.... , 04 ••••• ~ •..••. ~ ~~~ •• #_ •• _~ ••••• • _ •••••••• _4.······ ...

... _ -_. --_ -.. _. ---_.' _.. -- .--- ---- -- -~ ~ ~ , -_ .

LEI N? 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*)

Dispõe sobre a ESiúiU!O da Cnança e do Adolescente, e dá ou
eras providências.

o Presidente da República: .
Faço saber que o Congresso NacJOnal decreta e eu sancIOno a segUinte Lei:

LIVRO I
PARTE GERAL

TiTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art I? Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança c ao adolescente.

ArL ::!? Considera-se cnança, para 05 efeitos desta Lei. a pessoa ate doze anos de
idade incompletos. e adolescente aquela entre doze e dezono anos de idade.

Parágrafo imico. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcIOnalmente este Es[a~

lUto as pessoas entre dezoito e vtnle e um anos de idade.

Art. 3? A criança e o adolescente gozam de todos os direlloo; fundamentais ineren~

tes a pessoa humana, sem prcJulzO da proteçào Integral de que trata esta Lei, asseguran·
do-se-Ihes. por lei ou por outros meios. todas as opOrtunidades e facilidades. a fim de
lhes facultar o desenvoh'imento fiSlCO. mental. moral. espiritual e social. em condições
de liberdade e de dIgnidade.

Arl. 4~ Edever da famiha. da comunidade, da sociedade em geral e do Poder PÚ
blico assegurar. !.:om absoluta prioridade, a eierivação dos direitos referentes oi vida. à

saúde. à alimentação, a educacão. ao esporte. ao lazer. a profissionalização, a cultura, ti
dl~midade. ao respeno. â liberdade e â convivência familiar e comunitàría.

Paragrafo unlca. A garantia de priOridade cc:npreende:
a) primazia de recebrr proteção e SOcorro em quaisquer clrcuns\áncias~

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância púbhca;
c) preferência na forrnulaçAo e na execução das políticas sociais publicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a prote

ção á infincia e à juventude.

Art. S? Nenhuma criança ou adolesceme será objeto de qualquer forma de negli·
gência. discriminação. exploraçAo, violência, crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por açAo ou omissão. aos seus direitos fundamentais.

Are 6? Na interpretação desta Lei levar#se-ão em conta os fins sociais a que ela: se
dirige. as exígéncias do bem comum. os direitos e deveres individuais e coletivos, e a
condiçlo peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

..................-., - -_..-"-".~'" _..-"" ..-._'- .__ - ~.

.................................- - ---- ..- _.._- -..

PL - lB15191

Dispõe sobre a capacidade jurIdica da mu
lher, mediante alterações na Lei de Introdução
ao Código Civil e no Código Civil.

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 - O § 72 do srt. da Lei de Introduç§o ao C2
digo Civil <Decreta-Lei n2 li. .657 1 de 4 de setemb~o de 1942) passa 8

vigorar com a seguinte redaçlio:

U§ 72 O domicílio do pai ou da mãe sop cuja

estiverem os filhos estende-se aos filhos não emancipados,

tutor ou curador aos incapazes sob ,sua gu~r~a. H

Art. 22 Os dispositivos adiant-e indicados do Código

Civil (Lei 02 :5.071, de }2 de janeiro de 1916) passam a vigorar com

a seguinte redaç~o:

"Art. 92 .•••...••••.....• , .•..••..•..••••.••••....•

H!. Cessará para as menores.·,.a-1ncapacldade:

_ por ato do pai ou da mãe, formuládo em escr1 t!:!.

ra pública, e pO!' sentença do juiz, ouvido m tutor; 'se o menor tiver

dezai to anos cumpridos.
........... ' ~ ~ ' .

"Art. 70. O i~óvel residencial.próprio. do casal, Ç)u, en_

tidade familiar (CF. art. 226, § 40 ) é impenhorável e inexecutável ;
e nio responderá por qualquer tipo de divida' civil', ~omercia~, fi!,
cal, previdenciária ou de outra natureza,' contraída pelos conJuges
ou pelos pais ou filhos resIdentes no mes,?,o teto, salvo nas hiPót.!.
s~s prev1.stas neste Capítu~Q.

Parágrafo único. A.impenhorabil~dade a~soluta compree.!!.

'de o imóvel sobre o qual se assentpm a const.r!JçíJo" as plantações,as
benfeitorias de qualquer nature~a.e todos os equipamentos, lneIus!
.ve os de.uso profissional, ,ou.móveis ql;Je guarnecem a casa, sem co.!!.·
'sideração de valor ou estimação, desde que quitados~'"

"Art. 71. Excluem-se da impenhorabilidade e da inex,!
cutabilidade os veículos de Qualquer natureza, como automóveIs,
àviões, barcos, helicópteros semoventes e outros.

§ 12. No caso de imóvel loc:ado, a impenhorabilidade e

a inexec~tabilidad~ aplica-se ao~ bens móveis quitados Que guarn,!
çam a residência.

§ 20. A impenhorabilIdade e a ine'eGutabiHdade· é 'op~

':llvel ern. ~ualquer processo civil, fiscal, previdenciário, trabalhl!,
ta ou de outra natureza, salvo se movido:

a) em razão dos créditos de trabalhadores da própria
residência e as respectivas contribuições previdenciárias;

b) pelo credor que tenha financiado a construçlo da c,!

sa, ou sua aquisição, no limite dos créditos e acréscimos constitui
dos em ~ur;ção do respp":tlvD contrato;

c) pelo credor de pensão alimentícia;

d) para cobrança de impostos, predial ou territorial,·



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 03815

taxas e contrlbuiçOes devidas em runç~o do imóvel f"amil"iari

e) por ter sido adquirido com produto de crime ou pa

ra execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, ioden!
.laçlo ou perdimento de bens."

"Art. 72. Quando a residência familiar const.1tuír-se
11ft lWlóvel rural, a impenhorabilidade e a inexecutabllidade restrln
gir-se-Io à sede de moradia e, nos casos do artigo 512 , inciso XXVI:
da Con$ti tuição, à área limitada como pequena propriedade rural."

"Art. 73. Não beneficiará do disposto neste Capítulo
aquele que, sabendo-se 10s01 vente, adquire de má fé iK1óvel mais v!.
11050 para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou 010 da
,"oradia anUga.

Parágrafo único. Neste caso poderá o juiz, na respec
tlvl lçDo do credor f transferir a impenhorabilIdade para a moradi;
Interior, ou, se for o UlSO, anular-lhe avenda, liberando a mais v.!
110s8 p,ara execuç~o ou concurso, conforme a hipótese. 11

"Art. 168. . .••... : ..•..•....•".•..••....••..•••• : ...
................................................ ; .

11 - entre ascendentes e descendentes; durante o exe!.
cIcio da autorIdade parenta!."

"Art. 178 o, ~'•••

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

propositura do que ali se lhe assegurai contado lJ prazo da data de.

falécimento (arts. 239 e :295 I n2 11)."

"Art. 183 •..•••.•..•••••.••..•... , ..••.••••.•••••••

XI - Os sujei tos à autoridade parenta1 ,tutela ou

curatela, enQuanto não obtiverem', ou não lhes for suprid~ o 'canse!!

timen~?, ~os pais,'. tutor ou .cura!Jos -~ ar;t... 212.~ .•

XII -' 0s menores de dezoito anoS ..'

XVI _ O juiz ou escriyio e seus descendentes, asceD.,

dentes, irmlos, cunhados. ou sobrinhos' com órglo. da . circunscriç:Ia

territorial onde um ou outro tiver exercido, ~alvo licença eS1;JeC!al

de autoridade judiciária super~or."

"Art. 186. Em case dê divergência entre o casil, c,!

berá recurso ao. juiz ou, sendo o casal separado, olvorciada ou t,!
ver tido seu casamento anulado, prevalecerá a vontade do cônJuge

com q!Jem esti ver~l!' os filhos.
Parágrafo ~nico. Na fiUaçllo nlo resultante d~ c,so!!

menta, bastará o consentimento do genitor que houvêr reconhecido, o

menor. "

I1Art. 213 _ A anulaçlo do casam.ento de. me~or de d.!

zoito anos será Jequerida:
., .

direitos ..
11 - Pleitear como autor ou réu, ace'rca desses benS

111 -,A adminlstração dos bens particulares compete

a cada. cônjuge',' permi tida a outorga de poderes de gestftD de um ao

outro .

Art. 233 - A direçllo e a representaçlo da sociedade

conjugal cabem ao marido e à mulher, que a exercerIa _sempre no i,!!
teresse do casal e dos filhos, observadas as seguintes normas:

caberâ

No cas~ de malversação dos bens,. judicial!J!~nte co~

poderá at:ibuir a. administraçao a apenas um dos cÔiJ.

IV. _ A administraçã!=,o ~os bens comuns compete a ambos

I _ Havendo divergência entre os "cônjuges,

ao juiz dirimir a controvérsia.

11 - Os cônjuges s~o obrigados a concorrer, na pro

PDt"Ç~O' de' seus h'averes e rendimentos, para o sustento ~a ram.rli~ e

educaçllla dos filhos, qualquer que seja o regime de bens.

os c.ônjuges.
V 

provada, o juiz

juges.
VI ~O domicíll'o do casal será escolhido por ambos os

cônjuges, mas um e outro poderá ausentar-se do domicílio conjugal
para, .ateoder .3 encargos .públicos, ao' exercício de profiss:io ou

lnte,resse,s. p1jlrti~ulares relevantes."

"Art. 2)5' - Nenhum dos conjuges pode, sem autorização
do outro, qualQuer "Que seja. o regime de beNS: '

I· - Alienar,' hipotecar .ou gravar de ônus real os bens
:!"ÓYe!s ou direUos reais sobre imóveis alheoos (arts. 178, § 9 0 ,

I. :!:' 237; 276 e 293).

11- Vida em comum, no domicílio conjugal.

III-Respei to e consideração recíprocos.

IV- Sustento, guarda e educação dos Filhos. 1I

.~'-Art. ~224 _ Concedida a separaçlo, qualquer dos c,E."

juges poderá pe.dir aUmentos provisIonais, que lhe serllo" arbitr!.

dos na forma do art. 400."

"Art. 231 _ Silo deveres de ambos os cônjuges~

I - FideUdade recIproca.

111 - Prestar' fiança ou·aval (arts •. 'J,78, § 92 ,,-"1,11211 ,

~ 263, nO X).

IV - razer doaçlo, nlo sendo remuneratória ou de pequ,!
'no valor; com os bens ou 'rendimentos comuns (art'i"'17B, 9Q , n2

I; ~)".

V - :ontralr obrigações que possam importar al1ena,:, Jfr

. de bens do casal."

VII _ A açllo de um cônjuge ou dos seUs herdeiros p.!.

ra anular atos do outro cônjuge, praticados sem o seu consentime!!,
to, Ou se. o supri.ento do juiz; contado o prazo do dia em que se

tllssolver a .oc1ed~de conjugal (arts. 252 e 315).

",..................................................................

...............................................' .

a) d~sobrigar Ou reivindicar os imóveis da casal,

qUlndo ,j outro cônjuge os gravoo au alienou sem sua .autorização ou

supri~ento del~ pelo juiz (arts. 235 • 237).

. 11) anular as finanças prestadas e as doações feitas
pelo outro cônjuge rora dos cas~s legal$" (arts.23S: ·nQs. 111' e IV I

2");·
c) reaver da ou~ro cônjuge os bens pr6prlos conri

dos à suo· Id.fnistraçllo"por pacto antenupcial (arts. 233 nO lI!

263, nO •• VIU e IX e 269).

11 _ A açfto dos herdeiros ,nos casos das letras "a"

"b" e "c" da número anterior, quando o falecimento se deu sem

§ 40 ••.•••••.•••••••..••....•...•••.••.••••••••••••

UI - A açllo do f!lho para desobr"iga; e reivindicar

05 lft1lóvels de sua proprledaet~ alienados ou gravados pelo pi1i' ou P!
la Rlte fora dos casos expressamente legais; contado o prazo 'do dia

1:11 que .chegar à maioridade (arts. 366 e 38B, n2 I).

IV _ A açi10 dos herdeiros do filho,~ no caso 'do núm!:.

ro .nt~riori contando-se o prazo do dia de falecimento, se o filho
Morreu menor; e bem assim a de seu" representante legal, se o pai e
a Iale decaírem da autoridade parental; correndo o; prazo da data em

Que houverem decaído (arts. 386 e 368, n2s 11 e lI!).

§ 90 •••••••..•••• ; .••.•..•..•••••••••••••••.••••••

§ 60 •..•••.•••••••••.••..•••.•••.•••••••.••••..• ;.

J _ Contados da dissoloção da sociedade conjugal, a

lçlo do cãnjuge para:

II _ A ação do paI, mãe, tutor ou curador para anular

o casamento do filho, pupilo ou curatelado, contraída sem o' canse!!,
timerlto daqueles, neR'l s!Jprimento judi'clal; contado' o prazo do dia

em que tiverem ciência inequívoca do ca5amento êSrts. 180, n2 111,

183, nO XI, 209 e 213).

................................................. .,. .
§ 70: ...•..••.••..................................
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"Art. 2J6 - São válidas as doações feitas aos filhos,

por ocasião de se casarem ou estabelecerem economia separada (art.

313). "
"Art. 237 - Cabe ao juiz suprir a outorga quando Qual

"quer dos cônjuges a denegue sem mo-tivo justo, ou''J.he seja imposs!
vel dá-la (arts. 235 e 238).

"Art. 2:38 - O suprimento judicial valida os atos aut,2.
rizados mas não obriga 05 bens próprios do outro cônjuge (arts.255,

269 e 274)."

"Art. 239 - A anulação dos atos praticados por Qualquer

dos cônjuges sem a outorga do outro, ou sem suprimento do jui ZI só

poderá ser demandada por aquele que não a concedeu, ou por seus he.!,

delros. II

"ArL 240 - Pelo casamento, homem e mulher assumem l'I'l!:!.

tuamente a condição de consorfes, companheiros e responsáveis pelos
encargos da família.

Parágrafo único - r facultado aos cônjuges acrescer aos
seus os apelidos do consorte. li

"Art. 241 - As dívidas contraídas por qualquer dos cÔ!2

juges na administração dosbens particulares e em benefício destes
não obrigam aos bens comuns. 11

IIArt. 248 - Qualquer que seja o regime de bens 1 o mari
do e a mulher podem livremente:

I - Exercer o direi to Que lhes competir sobre 8S pe!
soas e os bens dos filhos havidos antes do casamento.

11 - Praticar todos os atos de disposiçl1o e administr.,!!
ção necessários ao desempenho de sua profissão.

111 - Administrar os bens próprios e deles dispor.

IV - Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham si
do gravados ou alienados sem sua outorga ou suprimento judicial.

v - Demandar a rescisão dos contratos de fiança ou do!
çaõ realizados sp-, :l consentimento do outro cônjuge.

VI _ Reivindicaz: os be~s comuns, máveis ou imóveis, do,!
dos ou transferidg~. pq~o outro cônjuge a terceiros; aInda que a do.!
Çao se dessimule em ver;da ou outro contrato. H

"Art. 249 - As açõés fundadas ,:os 0 125. IV, IV e VI

do artigo anterior competem aos cônjuge prejudicado e aos seus he,!

deiros."
"Art. 250 - Nos 'casos dos nQs. IV e V do att. 248,

f tca ao terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao demanda!!,
t"!, o di.reito regressivo contra o outro cônjuge ou seus herdeiros."

"Art. 251 - A qualquer dos cônjuges compete adir.!.

ção e .• :ii"i..1istraç~0 do casal quand~ o outro:

1·- Estiver em lugar remoto, ou nlo sabido.

11 - Estiver em cárcere por mais de dois anos.

rII - For judicialmente declarado interdito.

Pa,rágraro úico - Nestes casos, cabe ao cônjuge:

I ... Administrar os bens comuns.

11 - Administrar os bens do outro cônjuge.

111· ... Dispor dos particulares e alienar os móveis c..Q.

muns e os do outro';

IV - Alienar 05 imóveis comuns e os do outro, medi

ante autorização especial do juiz."

"Art. 258 - ..

Parágrafo único .......•......•...•................

I I - Dos maiores de setenta anos."

§ 22 _ Poderão os nubentes, no processo de habilit,!

ç~o, optar pelo regime de comunhão universal. ainda Que maiores de

setenta anos, se tiverem comprovadamente vivido como cãsados no mi

nimo há dez (lO) anos ou tenham filhos da união."
"Art. 260 _ O cônjuge que estiver na posse de bens

particulares do outro cônjuge será para com ele e seus herdeiros

respons,~vel,

I - Como usuFrutuário, se o rendimento for t:!:Imwn

(arts. 262, 265, 271, nº V e 289, na 11).

11 - Como procurador, se tiver mandat".:3 c.a;presso ou
tácito, para os administrar.

li! - Como depositário. se não for UWfl,....I...irio nem
administrador (arts. 269, 11 e 276).

"Art. 263 - São excluídos da comunhJo:

x - A fiança ou aval prestada pelo marido OlJ pela
mulher sem a devida outorga do respectivo cônjuge.

XI - As roupas de uso pessoal, as jóias esponsal!
cias dadas antes do casamento pelo cônjuge, os livros .

"Art. 274 - A administração do patrimônio ccnun cC!!!
pete a qua~qut;!r dos cônjuges e as dívidas por ambos' conttaídas o

brigam não sá os bens comuns, senão ainda, em falta deles, os par
ticulare~ de cada cônjuge J na raz~o do provei to que cada qual hou

ver auferido.
§ 12 - A anuência de ambos os cônjuges é necessária

para os atos a titulo gratuito, que impliquem cessão de uso ou 9.2
zo de bens comuns.

§ 22 - Em caso de malversação de "bens, o juiz pod.!
rã atribuir, sua administração a apenas um dos câQjuges. 1l

"Art. 277 - Ambos as cônjuges s~o obrigados acontr!
buir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu
trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no contr.!
to antenupcial (arts. 256 e .312)."

Art . .329 - A mãe ou pai, que c;ontrai novas núpcias,
nfto perde o direito a ter consigo os filhos que "só lhes poderfto
ser retirados mandando o juiz, provado que um ou outro e o respec
tivo cônjuge não os. tratam convenient'emente (8rt.s. 248, I d .39.3)-:-"

"Art. .360 - D filho reconhecido, .enquanto menor, fic.!,
rá sob a autoridade parental do genitor que o reconheceu e, se 8!!!,

bos o reconheceram, sob a autoridade do pai e da mIe, salvo se o
juiz decidir de outro modo no interesse da menor."

"Art. .379 - Os filhos legalmente reconhecidos e os ad~.

ti vos estão sujei tos autor idade parenta I , enquanto menores. 11

"Art..38D - Durante o casamento, compete a autoridade
parental ao pai e à mãe. Na falta ou impedimento de um dos genit..Q.
r~s, passará o outro a exercê-la com exclusividade.

Parágrafo único - Divergindo os genitores Quanto ao

exercício da autoridade parental, qualquer deles terá o direita de
recorrer 80 juiz, para solução de divergência."

"Art . .382 - Dissolvido o casamento pela morte de LJll dos

cônjuges 1 o poder parental compete ao cônJuge sobre vivente. 11

"Art. 38.3 - Na ausência de reconhecimento ou incapac!
dade de exercício da autoridade parental, ficarÁ a menor sob tut!:,
la. "

"Art. 385 - O pai e a mãe são os administradores legais
dos bens das filhos que se achem sob sua autaridadê parental, salvo
o disposta no artigo 225. '1

"Art. 393 - A mãe ou o pai Que contrai novas núpcias
não perde, Quanto aos filhos de leito anterior, o direito à autor!
dade parental, exercendo-o sem qualquer interferência do novo cô.!!.
juge. "

lIArt. 407 _ O direito de nomear tutor compete aos
pais e aos avós. Cada uma dessas o exercerá, na caso de falta ou i.!!.
capacidade das que o antecederem, na, ordem aqui estabelecida.

Parágrafo único - A nameaçAo deve constar de test.!,
mento ou de qualquer outro doculnento autêntico."

"Art. 408 - Nul. é a nomeaçlo de tutor pelo pai ou
peli!l IftDe que, ao tefllpo de sua Inorte, nlo tenha a autoridade pare.!!

tal. "
"Art. 409 _ Em falta de tutor nomeado pelos pais, i,!!

cube a tutela aos parentes consagUíneos do menor, por esta ordem:
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I _ Aos avós, cabendo 80 juiz escolher um deles, se

nlio houver consenso.

II _ Aos irmllos, preferindo o. bilaterai., ao• ..,llat! .

rais, o mais velho ao mais moço.
111 _ Aos tIos, sendo preferido o maIs velho ao maIs

moço."
"Art. 414 _ podem escusar-se da tutela os Que compr!!,

varem incapacidade física, afetiva e financeira."

"ARt. 454 '0 cônjuge nllo .eparado judicialmente ~, de

direito, o curador do outro, quando interdito; na falta do cônjuge,
os pais do curateladpi na ralta dos plis, o parente mlis próxImo.

Parágrafo único _ Na falta das pessoas MencIonadas, co!,

pete ao juiz a escolha uO curador."

"Art. 467 _

Parágrafo única - Entre 05 descendentes, 05 mais, vizl

nhos precedem os mais remotos I e entre os do mesmo grau os mais v~

lhos precedem os mais jovens. fi

IIArt. 724 _ O usufrutuário pode usufruir em pessoa, ou
mediante arrenuamento, o prédio, mas não mudar-lhe o gênero de cu.!

tura, sem licença do proprietário ou autorizaçi'jo expressa do tit!!
lar, salvo se lhe couber o usufruto por autoridade parental.

Art. 312 _ Considera-se união estável o concubinato more
uxorlo, entre homem e mulher não impedidos de casar por período 5!:!
perior a 2 (dois) anos ou a 1 (um) ano se houver filho comum.

Art. A - São direitos e deveres iguais e recíprocos e!!.

tre os concubinos, na união estável:
a) fidelidade;

b) coabi tação;
c) assistên~iã'material" e moral;
d) guarda; sustenta e educaçãõ "dos filhos comuns;

e) respei to e consideração mútuos.

Att. B - às concubinos" podem firmar contrato com estip!!
lação de selJS direitos e" deveres, desde' que observados os preceitos

desta lei, as normas de ordem pública atinentes ao casamento, os
bens costumes e os princíoios oerais de direito.

Parágra fo único:- Os concubinos poderão estabelecer re
gras quanto ao regime de bens e à administração do patrlrronio conun.

Art. C - o contrato de união estável para valer contra
terceiros', deverá ser re'gistrado no competente Registro Público.

Art. D - Os bens' móveis e imóveis, adquiridos por um ou

por outro ou por ambos o~ concubinos, na constância da união est!
vel e a ·título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da cE!,

~ ...boração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e (Om

DHtes iguais, sal.vo estipulação cOl)tratual escrit.a em contrário d~

vidarr,ente registrada.
§ 12 - hlão se presume o condomínio se a aquisição oco,!'.

rer (::Im lJ produto oe bens adquiridos anteriormen~e ao início da

união estó"-

;';2 _ A administração do patrimônio comum dos concubi

nos compete a ambos, salvo disposição em contrário em contrato e!

crito e registrado.

4rt. E - Os filhos navi.dos da união estável presume-se

dos concubinos e devem ser registrados em nome de ambos, voluntária

ou judicialmente.

Art. F' - Toda a legislação de proteç~o aos filhos apl!

ca-se aos nscidos. das relações concubinárias.

Art. G - A união concubinária entre pessoas impedidas
de casar, embora se revista de caráter more uxórlà, será consider~

da como sociedade de fato, presumindo~se comuns os bens adquiridos
durante ~ua vigência.

Art. H - A união estável dissolver-se-â por morte, re~

cisão ou resilição.

§ 12 - Ocorre rescisão quando houver ruptura da união

por conduta injuriosa ou quebra dos deveres constantes desta lei e
do contrato, se existir.

§ 22 .. ocorre resilição unilateral quando llm dos co,!:!

cubino5 denunciar a relação estável por notificação ao outra, il'"lpl,i
cando em denúncia a mera separação de fato.

§ 32 ... Ocorre resiliçaõ bi lateral quando os concubinos
põem termo à união estável amigavelmente e por escrito, valene:ta e~

tre os mesmos o que foi estipulado no acordo, se houver, desde que

não contrarIe esta lei.
Art. I - Tanto um como outro concubino poderá tequ~

rer o pagamento da pensão alimentícia, se dela necessitar, dentro

das normas estipuladas para os alimentos no casamento.

Art. J - A união estável poderá ser convertida em C2,

samento. retroagindo seus efeitos civis ao início do concubinato.

Art. L - Completados os prazos previstos no artigo 312,

amoos os concubinos poder~o requerer a conversão em casamento de

sua união estável, requerendo seu registro junto ao Oficia! do R.!:,

gistro Civil da circunscriçllo de seu domicílio, mediante a aprese!!
taç§o de provas e cumprindo-se as formalidades exigidas pelo cas,ê,
menta civil.

Art. M - Toda matérIa relativa. à uniDo estável e ao
concubinato é de competência do Juízo das Varas de Família.

Art. 4\2 .. Fica substituída B exp!ess§o "pátrio poder"
por ltautoridade parental" em qualquer diplomas legais vigentes o.!!
de ela apareça, notadamente nos artigos 269-111, 379, 382, 354-IV,

387, 389, 392, 394, 395, 406, 411, 462, 484, bem como na epígrafe
do Capítulo IV do Titulo v do Livro I da Parte E.pecial do Código

Civil Brasileiro.

Art. 50 - Os CapItulos II e III do Título II do Lá.

vro I, da Parte Especial do Código Civil, pass •.m a constituir capi
tu lo 11, com a seguinte epígrafe: "Dos Direitos e dos Deveres do
M.rido e da Mulher". O Capítulo VI do Título V passa a ter a segui!!
te epígra fe: liDa Autoridade Parental".

Art. 6!::1 - F' icam revogados o parágrafo única do art.

36, o § 10 do art. 178, o nO 111 do § 90 do art. 178, o n" VII do
art. 183, o art. 214, o nQ IV do art. 219, os arts. 2.34, 242, 243,

244, 245, 246. 247., 250, 253. 254, a nQ XII do art. 263, o parágr.!

fo único do art. 266, o art. 275, o Capítulo V do Título III do Ll
vro I, da Parte E.pecial, os §§ 10 e 20 do art. 455, o art. 1299,0

§ 22 do art. 1538, o art. 1546 e o n2 111 do art. 1744 da C6digo
Civil - Lei n" 3.071, de I" de janeiro de 1916.

Art. 7Q - Esta Lei entra em vigor na data de sua p~

blicação.
Brasília,

EXPOSIÇAo OE MOTIVOS
PL - 1815/91

A lei que rege a capacidade e as relações da mulher na

âmbHo da família está contida no Código Civil que foi modificado

pelo chamado Estatuto da Mulher Casada, a lei 4.121, de 27 de ago!

to de 1962.
Até 1962, a mulher casada era considerada relativamen-

te incapaz, juntamente com os pródigos, os silvícolas e 05 menore:
de 18 e 21 anos e a viúva que contraísse novas núpcias perdia o P.!

trio poder sobre seus filhos havidos do primeiro leito. Vigorava o
princípio absoluto da autoridade marital, sob influência do Código
de Napole~o, embora se tivesse transformado o poder pessoal do m~

rido em autoridade, já mais próxima à idéia de função. Esses pr~~

cípios definiam a condição de subalternidade da mulher até suas u!

timas consequências.
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o Estatuto da Mulher Casada, se.pre 8coMpanhlndo a I!!,
fluência da lei francesa, desta yez • de 19'8 e 1947, consa9rou o
conceito de que 8- autoridade lI.rital delteria ser exercida etI estr!

to benerício da ralOUla.

N. classifie'8çlo exposta pelo Prof. Joio a.Usta Vil!
la, o Estatuto de 1962 já seria UIO segundo estágio na eyoluçlo das
relaçaes entre os cônjuges. ° pri.eiro estágio foi belO represent,!
do pelo Código de Nlplelo, do qual o nossO Código Civil de 1919

guardou qrandes resquícios, .11 que o dever de -obediência ao .arido
COIOcIvl-se caRla pl'errogatlv8 de orde. plbllca. nlo podendo ser de!,

rogldo pela~"Plrtes.

o Estatuto revogou o princípIo da capacidade r.altIva

e corrigiu &lgult.s aberraçi5es, parê. nlo corrigiu os Irtigos do
C6digo qué consideram erro essencial de pessoa o deflora.ento da
Mulher ignorado pelo marido, motivo de pedido de anulaçlo do cas!
.ento; nlo/revogou tallpouco o artigo que perMite la p81 deserdar
• fIlha considerada por ele COitO "desonesta- se "esta viver sob o

teto paterno; esses princípios, elflbora pouco invocados, continua.
em vigor.

Manteve o instituto da "chefia da sociedade conjugal"
com todas as suas conseQuênclas, ou seja:

- a representaçaio legal da fa",ília;
. a administraçaio dos bens comuns e dos particulares

da mulher, Que ao marido incumbir administrar em virtude do reg!
me matrimonial adotadoj

- o direito de fixar o domicílio da família, resSalv!

da a oossibilidade de recorrer a mulh.er ao Juizj
- o exercício preponderante das decisões do pátrio P.2

der, em caso de divergência, podendo também a mulher recorrer ao
Juiz;

- o provimento da manutenç~o da família, guardadas as
disposições Que obrigam a mulher a contribuir para as despesas do

casal com os rendimentos de seus bens, na proporçaio de seu valor.

Quanto ao pátr io poder, o Estatuto conferIu o poder
aos cônjuges simultaneAmente e permi.tilJ o recurso judicial ã m~

lher em essa de divergência, Quando a lei- anterior s6 challlava

mulher a exerce-lo em caso de falta ou impedimento do ..arido.

O Estatuto também avançou ao "dar à mulher o direltode

ficar com a guarda de seus filhos menores, salvo casos expressos
e ao ampliar o direito de constituir bens reservados (direito de di,!

por livremente do produtc de seu trabalho) desvinculando o exerc.!
cio do trabalho da mulher da autorizaçAo marital.

A lei do Divórcio (lei 6.515, de 26/12/77) trouxe "2
vos avanços na organização da famUia, permitindo a ruPtura do ví!!
culo conjugal, facilitando a separação judicial e desobrigando a
mulher a portar o patronímico do marido. Sem tocar na chefia da 5.2
ciedade conjugal. estendeu ao marido o direito à pensA0 alimentícia

se dela necessitar e mandou Que, "para a manutençlo dos filhos, os
cô, juges separados judicialllenté contribuiria na proporçlo de seus
recursos", avançando assi_ no sentido da igualdade, e_bora de "o!.
lia pouco conveniente, pois permanece a chefia do Alarido. Outro av~

ço no campo da igualdade Que veio antes da revogaçlo da Chefia,: r.!

fere-se ao regime :de bens no casamento :. '"nlo havendo pacto antenul!.
elal entende-se como escolhIdo o regime da co.unhlo parcial, de _!!.
do que os patrimônios s6 se confunde. após o cas._ento.

Ela i975, dois anos .ntes dI prolOulgaçlo da Lei do O!
v6rcio. fr':l~. enca.i~h.dO ao Congresso o Projeto de Lei 6'. ,cOOrden!
do pelo f'!": p. Mig~el Reale, propondo um NovO Código Civil. NO ,ã.b!

to do dir:'.to de f~mí1ia esse Projeto diz Que "o casallento estab!
lece cOllunhlo plena de vida, com base na igualdade dos cônjuges e
institui a fJ.,dlia"legltilla"; apesar de falar ell igualdade, pouco

adiante diz Que ,"a "direçlo da sociedade conjugal cabe ao lI.rido,
que a exercerá com:'a colaboraçlo da mulher, se.pre no lnteresse da

mulher e dos filhOS;'; afirllla Que as ouestOes essenciaIs slo decidi

das em comu., poréJR privilegia o marido, em caso de divergência,

pre~.lecendo a vontade deste, ress.llt'ada à Mulher a faculdade df

recorrer ao Juiz, desde que nlo se trate de .at6ria personal!ssi.a;
avança nl escolhi do do.icllio, que seria escolhido por aMbos os

CÔflJ......nf.U... liberd.d. de .u.ent.r-.e do ...110. tantq pera
• IOUlher" qu.nto par. O h_ p.ra .tender • encargo. públicos, .0
....rclcl0 de lua profl••lo ou a lnteresles particulares relevantes
- ••te. úl UIIO. slO ... grande lib.ralid.de se cOIIII.rar COlO o cr!
tlrIo vig.nte, que .he ..._rando •••ulhe..s COlO o espectro do
-ablndono dO llr-.

ElIllara.contenh..... sIgnific.Uva di.inuiçlo da i!!
ferloridlde di .ulher casadl, o Projeto nlo se Itreveu a cancelar

o núcleo dessa inferiorId.de, o JnsUtuto d. chefi. d. socied.de
conjugll, que pI•••• ter d. expresslo .ais ••enl, ou seja, dir!
çlo, sea abrir .10 di a.lnlstraçlo exclusiva pelo .arido dos bens
do casa.ento • d. prev.lênci. de sua vontade ea casos de divergi,!!
cl•.

As .Iter.ça.. propostas pelo projeto do Naya Código
era. nlo apen•• insuficientes, ••• contr'ri.s à própria evoluçlo
do dirdto IIOdarno. Deyed.lOOs j' ter .lc.nç.do o terceiro esUgio
definido pelo Prof • Vilel., que I expresso hoje nas legislaçaes de
pais•••al1 del.nvolvido. que eli.in.ra. tot.leente -qualquer s!!

pr••acia, ainda que funcional, de u. cônjuge sobre o outro-.

Pret.ndendo contribuir p.ra .lc.nçar o terceiro e!
Ugia ••credit.ndo n. pl.n. c.p.cIt.çlo d••ulher p.ra todos os
.tos d. Yid. juridic., independente.ente de seu estado civil, sUl
giu u.a novI propo.tl, partindo de consultas e debates organlzados

por .ovl..nto. r••lnlltal, durante o Ino de 1981, que resultar. no
.nteprojeto d' u. novo est.tuto civil d. !OUlher, cujo trab.lho de
.studo e r.d.çla foi re.Uzado por Floriza verucci e sUYia Pi.e!!
tel, nlo .o••nt. acolh.ndo • vontade das .ulheres d. sociedade c1

vil, lO" t.é'. receb.ndo • col.bor.çlo criUc. de "rias Juristas,
co.o os Pro f •• Joio B.ti.t. vilel., Jo.' 0.ór10 de Azeyedo Jr., Te'!.

z. Ancon. LOP'., L_rtin. Corr.i. d. Dlivdr•• outros profIssI.!1.
nal. do Dir.Ito cuja contrIbuiçla foi d. grande valor p.ra as .ut.!1.
r •• ~

D .nteprojeto foi entr.gu••0 Pre.id.nte do Congresso

N.cion.l •• noy..bro de 1711. E••arço de 1'12 • O.put.d. CrIsUn.
Tavlr•• apr••entou· •••• propo.ta i Ci.ara do. Deput.dos, e. ror.a
de projeto d. lal (n' 6.02J1BJI •• s.n.dora La'U, Alcintara fez
o " ••0 no S.n.do. D. tri.i tu do proj.to do Naya Código Civil f.!1.
raIO retOlO.do••••u r.l.t!!r geral, Deput.do Ern.ni S'Uro, decidiu
calhar no proj.to d...dvog.d•• as propo.tas nele contidas e .pro
sentou ua. s'ri. de sub••end.S neiie sentido. Tendo sido assia i;
tegrad•• as princip.is ..didas prec9niz.des, decidiu-se nlo dar
prossegui.e"ta à tr••1t.çlo dO novo pro"Jeto p.ss.ndo • UIO. açlo CO!!
Junta co•• C_i.slo d. Ci.ar. e.pecific••obre •••t'ria.

o C.pltulo d. , ••lli. do Projeto do Código Civil ,que
subiu .0 Sen.do .pó••pro~eçlo pel. Ci.ar. dos Deput.dos, contl.

.'rios incisos extraídos do Projeto do Novo Estatuto da Mulher, t,!2.

dos no sentido da igualdade de direitos entre o ho.e. e a IlJlher no

cas••ento.
No entanto, a a.plitude do projeto era .alor,eMbora,

nu.' an'lise ••is acurada, veri ficou-se Que sequer essa a.pli tude
era suficiente, tendo ficado fora do texto proposto, pela rapidez
coa que foI elaborado, inú.eros artigos i ..portantes, Que acabaralll
sendo objeto de a.pla revislo, cujo texto foi publicado p-Io O.O.U.

de '0/01190.

A Constltuiçlo de 1988 consagrou o princípio expresso
da igualdade de direitos e deveres entre o homem e a Mulher no C!

pÍtulo dos OireItos runda"entlis e, no Capitulo da Orde. Social(e~

parigrafo do artigo que concei tua a família ~COIIIO base ". sociedade

e co.o tal sujeito de especial proteçlo do Estado), a afir.lçAo de
Que "os direi tos e deveres referentes à sociedade conjugal 510 exe!
cidos Igual.ente pelo homell e pela mulher". Esse avanço deve noS
conduzir ao terceiro estágio de desenvolvi.ento referido pelo Prof.
Joio Batista Vilela, do qual encontramos alguns modelos no Direito
de r.aIlla de países avançados. Nesse sentido o Oro Saulo Raaos,
quando Mi,..Jstro da Justiça, houve por bell encaMinhar ~ verslo tinal

do Estatuto, acrescIda de três artigos referentes à proteçlo do
bea de faallia ao Presidente Sarney, Que a apresentou ã Cá.ara dos
Deputados COIIIO Projeto do Executivo (projeto nU 4. '2/90).



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 03819

Uma das versões do Estatuto Civil da Mulher foi apr~

sentada pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, grande interessado
na matéria t e tomou a forma do proj. 377/89 do Senado que foi apr,2,
vado em julho de 1990, cam algumas emendas apresentadas por 5enad,2,

Ies. Essa aprovação foi uma vitória, porém o proj. 377/89 n~o i!!,

cluiu grande número de artigos constantes da versão revista e 8!!!,

pIlada elaborada em 1990, acima referida, assim camo emendas Impa,!:

tantes posteriormente propostas pela FaTum dos- Conselhos Estaduais
da Mulher.

Por outro lado, o proj. 377/89 teve alguns de seus
artigos alterados por emendas no Senado, emendas essas que desvi!.
tuaram vários princípios do projeto original, como por exemplo o da
autoridade parental que desapareceu na redação final, vencendo

critério tradicional do "pátrio poder".

mie. O Item XII nivela a idade mínima para o casamento em 18
anos, tanto para homens quanto para mulheres ..Não se trata mais de

se cpnsiderar píveis diferentes de maturidade e, na caso de niv!
lá-los, 16 anos é considerado execessivamente .prematuro, fixanda
se nos 18 anos, que é a idade da capacidade civil relativa.

XVI - esse item, conforme a redação vigente na C6digo Civil, con
ténl referência impertinente à viúva; por isso cabe a nova redaç~~,

eliminando essa referência, limitando o impedimento ao órr~o.

- Art. 213 - Visa corrigir a redação no que se refere à idade já

jsutifIeada no artigo 186.

- Art. 231 - O substitutivo deve manter a redação do art. 231 do pr.2.
jeto 377/89, pais esse corresponde ao projeto original.

Além disso r introduziram-se dois artigos ao projeto
377/89, que pretenderam regulamentar o concubinato, fazendo-o no
entanto de forma desa:õtrosa, contrariando a norma constitucional
que reconheceu a união estável entre homem e mulher cama entidade
fantiliar, com direito à proteção da EstadD.

.. Art. 239 - Deve ser incluído no substitutivo com a redaç~o do Pt!2.

jeto 4.782, por ser mais clara e significativa da igualdade de di

reito de anulação dos atos praticados sem outorga uxória.acresce;
tando-se a titularidade dos herdeiros para a propositura de tal
ação, como já consta do Código Civil.

Considerando a exposição acima, apresentamos o prese~

te substitutivo aO,J:Jrojeto 377/89, ora em tramitação na Câmara dos
Deputados, juntando para isso' a justificativa dos artigos alterados
ou acrescidos, no .sentido de adequar o Código Civil à Constituição
de 1988,no que se -refere ao Estatuto da Mulher, procurando atingir
todos os a:rtigos que contenham referência a esse Estatuto,reforma!:!,

do-o dentro do espírito do moderno Direito de Família e das rei vi!!.
dicações dos movimentos· de mulheres que lutam nesse sentido há mais
de la anos.

Para este Substitutivo procedeu-se à análise do Cód!
go Civil, da Lei do Divórcio, do Projeto do Código Civil, na sua
forma primitiva e na que resultou da aprovação da Câmara dos Dep.!:!.
tados, a Constituição de 1988, o primitivo Esboço do Novo Estatuto
Civil das Mulheres e, especialmente, o proj. 377/89 do Senado no seu
texto original, o proj. 4782/90 da Presidência, e as emendas pr2.

postas pelo Forum de Conselhos Estaduai5 da Mulher.

Brasília,

Deputada F"ederal

- Art. 249 - A expressão "aos cõnjuges ll é muito vaga; a redação mais
adequada idéia da direito lesado é: lIao cônjuge prejudicado
aos seus herdeiros".

.. Art. 252 _ Esse artigo refere-se à prática de atos pela nulher sem

a "autorização marital" j pelo princípio da igualdade, consagrado
na Constituiçiio de 1988 e inspirativo de todo o projeto, cabe a

renovação desse artigo.

- Art. 260 - Por razões de técnica legislativa acresCentar a remi~,s!

va aos artigos do Código Civil.

- Art. 263 - Cabe a alteração da expressão esposo por cônjuge, ref!,

rente a ambas os cônjuges.

- Art. 329 - A redação do projeto 377/89 foi alterada por emenda, no
Senado, .que julgou mai~ adequado manter a expressão "padrasto ll do

texto 'vigente do C"ódigo Civil. No p"ojeto original, o que Se quis

foi justamente expurgar essa expressão, definindo II respectivo c5nj!!.
ge" como mais apropriada ao espírito do direi to de família moderno,

- Art. 360 - A redação proposta contém, em linguagem conslsa e clara.
~ilo s6 o conteúdo a ser mantido do art. 360 e seus dois parágrafos,:
COnlO também a alteração referente à autoridade parenta!. Além dlsSQ~

corrige a expressão "progenitor" (que se refere aos avós) para "9!
nitor" (que se refere aos pais), assim como no artigo 380 e no seu'
parágrafo único.

JUSTIFICA TIVA DOS ARTIGOS ALTERADOS

ou ACRESCIDOS

- Art. 92, § 19 n2 I 

do não é apropr iada.
ca do direí to.

PL - 1815/91

expressão "concessão" da redação do Sen,!
expressão lIat" é mais conforme á técn,!

- Art. 379 - Cabe a alteração da redação, pelo espírito do projeta
original, que introduz o conceito de autoridade parental, já jU'3t!
ficada no comentário ao art. 168 Il. Cabe também a alteraçlJo, por
força do preceito constItucional que proibe a discriminação entre
os filhos.

- Art. r:719 _ Deve-se alterar a redação do inciso III desse actiM

go, que se refere apenas "à concubina do testador casada", para
estender o preceito também ao conCUbino da testadora casada.

- ArL 724 - Cabe eliminar a frase referente ao "poder de marid.;;".

- Arts. 1. 786 t 1. 788, 1. 789, 1.790 § único e 1. 792 - Oeve-se rcti
rar do texto desses artigos as expressões dote, dotador e dotados,
uma vez que se revoga todo o instituto do regime dotal de bens.

Arts. 383, 385, 393- e 408 - faz-se necessár ia sua aI teração no Sen

tld.o de corrigir:'lIpátrio poder" por "autoridade parenta1" .

~ Art. 467 - parágrafo único -. O artigo vlgent~ no;ódlgo Civil ref~

re-se prefer .nclalmente aos varões, em casa de curatela; cabe a I!

vogaç'llo da frase que a contém.

377/89 está imeompleta: é prec.!

contradição, as emendas refere,!!

7' VII, § 9' I a) b) el, lI.

de atos em que a mie deve e,!!

- Art. 178 - A emenda do projeto

50 que se inclua, sob a pena de
tes ao § 4!õ! lI, § 62 III e IV,

Trata-se de prazos de prescrição
trar no mesmo nível do pai.

- Art. 168, 11 - Altera a redação no que se refere á expressão"p!.

trio poder". projeto original introduz a expressão" autorid.!
de parental H a exemplo do Direito Francês moderno, por mais apr.f!.

ximada à idéIa de função e de responsabilidade. AQui, faz senti
do a emenda apresentada pelo Forum dos Conselhos da Mulher, que
no substitutivo se transformou no art. 62.

- Arts. 70, 71, 72 e 73 - Esses artigos desen-lovem a idéIa da PIE.

teção ao domicílio, definindo o bem de família de acorda com a

lei já em vigor, com algumas alterações.

... Art. 183 ... Esse artigo ê de vital importância .para a coerência

do substitutivo - trata-se em seu i tem XI da referência à aut,E,
ridade parental e ao Consel1timento dos "pais· j nela incluída a

- Art. 3íl do Substitutivo - Trata-se de introduzir Ullla regulament~

çla do "estatuto de unIlo estável" para cumprir o art. 266 .; jQ da
Constituiç~o de 1988 que reconhece, para efeitos de prote"Ja do
Estado, a unlljo estável entre o homem e a mulher como entidade d~
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miliar; a seguir, de forma bastante imperfeita. acresce que a lei
deverá facilitar sua conversão em casamento.

A redaç~o desse inciso deixa a desejar e poderá dar ensejo a I!!.
terpretaçOes Que acabem contrariando o espírito da Carta.

COMISSAO OE SEGUIUOADE SOCIAL E FAMILlA j
--"-_'-'-_-'='-=c.::..:..--._

o projeto emanado da Col'ftisslo Arinos era muito claro. Dizia:

tiA fallt!11a, constltuIda pelo casa.ento ou pela u0110 estável, tera
direito proteçlo dos poderes públicos".

.EKE:NOA BODI fICATIVA

r----------~utDr----------__,_1MUFG·=P=F~-
DE? JO!\O PAUr.O , J-- .

,------------Texte/Jusuhc.>;ão----------_

(ert. 99, IH'?)

JUSTIFICATIVA
A redação do parágrdfo resultará mais clara se for substi':

turda a expressão;) "<:1té que haja filho incapaz" pela sugerida.

"ou houver" filho incapdz", que preserva a intenção do disposit~i

vo de proteger os filhos incdpazes daquelp-5 que institu":l!i o bem
de família.

Essa isençdo durará enquanto viverem os cõnjuges ou

houver filho incapaz".

(art. 70, parágl"afo único)

A Lei dos f<egisu'oo; P'';blicos em seu art. 139 tala em ",;!te:<':'

dos p.ais" que concedeu a emancipaç2io. Não só O pai ou :;6 d ma ..~, fn:l.E

os dois juntos. THEoroNIO NEGRÁO comentdndo o dr't. 99. fi 1'? I em HO't.'l

de rodapé afirma "(. .. )deve-se entender que ü emancipaçàç. re·~u';'r. ff.6

roa validade, c assentimento tanto mater'no quantc .paterno.

COIllSSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMlllAI
...._O~O~Sf_i;.;.f4.:...---',..;;c:_sJ.;..:r-p- _

/

I
Crrojeto à: lei 1?Y'~r:ãg1Ilz-

Innr~s no """"" . L- 1.815/91 --1L....::..:. Ó" 01

1t.utor----------__,_,MUFG"rPP=T,;,-
DEP. JOAO PAULO IWr>.rrri,s:,:li:A- ''>.,-,:,>4'' , l~

JUSTIFICATIVA

"Art. 2\'

~lJ./.f!L ---'--'----."...,==----------1DlU AiiíJ"iãt:l.1n

-------------Texto/JusUhc:o<;io-----------

J:KENtlA MODIFICATIVA

--------4-\-=------:Parllml!ntar

r---------t:tt4~----ParJ.a:non=-----------_,

_-_11_19):

Embora nossos leis civis não tenham até hoje reconhecido expressa

mente o concubinato, a força dos 'costumes mostrou claramente que

a família nlo é necessariamente constituída pelo casamento e o Po
der piJbllco vel'll estendendo sua proteçlo às família naturais. 

JáeR'l 1949, a Lei nQ 885, ... de 21 de outubro, que dis'pi5e sobre o r~

conhecimento de filhos ilegítilJlos, e que ,est.á ainda em vigor, pe.!.
mitiu o reconhecimento do filho adulterino, após a dissoluçi'lo da
sociedade conjugal. A partir da! várias leis vieram abrir o ca~.!

nho para o reconheciménto do concubinato t embora este ainda se Iria!!
tenha no calnpo da jurisprudência.

A Lei dos Registros Pdbllco.,·'de 1913, pormitlu à concubina pedir
adoç~o do patronlmico de seu companheiro, direito mantido e fac,!

lltado na nova lei de 1977.

Na previdência social cresceu o abono ãs uniãe~ concubinárias, te!!,
do por critério e depenc;ência econômica da mulher. Esses avanços
foram obtendo na esteira da proibiçilo de um segundo casamento, pois
n~o exlstia o di v6rcio.

A partir da intród~ç~o do !liv6rcio em no... leghlaçlo (Lei n"
6515/77), esperav.-~se uma avallnche de divórcios e CaS8tJ1entos p!

ra regularizar as famílias de fato, cujo número ultrapassa as de

direito; isso n~o aconteceu, o que leva a crer que a sociedade se
acomodou ao concubinstc, não só por inércia, mas por mudanças de
mentalidade e de costumes que dão às pessoas uma maior liberdade

de escolha do seu tipo de vida.

Apesar do reconhecimento indireto do concubinato, permaneceram,as
grandes (,1 ferenças de direi tos e de proteções entre este e ocas!!.
menta. A mulher sempre teve que lutar com grandes dificuldades p.!
Ia fazer valer seus direitos, tendo necessariamente que acionar a

Justiça, não nas Varas de família, mas rim nas Cíveis, como se tr~

se se tratasse de um mero conflito ~ntre sócios; teria que pedir ao
Juiz que reconhecesse uma sociedade de fato com seu companheiro e

somente a partir dessa declaração judicial é que reinvidicaria pa!.

tilha de bens ou simples compensação pecuniária por anos de vida

em comum, como se casada fora.

A Constituição de 1988 nada fez do que mostrar coerência com os n2
vos princípios de IIdemocratizaçAo da família lt

, ao estender a prot,!
ção do Estado ao concutHnato estável, permanente e duradoura. Essa
proteç~o n~o abriga à conversA0 ao casamento nem está a ela subo!
dinada. E a vontade das partes Que deve vigorar. A uni lia estável,
nos termos da Constltu!çlo, pode se configurar com 5 anos ou com 2,
se houver filhos e pode durar a vida toda como tal ou ser converti
do em casamento pela vontade dos concubinos.

As emendas apresentadas no Substitutivo têm por fundamento a idéIa I'

da proximidade entre :J família de fato e a família de direito mas
não as faz idêntiLas em fontes e efeitos. De acordo com o Pro f • A!:,
VARO VILLAÇA AZEVEDO, cuja tese "00 Concubinato ao Casamento de F'A!
to" serviu de base e subsídio para este projeto, ·por mais Que se:
regulallente o concubinato 8sse.elhando, o Quanto possível,seus eteil

to. aos do cas••ento, se.pre ele .erá dHerente, pois e.U rundadO~
na liberdade que te. concubinos de se separare. 1ndependenteltente

de atuaçlo judlciária·.

BtlSU1:.; '1\
'ti \.'('1\
BETH AZIZE

Deputada Federal

POt' isso de suma Importância que a regulamentaçiJo da Caost! tu,!
çlo, nesse caso, evidencie a autonomia da união estável como ent!
dade fal'fI111ar, com direitos e deveres Plóprios.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 1.815/91

Nos termos do art. 119, caput, l, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resolução

n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação

na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

ernenàas, a partir de 30/10/91, por cinco sessões, tendo, ao seu
término, este órgão Técnico recebido 03 emendas.

Sala da Comissão, em 06 de novembro de 1991

Maria Inês~~ Lins

Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM/LlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (REABERTURA DE DISCUSSÃO)

PROJETO DE LEI N° 1.B15/91

NoS termos do art. 119, caput, I. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resoluçâo nO 10/91.. o Sr.
PreSidente determinou a abertura - e divulgaçâo na Ordem do Dia das
Comissões _de prazo para apresentaçâo de emendas, a partir de 13/3/95 ,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, nâo foram recebidas emendas ao

projeto

o Projeto. ainda. trata do destino dos bens havi
dos durante coabitação. nos casos de união estável qUe pt;>rdure
por cinco anos - ou dois anos. quando interrompidi3 por morte do
homem ou da. mulher - ou da qua 1. independent.ement.e de lapso t.em
poral, haja prole,

No que tange ã partilha dos bens, estabelece 8

presunçl'io de que a ambos pertencem os bens havidot; a part·ir da
coabitac&o e institui o direito aos alimentos à companheira in
justamente e.bandona.

Finalmente. o projeto procura harmoniz8t" o texto
do Códif!'o Civil. revoga.ndo artigos e alterando o nome de capitu
las.

Vela ressaltar que se revoga o capitulo referente
ao regimG' dotal (no titulo referente ao regime de bens entre os
cónjugee) .

Em sua justificacS,o. O ilustre Autor. Senador Fer
nando Henrique Cardoso, dá uma noticia histórica acerca da evolu
C:lo da situação da mulher, no âmbito da família. perante o direi
to brasileiro. Sublinhe o Senador que a primeira mudança de vulto
veio com o Estatuto da Mulher Casada. de 1962. que procurou eli
minar da legislação diepósições antiquadas. inspiradas no Código
de Napoleão (França); dentre as quais, a que considerava. a mulher
relativamente incapaz. Posteriormente, destaca as evoluções tra
zidas. em 1977. pela Lei do Divórcio. a qual também procurou a.te
nuar a Bubmiss30 feminina em face do chefe do casaL Cita, ainda,
o Projeto de Código Civil. cuja tramitacão se arrasta desde o
longínquo ano de 1975, e que. tendo chega.do ao Senado Federt:Ll em
1984, apóe aprovaç:io por esta Casa. teve mais uma vez retardado O
seu andamento em face da prioridade concedida à Assembléia Nacio
nal Constituinte. Finalmente. recorda o Autor o principio da i13o-
nomia, inovando a Constituiçao Federal vigente como argumento
maior para a aprovação deste projeto, o qual consubstancie. aspi
raçõee já manifestadas pele. sociedade brasileira.

Por deapacho da Mesa. o preeente projeto de lei
foi dhl'tribuido '" este 6rgao técnico e deverá tramitar ainda na
ComisI!I30 o:le Constituiçiio de Justiça e de Redação. em caráter ter
minativo - At't. 24, inciso I I do Regimento Interno da Câmat'a dos
Deputados.

Neste Comisaao. foram oferecidas 3 emenda0 ao pro-
jeto.

Sala da Comissão, em 20 de março de 1995. A emenda nQ 01/91. de autoria da ilustre Deput·ada
Beth Azize, é Substitutivll.

AtenCiosamente,

~,~j:;z-j
Miriam Manal8ra'gança Santos

Se'cretãf18

PARECER DA

GOHISS<I.o DII S!IGURIDADE SOCIAL II FAMILIA

- RElATORIO

Oriundo do Senado Ferleral. ,0 Proj,eto t de ~:;ad~;
1.815/91 (PLS ,377/89), na or~~~m·co~~ ae~~o:;oa :oad~~:a;:o da lei
Fernando Henr~que CardoB~). . ituação juridica da mulher. no.
civil brasileira no que

d
anriJe . ats a 'eonomia estampada no texto

ámb.i.tcaJiaJami,li.a, ten o em v J.8 a ...
da Constituição de 1988.

Dessa forma. propOe-se as seguinte~ ~lteraçõ~s:.no
70 da Lei de Introdução ao Código Civil. (dOID1.c:lio civ11), e

~~têôdigo CiviL art. 9Q (concess.io de .en:anCl..paç&o), art. 70 (~~~
de familia); art. 178 (p~azf'~~ ~re:::;;ea:»;; :::: i~~ ~~~~::~1;-oe
mente para o casamento e ]. o dos cônjuges)' art. 233 (chefia
provisionais); art. 231 (deve.;-es sentimento' do cônjuge para a
da sociedade conj~gal); art. ),:35 ~con236 (idetn); art. 237 (idem);
prática de. dete:m1.n~do~4~t(~h~f~~da Bociedade conj'ugal e facul

~~~~ ~~8 a~~~:~i~oa:o' nome dos apelidos do outro cônjuge): art.
241 (dividas contraidas pelos cônjuge~) i art. 246 (idem). art,:
248 (liberdade para a prática peloB conjug::e:. de determinados 6

tOS)i art. 249 (legitimidade para a propos1.tura d~ acoes decor
rentes do art. 248); art. 250 (idem); art. 251 (dJ.reção e admi
nil5tração da sociedade conjugal em caBO de impedimento de um ~OB
cônjuges); arts. 258, 260, 263, 274 e 277 (regime de bens en re
os cônjuges); art. 329 (protecso da pesBoa doe filhos); art. 36~
(poder sobre fiihos r-econhecidoe)i art. 3BO e 382 (pátrio poder),
art. 393 (ex.tinçs.o do pátriO poder)i arts. 407, 409 e 4.14 (tute
la) e art. 454 (curatela entre 013 cõnjuges.

Esclarece a ilustre parlamentar que pare. a confec
çAo do Substitutivo procedeu-se à análise do C6digo Civil~ da Lei'
do Div6r-cio. do Projeto de Código Civil de 1975. da Constituição
Federal. do primitivo esboço do nova Estatuto Civil das Mulheres
e, especialmente. do projeto de lei ora em exame (em seu texto
original), do projeto de lei nQ 4.782/90 (do Poder Executivo) e
daa emendas propostas pelo Fórum dos Coneelhos Estaduais da Mu
lher ..

Aasim, a par de altet"acOee introduzidas na redaçã.o
de artigos do projeto de lei, objeto deste parecer, o Substituti
vo altera, ainda, outras dispoaiç15es do Código Civil. fi. saber:
arts. 71~ 72 e 73 (bem de familia); art. 168 (para se substituir
a expreslSAo "pátrio poder·' por "autoridade parental"); 8.rt. 178
(o\1troe praz,os de 'preBcriclio)i art. 183 (impedimentos matl"imon1
aia); art. 213 (anulaçAo de cal'3amento): llrt. 239 (consontimento

do cõnjuge pare a prática de determinados atos); arts~ 379. 383.
385 e 408 (para eubstJ.tuir a expressão "pátrio poder'· por ·'auto
ridade pCtrental"), art. 467 (curadoria de ausentes) e art. 724
(direitos do usufrutuário).

Ademais. o substitutivo introduz. em seu art~ 3Q.
uma regulam~ntação do "Estatuto da União Estável", voltando seus
olhos para o concubinato estável. em função do que dispõe o art.
226 6 3Q da Constituição Federal.

Cuida. outrossim. de substituir. ·'em qualquer di
pl,")ma lcglll vigente'·. a expressão "pátrio poder" pela expressão
"o Jtoridade parental·'.

A emenda nQ 02/91. no nobre Deputado João Paulo.
pr~tendf> :.1'2 a emancipaçAo possa ser concedida pelo pai ou FeIa
màe. o qUfj ê justo.

A emenda nQ 03/91, dos ilustres Deputados JO!lo
Paulo e Eduardo Jprge, concernente ao art. 2Q do projeto que al
tera o parágrafo único do art~ 70 do Código Civil, propOe substi
tuir a ex.presa:l.o "até que haja filho incapaz" pela e):preaeào "ou
houver filho incapaz".

Ao projeto, nos termos regimentais, foi e.peneado o
Projeto de Lei nQ 240. de 1995. da Deputado Raquel Capiberibe.
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que diapOe sobre a imposição das sanções civis nolS caeoe de vio
6:~~~~ 6~ii~ar, alterando diePOBit~vos dos artigoe 233 e 395 do

1° SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA RELATORA

Ê o relatório.

I J - VOTO DA REI.ATORA

"Altera disposiçOes da lei civil
concernentelS à ieualdade de direi
tos e deveree: referentes à socieda
de conjugal. nOB termc.s do art.
226 7 § 5Q da Con8tituiç8.o Federal.
e dá outras providência8."

o projeto de lei em foco merece acolhida, quanto
ao mérito, atualizando EI. lei existente em face da Constituicao
Federal quanto ao papel da mulher no casamento e na sociedade.

o CONGRESSO NACIONAL decreto:

o Código Civil, de 1916, reflete a mentalidade da
época em que foi elaborado, e, dessa maneira, prestigia a 8oci~

dade patriarcal, dando ao marido posiçAo privilegiado no casamen
to, conferindo-lhe a cl".efia da familia e várias outral5 prerroga
tivas.

Art. 12. O g 7Q do art. 7Q do Decreto-Lei nQ
-t.657 t de 04 de setembro de 1942. paesi. s vigorar com a 15eeuinte
redaçAo:

"Art. 79. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Estatuto da mulher caeada alterou estie quadro.
eBtabelecenclo a independência da mulher, inclusive em relaçAo a08
bens reservados,

A at.ual ConBtituiç~o reconheceu a condição de i~o

nomia da mulher em relaçã,o ao 1l'larido 7 na direção da e:ociedade
conjugal. administração dos bena e em relação aos filho8. quando
no parágrafo SQ do art. 226 declarou que "os direitos e deveres
referentes li sociedade conjugal são exercido8 igualmente Pelo
homem e pela mulher".

6 7Q. O domicílio dos pais. ou o do ,enitor que
detenha a guarda, estende-ee aOB filho" nao ....n
cipados. e o do tutor ou curador aos incApazee: lIoh
!sua guarda.

Art. 2Q. Os diSpOsitivos abaixo enumerado.. da Lei
nQ 3.071, de 1Q de janeiro de 1916, pa!58A1n a vigorar com a !5e
pinte redaçao:

Portanto 7 o projeto de lei em foco é oportuno e - ·'Art. 9Q ••••• _ _ •• _ .

oonveniente. lI! .•.••.•••.....••.•.••.•••••.••.•••••••••••.••

Entretanto 7 julco neceseário Apreeentar subetitu
tivo pb.ra o aperfeiçoamento da técnica lea:ielativa e que o exUle
do mérito acone:elha para harmonia 15oci81.

Aproveito7 ainda. para introduzir no texto as dle
poziçoes relativae i. violência doméBtica 7 contidas no Projeto de
Lei nQ 240 7 de 1995, apen8ado na forma regimental 7 que proplSe
alter.g,çAo doe artigoe 233 e 395 do Códi.o Civil.

Temo a obeervar. contudo 7 que. da maneira 'COIDO foi
aprovado no t:cnado Federal. o projeto. conquanto ideologictunente
correto 7 aprf-!i~nta incorreçOes de ordem técnica ne. elaboraçAo de
e:eul!5 artigos_ que lIcabam por prejudicá-lo.

- Por concessão dos paiB, ou do genitor eobrevl
vente, e por eentenca do juiz. ouvido o tutor, !te
o -menor tiver dezoito anae: cumpridos;

.... _.. _.. _._ -._-_ .. _ - _._ -..- ..

11 - ·'Art. 70_ l!: permitido ao ca15al deBtinar UII
prédio para domicilio da familia. com a" c16uaula
de ficar i~ento de execuçao pOr divida15. ealvo ae
q';1e provierem de impOstos relativos ao rneemo prlt
d~o.

_.. _ --. _.. _.. " -. _: .: _ .

.-._- _ _ _ - .
III - "Art. 178.

8 49..

Assim. em primeiro lugar. 8. nova redaçAo que é
propoeta a dispositivos, da lei de introducl.o ao C6digo Civil e
do C6digo Civil 7 foi por nós revista, com o intuito de reparar
imperfeiçOes que poderiam causar problemas de ordem prática_

- _ _.. - _ -.. -..

111 - A aç8.o do filho. para deeobrigar e reivindi
car os im6veie: de sua propriedade. alienadoe ou
gravados pelos pais fora doe: casclS expresl5êlmente
legai8; contado o prazo do dia em que chegar à
maioridade (arts. 386 e 388 7 nQ I);

11 - A açAo dos pais. tutor, ou curador para anu
lar o casamento do filho. pupilo ou curatelado.
contraido Bem o consentimento daqueles. nem o seu
suprimento pelo juiz., contado o prazo do dia em
que tiverem ciéncia do casamento (art15. 160, n2
III. 183. n9. XI. 209 e 213);

No que tange ao enfoque dado àlS unH~e15 el5táve i8,
deixamol5 de incluir no substitutivo adotado. poie já exil5te no
ordenamento juridioo o oae:amento como formador da familia que , •
bae:e da sociedade. A Constituiç50 Federal reconhece a uniAo está
vel entre o homem e e. mulher para efeito da proteçao do Estado,
atravél5 da legislaçKo em viQor que protege ae entidadee farnilie,
reli 80b várioe: aspectos: reconhecimento de filhoe. acidente do
trabalho. previdênciEL social. uso do nome do companheiro (Lei
6.015. de 31 de dezembro de 1973, art_ 57. e parágrafos ) 7 penSa0
alimentieia (Lei 8.971, de 29 de dezembro de 1994).

Para os que querem submeter-l5e às normas de ordell
pública. não havendo impedimento. existe a instituiçi.o do cae:.
mento.

8 82. ........... _.. _ _.. _.. _._ _ .

Assim. qua.nto àn unH~e5 estáveis. além da proteç!.o
estatal 7 basta facilitar sua conversão em ClU5llmento .. Não convém.
entretanto. facilitar de tal modo que seja um estimulo para aca
bar com o casamento na. sociedade 7 pois a8 normas civelis a ele
concernentes 8!0 de ordem pública.

IV - A acn.o dos herdeiros do filho. no ca150 do
número anterior. contando-se o prazo do dia do
falecimento. se o filho morreu menor. e bem assim
a de Beu representante legal. se os pais decairam
do pátrio poder. correndo o prazo da data em que
houverem decaido (arts. 386 e 388. nQs 11 e 111);

Quanto ao bem de fem.ilil1 .. em relação à Iliua impe
nhorabilidad•• a Lei n9. 8.009. d. 29 d. março de 1990, já di..pl;.
"obre li Inatéria_ 8 72•................•....................•••...•

Diante do eXpOeto, e da ineaável ilDportAncia da
proposiçao para alo mulheree: braeileirae, votmnoe, no lnérito.
pela aprovaçlo do Projeto de Lei nQ 1-815/91 e do Projeto de Lei
n2 240/95, .peneado. na fOrDa do .l5Ub.etitutivo em anexo 7 com ado
ça0 da emenda n9. 02/91, • r.;l.iç!.o da.. emenda.. nl!.. 01/91 • 03/91.

Sala da Comi....llo. em 31 de.w~ d. 1995.

VIl - A ação do cônjuge ou dos seus herdeiros,
parlL anular atoe do outro cônjuge. praticado::; sem
o seu consentimento. ou !Sem o suprimento do juiz;
contado o prazo do dia em que se diesolver a soci
edade conjugal (art. 235);

. ~ - - - - ";

RIT?:.i.r~
Relatora

IV - "Art. 183........••......•.....•••.•.••.••..

XI, - O., l3ujeitoe ao pátrio poder. tutelll. ou cura
tela. enquanto n&o obtiverem. ou lhes nlio for su-
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~:;~~ ~l~~neentilJ1ento dos pais, tutor. ou curildor

................ ................................ ,

.V - "Art. ~86. Em ca.so de divergência entre o ca
BaL, :aber~ reCUrso ao juiz; sendo o casal separa
do, dlvorclado ou tendo sido o seu casamento anu

;:~~~e:~evoa;~ctl~á.Os~ vontade do cônjuge com que

P,:rágrafo único. N~o sendo os pais casados. basta.
;:noor. ~~neentimento do gUE;? houver reconhecido o

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

.vI - ."Art .. 224. Concedida a separação. o cônjuge
pqdera ped~r os: alimentos provisionais oue lhe
e~rão arbitrados I na f01:'ma do art. 400";' ~

VI~. - "Al"'t. ~33. A direção e .a 1"'epresentação da
Boc~edade conJugal cabem ao marido e à mulher. qUe
a~ exercerão no interesse comum do casal e dos fi
lHos. observado o seguinte:

I -' navendo divergência entre os cônjuges. fica
ressalvado a ambos o direito de recorrer ao juiz;

11 - 08 cônjuges eso obrigados a concorrer, na
propot'çao de ae~13 haveres e rendimentoB, para o
suetento da, fam~li,,: e educação dos filhos, qual
qUer qu.e seJa o t'egJ.me de bens;

1.1 I - a adminietraçao doa bene comuns compete a
mnbos os cônjuges;

IV - a administt'açao dos bens particulares compete
a cada cõnjuge. salvo estipulação em contrário em
virtude de pacto antenupcial ou mandato;

v - o domicilio do casal serâ esoolhido por ambos
0$ .cônjuges, mas um e outro poder:!o dele aueentar
se. temporar iamente I para a.tender a encargos pú
blicos ou ao exercício de profissão";

Parágrafo único. O cônjuge que praticar violência
domé15tica. fisica. psicológica ou moral, perderá.
por decisão do juiz. os poderes previstos neste
81:'tigo.

'vliI - 'Art. 235. b cônjuge não pode. sem consen
timento do outro:

1 - alienar. hipotecar ou gravar de ônus real os
bens imóveis~ ou direi tos reais sobre imóveis a
lheios;

11 - pleitear. como autor ou réu. acerca deeees
bens e direi tos;

1 I I - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doaCl1o não remuneratória com. os ben~ ou
toendimentos comuns;

V - contrair obrigações que possam impcrtal:' em
alienação doe bene do casaL";

IX - "Art. 236. SM.o válidas. porém. 8,5 doações
fei tas aos filhos, por ocasião de seu casamento ou
no estabelecimento de economia separada." ;

x - "At't.. 237. Cabe ao juiz suprir o consentimento
quando o cônjuge denegá-lo, sem motivo justo. ou
lhe for impossivel dá-lo.";

XI - "Art. 238. O suprimento judicial do coneenti
menta autoriza. o ato do cônjuge. mae ne.o obriga os
bens particulares do outro~";

XII - "Art. 239. ~ anulaçl10 dos atos do cônjuge
praticados sem coneentimento do outro. ou sem BU-

primento do juiz, só poderá ser demandada por este
ou seus herdeiros •

Parágrafo único. A ratificaçl10 do cônjuge, provada
por instrumento público ou particular autenticado,
·revalida o ato."; ,

XIII - ·'Art. 240. Pelo casamento, homem e mulher
assumetn mutuamente 8 condição de consortes, compa
nheiros e responsáveis pelos encargos da familia.

..................................................,;

XIV - "Art. 241. Se o regime de bens n!io for o da
comunhão universal. o cônjuge recobrerá do outro
as despesas que com a defesa dos bens e direitoe',
particulares deste houver fei to. ,.;

xv - "Art. 248. O cônjuge pode 1 iVremente:

1 - praticar os atos neceesario ao desempenho de
sua profissão;

11 - praticar todos os atos que não lhe forem ex
pressamente vedados.".

XVI - ·'Art. 251. Ao cônjuge compete a direçl10 e e
aciministraçao da eociedade conjugal quando o ou
tro:

I - estiver em lugar remoto e não sabido;

11 - estiver em cárcere;

111 - for judicialmente declarado interdito;

Parágrafo único. Nestes caaos. cabe a.o cônjuge:

I - administra.r 05 bens cçmluns;

11 - dispor dos p.articulllres e alienar os bens
móveis comuns e 05 do outro cônjuge;

111 - administrar os bens particulares do outro
c6njuge;.

IV ... alienar os imóveis comuns e os do outro côn
juge. mediante autorizaçao especial do juiz~";

XVII - "Art. 258 .......•...••......•.•..••.•.•...

Parágrafo único ~ ...................•.............

11 - dos maiores de sessenta anos.

XVIII - "Art. 260. O cônjuge que eBtiver- na poee,~
de bens particulares do outro cônjuge será para
este e seus herdeiros responsável:

I - como usufrutuário. se o rendimento for comum;

11 - como procurador, ee tiver- mandato expresso ou
tácito. para os administrar;

111 - como depositário, se nl10 for usufrutuáJ."'io
nem administrador.";

XIX - "Art. 263 .....•.......•.....••...•.••.....•

..................................................
x - ~ fianCll ou aval prestado por um dos cônjuges
sem o consentimento do outro.

xx - "Ar-t. 274. A administraçao dos bens do casal
oompete a ambos 06 côn";ugez, e as dividas por es
tes contraídas obrigam nao só os bens comuns, se
não ainda. em falta destes. oc particulares de um
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e outro, na razão do proveito que cada qual houver
lucrado." ;

XXI - ·'Art. 277. Ambos De cônjuges sao obrigados a
contribuir para as despesas da família na propor
çlo dos rendimento~ de seu trabalho e de seus
bens;

XXI! - "Art. 329. A mie ou o pai. que contral no
vas núpcil'u5. não perde o direito 8. ter consigo os
filhoe. que s6 lhes poderão eer retirados. mandan
do o juiz, provado QUe um ou o outro. ou o padrlle
to ou a madrasta, nao oe tratam convenl~nte
mente. ";

XXIII - "Art. 360. O filho reconhecido. enquanto
menor. ficará sob pátrio poder do proa:enitor que o
reconheceu. e. se ambos o reconhecerem. sob o do
pa.i e da tnae.

Parágrafo único. Verificado que nlio deva' o filho
permanecer sob a autoridade do pai ou da mie, de
ferirá o juiz a sua guarda. a peSBoa notoriamente
idônea, de prefer-ência da ,familia de qualquer doe
genitores. ";

Art. 52. Os capitulas 11 e 111 do Titulo 11, Livro'
I, da Pa.rte Especial do Código Civil (Lei nQ 3.071. de 12 de ja
neiro de 1916), passam a constituir o capitulo 11. com a seguinte
epi,rafe "Dos direit.os e deveres do marido e da mulher".

Art. 6Q. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicaç30.

Art. 7Q. Revog.em-se o parágrafo único do art. 36,
015 §§ 19 e 9Q, I, 11. e 111 do art. 176, o nQ IV,Qo, art. 219, os
arts. 234. 242, 243. 244. 245. 246, 247, 249. 250 .. 252. 253, 254,
o nQ XII do art. 263. o parágrafo único do art. 266. o art. 275.
015 3-rts. 278 a 311. e o nQ 111 do art. 1744. todos da lei nQ
3.071, de 12 de janeiro de 1916, e as dispDsicOes em contrário.

Sala. da Comissão. em 61 de -4t.lCU'v de 1995.

RITU~A
Rela.tora

EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA AO SUBSTITUTIVO DA RELATORA

[

EHENl>A NQ J
OI 125~,

a..nxII -;..~,."..•:-,,-••"':;''I-'--

XXIV - "Art. 360. Durante o ca.eamento, compete'o
pátrio poder aos paiB. Na falta ou impedimento de
um doe proM:enitoree. pae8ará o outro a exercê-la
com exclusividade. ";

xxv - ·'Art. 385. 08 paie eao' OIS adminietradorelS
1el:8.1e doe bens doe filhofl que 8e achem sob o seu
poder, salvo o diepoeto no art. 225.";

r--;:::--,;- '!UI' 1l,LII-~

II~) 'tuJ..o- OQ IllllDSIN

PLt8tS./~ Illll.J!lllll\ll
!llll"" J(

XXVI - "Art. 395. Perderá a pátrio poder, por de
Ci8.0 do juiz, o pai ou 8. mie:

I - que castigar imoderadamente ou exercer vio1én
ela fisica. psicológica ou moral em relaçao nos
filhos;

II - .

III -

Art. 3Q. A uni:io eetáve1 entre homem e mulher é
reconhecida como entidade familiar. facilitada a sua Converaão em
ca5amento. presentes os seguintes requisitos:

I - tempo mínimo de convivênêia 'de 5 (cinco) anos.
ou de 2 (dois) anos. havendo prole comum:

II - inexistência de impedimentos legais para o
casamento:

llJ - fidelidade reciproca, coabl taça.o~ mútua as
sistência e sustento. guarda e educac40 doz filhos. se houver;

IV - conduta pública C digna dos interessados;

V - intenção de vida em comum.

Art. 4Q. A união estável será convertida em Cllsa
mento, observado o seguint.B procediment.o:

I - os interessados requererllo o registro do Cllf'8.
menta ao oficial de registro público, juntando Of. documentos exi
gidos pela lei civil 1:' declaração de trê~ testemunhas maiores,
parentes ou Vizinhos. que afirmem estarem presentes O~ reguieitoe
do 45.rtigo anterior;

11 - processada e. habilitllÇ:Io com e publicaçao dos
editais pelo prazo de cinco dias. e certificada a ineXistência de
impedimentos. o oficial fará o regil!5tro do casmnento.

ê 19. No registro deverá constar o regi~ de bens
estipulado peloEi interessados. reepeitadas .&5 disP01!dçOee da lei
civil.

8 22. A conversa0 poderá efetuar-ee mediante prO
curação que outorgue poderes especiai.e 80 mandatário, parll rece
ber, em nome do outorgante. o outro contraente.

l- IE SEGURIDADE SOCIAL E FAM%LIA

llIIOI '"11>0 Tlfli'lOJ"-
IIO'IttIlDO DeptlladaFjti",a'dlln rfL .•.. -:lAP_~
~==========-lillITiiiljiJ/.ISTlTltlC1Iiiüiiiii.::==========

SubstitUa-se à'expres'~~-"d~5 pais", pela expressão "do pai e da mãe", nos seguintes
artigos:

- 7°, § 70.; ":=--:::.:"/1 . _
-, '9", § I·,..mciso 1; .:::.,:_'::',.: -:':':::_7"".-':,-'::-,====:'==:
- 178.-§4°, inci"']I c§ 6', inciso IV;
,.;. -183, incisô:XJ;
- 3aOe
- 385:

.._--,---
.w',:..,:.::.. -'~"- --

A expressão "do pai e da mãe", em lugar de "dos pais'" justifica-se pelo fato de ja
constar do PL 4782/90, de origem do Executivo e mantida no tex\Q.ap.r:ovado pela Cpmissão de

I
Constituição e Justiça e Redação (P,LC 222/93)••pós ampla discussão co,m, • socied~~c..civ~l. ::n
especial o movimento social de mulhe~es. . . . . :.-" ':_ :"::;, -::-:::':':.:-:-:::::~'::': .7." :.~ __

I Justifica-se ainda em virtude de que a expressão :'pajs':, el1!.Jugf!f.~~ "do p~i~~
'I· mãe". dá continuidade~pOr razões culturais,'à prevalência do masc'u1mõ·e-invisibilid,:Ide do feminino.

o que nlo estaria de acordo com a nossa Constituição Federal que DO_ paoígrafo ~o do artigo 226.
I estabelece que "os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal São exercido'!: i'gualrnente pelo
'I homem e pela mulher". A expressão "do pai e da mãe", por sua vez, não apenm; é mais coerente

com o texto constitucional, mas contribuirà para a consolidação do principio de, igualdade entre osIsexosna'pniticajuridica. . . ... ~~~,~:.;:-..- :~~ - •... -
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o artigo 2" do SUOsliMi\'O .110 PL, IB15191 (= PLS..:rLlí'89.Ii:iO.pCWi&:Jpdij'iãõõc nll 240195 passara a
vigorar com a seguinte redação: --.-.---- ~::::~ ---.---

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

Art. 71 - Excluem~se àa impenhorabilídad;os vej~ulo; de ~s-;;r1e~~~hõe5~ÓV;Ts;~iõêí,-bücõs.-
helicópteros, obras de arte ejói,u. ~::-'::':'::':'='~::::'-'A':::':::-A - •.._-----

UI ~ A lIÇIo do filho para desobrigar e n:ivindiear os imóveis de sua propriedade alienados ou gravadoS' ve'o
·.pai ou peJa mie fora dos caso~ expre:asamente 1C&i\is.;."f.o~~ô_é.f,@ii1..9.]Th-:-li..~~llegar a maioridade
(arts3B6e3B8,1). ,,----.--- "'.f.-C-= -------
IV .. li~ .dos ,herdeiros do filho, n~,~ do !Iumero anterior; contando-se () pruo do dia do falecimento, $C

o filho morreu menor; e bem assim a de seu representante legal, se o pai e a mie decaírem do pátrio poder;
cormtdo o prazo da data em que houverem decaído (arts.~g6c 388,11 e·'l!). ":::;','. ': :,1Ir- ... ;:,

................................................................., , .
IV - Os irmios. germanos ou nio. e os colaterais,'até o terceiro grau, inclusive.... '-

·Art. ii; :.:.: :..~:.:.:.::. " :.:: :..: ::..::::~.::~.::::.:.::.:.::.:.:~..:.~--:.-- - ---::'" -'" ..----
1· os ascendentes com 0$ descenoentcs, seja o parentesco natural ou d1lil.-. .,_, ... .. ~ _. _...
'I·Osafins·emHnharell. *-- -.- "I---'--"~_._- ..

Art. 116 - Em cuo de divergência entre o casal, caberá recurso ao juiz; sendo o~1 separado, divorciado ou
tendo lido o seu casamenro anulado, prevalecai a vontade do cónjuge com queest:,iverem os-filhos.'O

Art. tl5 - p~ o casamento de filhos menores de 2J (vhite' e' üin)" anos. c-eiiiiaõ o·.l:onien'1imentlnie seus
pais

- --.Xi··::·(k··;~j;i~..~~··~,;I~··;;·;~··;;;~~i;·~~··;~;;~~··~~~~;;;"~~-;'~bti~;~it;, ~.~. lhe~~-~~ ·for suprido, o

consentimenro do pai, da mIe, do tutor ou do curador (art.212),
XII - Os menores de dezoito anos.

......._•••••_ ::•••:.=:•.••••~.:::.:::: :-.:.=:••.::: .::···················..··:·;,···············.. ·~.···-Sli·: w.r.. _
§..,. - _ -._ " _-- __ _. . --- _-
VIl - A açlo de\ün êónjpge.oü-óõs-seQS lierdeírôS:pm: ãiiiJTãI àtos·aõ oiiuoCõ~~nrn-setr

~Conientimenro,.ou sem. o. suprime.Jíf9 i:fQ :illj~-_*'l)tf4.o_9_p~.A9-!1!Le!!!..9..~dissolv~!-!-~1~!!~_
·êonjugal(lrt".2S2),'·_··""·_·-- .... - .......-.-------- ',.-;' --'o .. - .,•• '"

t·;;;·:':::.~;:;:::::::::::.;:·.:~::;.~.:·::~·:::.':::::.:.;~~.~.:.::;;:::;::::::.::.:.~:::~::.::::::.::::.:.::::=:'-----.,:--=
1- Conrados da dissoluçio da sociedade conjugal, a açio do cônjuge pfltft:
.) desobrigar ou reivmdicar os imóveis do casa!. qu.md.o P.Q.UtTO S2!JjU.8~,~..8!!':.~~ ou aJienou sem a sua
auronuçlo ou suprimenro dela pelo juiz (arts. 235 1:: 2,H):-··~ --.. - .._ ..:------- ..
b) anular as fianças pres1ldas e as doações feitas peíõoütrõ côn1üge-fÕrã·dd~\:is~;'-tegaiSTtiilS:'"235;lnc1V, ~
.236).
c) reaver do outro cônjuge os bens próprios confiado!> à sua administraç10 por pacto antenupcial (arts. 233,
111.263. VIII • IX. • 269). .
fi - A lÇio dos herdeiro$, nos casos das letras a, b e c do número anrerior, quando'O fafecimenro $e.iku .sem a
propositura do que alise lhe wegura; contado o.prazo d'" gat,a,do-fll~e_n.!Qi!.J:lS-::?3.~~~.Jnr:::::_:::···_

tllllll1l 11
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[EMENDA NQ]
02 /95

QepulJd. UUm. PdlCs

Art. 2" -' Os dispositivos abaixo enu;e~;d;Lei n" 3.071, de ,. de janeiro de 1916 - Código Civil, passam.
a vigorar com li seguinte red.:aç1o: _ . :~..:-;... : : C::"":' :;

• . .. _ _ __ ___." .... , .,... :: C;:-"::.Jl'

"!"". 9· , : : :·c:..'.::..'."o::::~=-:::::::.::-

§ 1·- ~.: : : ":.:... ,,..".~"~ ~_..,..,.__....,,_
I - por ato do pai ou da. rr'ie, fonnulado em cscritu·fãpúb1icà;cpanem~Çl-do'jtirz..otrrido o bJtor,...ce o

m:nor ti~e~ dezoito a~~~.•~q~~ri~?S~ .'::::: .•::-:_ '~.~~_ _ .., _

: Ã~:'·70·~··õ·i;·ó~';i··;;~·i·d~·~·~i;j·:;~~;·j·~··d;;·~·i·~~·~~;id;d~-i;;;iii~··~·i;;;;~oráYel enla responderá por

qualquer tipo de divida civil, comercial. fiscal, previdenciária 9.,utç.op~_n_.!!!~~traid. pelos <:ÕnjuCts
ou pelos pais ou filhos que s~am seusproprie~rio!.,~.~e~e....~~~~.-sat~~-:t)~~ previstas neste
Capitulo, ......~ .1",- .-----.--~-

Parágrafo Único - A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se usentam a construçlo. as
plantações, as benreilarias de qualquer natureza e rod05 'oi ~uip.tmentDs, iilClus;vé os de Uso piôfwwnaJ, ou
móveis que gUmtecem a ca.sa, sem consideração de valor ou estimaç.io, desde.qüê quilados. . ---'.. .

IcomsI6l( SEGURIDADE SOCIAL E FAIIILIA

§l"· No caso de ímóveis toCado"a impenhorabilidade apiíca·se-aos..benc.móveis.quftadas que.gt.W:DeÇl:m.:a
residência e que sejam de propriedade do locatário. ('I •• - ••--.--._~.---_.;_ •. -

§ 2" _ A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo civil, fisca(.~ideJlçiúio, trabalhista OU K
outra natureza, salvo se movido: ' ' .' . '..._ .'.~:::".-' ::'= .. ::. -::: __ .. __ ... .'~

a) em razia dos créditos de trabalhadores da própria residéncia e das respectivas eontr;buiçôes
preVidenciárias;
b) pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à constr:u.çio.9u à aquisiçlo.ao·impvel. no
iLmite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
c) pelo credor da penSio alimentícia; " .
d) para cobrança de impostos, predial ou tenitorial, taxas e 'contn'bUições":'oevi<!U eiri.lúnçlo do im6vet

familiar;
e) para execuç,io de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantiá..reaI pelo 't:&SM OU' pela entidade
famíliar; ,
f) por ter sido adquirido com produto de crime ou pm execnçlo '_de -sentenç~ .~~I '_e;ondeutórf, i'l
ressarcimento, indenizaç10 ou perdimento de bens. I

g) por obrigaçlo decorrente de fiança, concedida elO :'0n:?~,?i~ _

Art. 72 - N!o se beneficiará do disposto neste cÇ~l~;q~le-qtll:;~~~fé.'
imóvel mais val,ioso para transfe!jr a_ie~t~~!! familiar, desfazendo-se ou nlo da moradia anriga.

§ lO _ Neste caso, poderá o juiz, na respectiva lçiO do credor, transferir l:...JmpcnhQrabilid~~.moradia
familiar anterior, ou, ~ fo~ .2-SM.o!..anular-lhe lo venda. liberando a m ..is Ylt1jQp:'para execu~o OU concuM.L,

co~f0!J!lea hipótese. ._ _.•_::::-=:.,,;::-:::::.,:;: =-::.:.~ _.

§ 2" - Quando a residéncia fam'iliar'C()nstituir~sc~e~ imóvJ:lmral. a iwpep.h9.r'!J;illidadU!:mingir'Ose-'~_
de moradia, com os respêclivos bens móveiS, 'c, no's 'Ca!lo-S d(;lnci~'XXVI"do Irt. S*ca Cdnstitui~Mêrat.-
à irea li~iLada como peq~ena propriedade rural. _,_," . ._. _ .__==-__

Art. 73 - Para os efeitos de impenh01'lbilidade, de que trata este Capitulo, com;idera·se residência um Ílnico
im6vel utHíudo pelo casal ou pela entídade familiar para n1Qradia Jl:Çf1l111!!ente:,

'" ., .. - '•._- "''O_'''._'-
§ le _ Na hipótese de o casal, ou entidade fãiniiiãT:·se-i-põssuidor··de "viti;;s:1móvCi$·uli1ilaa05-como··
residência, a impenhorabilídade recairá.cobre o menor vafor, salvo se outro tiver sido regimado, para esse
fim, no Registro de Imóveis, por vontade do interessado ou de terceiro, que favoreça uma família, nos limites
dosart:..70a73.

1Paragrafo único. Nio sendo os pais casados, bastar' o consentimento do que houver reconhecido o menor.i ,.., =.:::::.;~:::=,;;....::,,~::;~ -----
: Art. 213~A .nll~J!.,çio do casamento do menor de 18 (dezoito) anos será requerida:

. :~ ...~. '.. ;.:r--;.:-.,' ::If: :~ Co
Art. 224 - COE!,ç.edida a ;,eP.l!raç1~9J.O.~!1jtJge poderi pedjr.os alimentos provjsiQP3is, _
que Jhesorlo-arbitrados. fla forma do art. 400.. , __ ' "7_>_~ • •• ••~

. ,.- -- , .' _ .,._-_._--- --- _.._,-----------~

Àn.·23l' - 5J:o d~\'àes {Je ambiifós c~ju8~·i--=:·--·:=:-.::::::=:=--=--:::::=.'----~-.---
J - Fjdelídade reciproca, respeito e consilieraç!Q.mú~l?!' _ , 'O__~-+- <o. .:.====.-==
-n'OCoabitaçto· - --.--••------.--.---
UI • Assisféncia moral e material reciproca
IV - Guarda su!>tento e educação dos filhos.

Art. 233 • A direção e a representação da sociedade conjugal cabem ao marido e oi mulher, que as ex.:rcerão
no interesse comum do cas:sl e d(ls filhos. observado o seguinte:
1- hroveudo divergêncill entre os cônjuges, fica ressalvado. ámbos o direílo ae«eorrer ao jui~· ':. .
11 • os cônjuges·são obrigados li concorrer, na proporção de $.Cus haveres o' renoimentos. para o.susten1a. da
família e educação'dos filhos, qualquer que seja o regime qe_be,n:;; ::: .._ -:-,,=-''::--::::::-_:::'::--===--=--:'-=
111 • a administraçio dos bens comuns compete a '3mbos 05 cónjuges;
IV - a administraçio dos bens pa.rtículares c~t1)petç ~?~!l oõ.nju,ge, 'S:3t"_~~.s~j~açi~..em~mirio~~i~'O.
de pacto antenupcial ou mandato; , . ..
V - no caso de malversaçio dos bens, judicialmente compro....ada, o Juiz..poderiJltribuir~.a. administtaçãa..a::
apenas um doscõnjuges; . '. . .- .•. --~ -~ .. ~ _._·_~_.A~

VI • o domicilio do cllSal será escolhido por linhos os cônjuges. mas um c outro poderá ausentar-se do
domicilio conjugal para atender a encarg~s públicos, ao exercicio de profisÃo ou a interesses particulares
relevantes. . - ..... " ...._.:.•-:-~. ~::.....~. _

P&rígrafo único - O cônjuge que praticar violêncía doméstica, física, psicol6gica ou moral, perdem. por
deeisio do juiz, os poderes previstos neste artigo.

Art. 235 -'Nenhum dos cônjuges pode, sem autorizaç';to do outro, quãlquer quc·.l;ija õ regime.de õens::...::. .:.~:~

§ 2e .. Podem, ainda, respeilll.dos 05 mesmos limites,:ser instituídos, 'em bens"'9~famílil;:por:!ot:'.~de. d~:s;u_.

proprietirio, em beneficio de sua família ou de outra, valores mobiliários, que deverio ser individualizados,
no instrumento de instituiçio e registrados no registro em que estejatr cadastrados ou no Registro de Imóv.is,..
$C guame~rem residência . ._•. - . .•. ~.'

........................, ., ,...•., , _-_ _.... ". 'O_--=- . __.' __ .•
AI1.178 : : ..: :..::::..:::.::::--.-. -.•• -.-_..-.

§4·- .
11- A açio do pai, mãe, turor ou curador para anular o'casamento do fiJhb~:P..ilpilõ.oucutat.eladolcpnttaid,o
$Cm o consentimento daqueles, nem suprimento judicial; contado o prazo do dia em que tivt:rem ciência
inequlvoca do casamento {arts. 180, UI, 183, Xl. 209 e 213}.

§ 5·- , ..
1lI • A ayio p&ra anular o casamenro dos menores de II (dezoíro) anos; contado o prazo do tUa' em que o
menor perfez. essa idade, se a açio for por ele movida, e da dala ,do maifini6nio: .quaiúJo o for por -Seus .
representantes legais (arts. 213 c 216) ou pelos parentes designados ~o art. t~O:,.

§ 6·- ..

1. alienar, hipotecar ou gravar de ônus real os ben~ imóveis. Ou diretos reais tof)re ún6veis .J1helos {art!>. 178;
§ 9".1, .. 237. 276.293);
n. pleitear. como autor ou réu, acerca desses bens c direitos;
JII - pr.s.... filUlça (arts. 178. § 9".1. b•• 236. X);

IV _fazer ~oaçio, nio semb remunera;óri~ o~;'de peq.~~~?:-::~l~r!._c.o~ .~: ~~~~diment05 comuns (art•
171 §9" I b)' . . • _ ... -- . - .-.- ..,..----
V _~n~i; obrigações que possam importar alierta;!o dos bens 'do eas.a1.- i:.o; ;:-iJC,: --.---- _ ..... ~

Art. 236 .' 810 válid~, Porém, ~-d~çÕes feitas ao!! filhos, por ocasião de s,eu c:nsamentlJ ou no
cstsbelecimemo de eçonomia separada (art.21.3). . :,~... • : r;. ,~, ..

Art. 237 • Cabe ao juiz suprir o consentimento ,quando o cônjug~ d~~~:!.~.~~~~~a.j~~';O;:.~~.!h::~o~
impossív.1 di-lo (1I1S. 235 • 23~).

Art. 231. O suprimento judicial valida os at~s autorizados, m~ nio ~b;iga'~s ~;;ii6pri~-d~~u~:a;~~i;
(arts. 255. 269.274). --- ",~~":=":.-:....•.:::::.::''-::::

Art. 239 _ A anulaç.lo dos atos praticados por qualquer dos cônjuges sem a outorga do C1utro, ou 'Cm
suprimento do juiz, s6 poderá ser demandada por aquele que nio a concedeu ou ~.r seus herdeiros.
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Art. 240 .. Pelo cuamento, homem e mulher assumem mutuamenti I êOOdiÇJo,.,é C6nsóriés;'cOmj)inhtiios e
responsáveis pelos tncargos da família.•

Art. 385 ~ O pai ,e mãe $ia os administradores legais dos beris'dos filhos que se achenrsob seu P'trio poder.
Alvo o disposto no art. 225. . .•

Pmpafo ó~ico ~ É facultado aos cónjuges acrescer lOS seus os; IpelidQSdO.c:onsõrte.
Art. 393 - A mlC,'ou o pai, que contrai DOvas núpciu nlo perde. quanlÕ aos filhos'de leiCo Mterior. o 4ireito

Art. 241 - A. dividas COlllnlidas por qualq"., do c60ljuies ll...dll\in\SlrJçIQ.doI~~~.eom· • dopl.triopod~"cx=tndo-<>SCll\qll&lq_intufcrtr>olado1lOVo.<ÔlljullC'
beaeficio destes nlo obril&m os bens comuns, . ~.•.•...........,..t..t •• : •••••••••• _ •••••••••_ _ _ ...

Parágrafo 6nico .. Se nlo houver COft5CMO. o juiz esç01ber4 o mais Ipto • exen- •tutela. em beHflcio .6>
menor. • ,'i'· . ,.__ .
...........................................................................................~~; 'Io,••~••:;: ': - - ,~

•• ••• _ ._ .._.~ 'r '.~:.••b , ,,:.,,:,.:..t__...:..: .....

ArL ~S.4 e O c6nj~ge n~ Jfparado judic:~.~mente é, '.de direito••o cw:ado:rdo outro, CJU:Mdo.~i.Io; ..~
do conJugc, OS paIS do curatelado; na fala dos pais, n parente mais J'I'ÓXÍ!nO: ::_e_ .-:. •,- .~. :'. .~~:_:,_' .'.

.Art. 395 • Pero,;,j o pl.trio pode" poc dc<isio dojuiz, pai ou a mie; ..••••
1 ~ que cutigu jqtoder&dam~nleou exc:rcer violincia filie&,. p$ÍCOlólic;a ou..cnl emre~ ..~

·11- :.•:..:•.:••.•..•:...•., :.•.••••:."..c· •• , . . , , ..•
111- .. , _••.•._ : :..:•.;.•~:~::~;;~.;.;::;..;.I.::.;;:;~:::.:.~~~,. __: I

........................................, :..:.:.•.•:~.; :.::=:.~; ..;.'::::;:..•;;.r~::·:.:..::i. ~,~_ ,

.Art. 414.~.~*,m escusar:~ ~a tutela~q~ ~provmm ~idadc rlSi:ca- afetíva.e ~ira:
..········..·:·::··:·i..·····,·..·····:··~-i"':.·········· ..····:·····..:······..~_ ····.· ·.·.I ~.; !~'" . ,;.• ~. !'.

, Arc. "07 - Q direito de nomear tutor compete a qualquer dos lenftores e, na~ falta, •~ doe lY6I.
.. ',"" '. .. ~ . '. '. - .. -t.-:7".'···' ~ ;~'~:"I :: '

Parágrafo ~nico - A nomcaçl<> deve _ de'_ento ou de qualq _.'IIoo_·_tico. .
'. 1.., : _ __ _ _.'- ~.._ ~ :..:..:..~_~_ :...: _~, .~:...!...~.1_~:=·::;:::;.

.r:::.o::r.~::~ de Mornomeado pelos P~" ~~;'bea ~,~·:~~:~F':~~~l;~:::-Art. 249 - As ações fund2das n05 IV, V e VI do artigo anterior competem ao cÔlljuge prejudicado e aos seus ,

herdeiros, I
Art. 250 - Nos C;.\sos dos IV e V do art. 248. fica ao terceiro. prejudicado com a sentença favorável ao
demandante. o direito regressivo contra o outro cônjuge ou seus herdeiros. . ...

Parágrafo único - Nestes casos, cabe ao cônjuge: . ,..: :;,rj, ~;

I - administrar 05 ben'i comuns; ..
11_ dispor dos particulares e alienaras bens móveis comul'lS e 05 do ouuocônjuge, __ .. _,._ ,.. _. __ .
lU ~ admlnistrar os bens particulues do outro cónjl.lg-e;. . . . • _ .. -
IV ~ alienar os ímõ'o'eís comuns e 05 do outro cônjuge,mediante autorit:"çio es~ial dojq~z:~ _ ,_.__ ~.'~,.~

Art. 251 - A qualquer dos cônjuges compete. díreçio e administração do casal, quando o outro:
I - estiver em lugar remoto, ou não sabído; , '. •.•.
li - estiver em carcere por mais de dois anos; , . •.. ..•,_.~._-_.
JIJ - for judicialmente declarado interdilo,

11- praticar tod05 os aIos de disposição c a~minislntçà(t necessários ao desempenho de sua profissio;
til - admmislrar os hens próprios. e deles dispor.
IV - desobrigar ou reivindicar os imcweis que tenham sido gravados ou alienados sem SUl outorga OU

suprimento judícial~

V - demandar a nulidade dos contratos de fiança ou doação realizados sem o consentimento do outro cônjuge;
VI - rdvindicar os bens comuns, móveis ou ím6veiSi~ doados ou transferidos pelo outro ;:,ônjuge j concubina
ou ao concubino. ainda que a doaç!o se díssimule em vcnda ou outro contrato.

Art. 2041- Qualquer que seja o recime de bens, o muido e a mulher podem livremente:-.~_

I· exucer o direito que lbes competirlObre as pe110U e os bens dos filhos havidOs.nki dócisa'iDento;"

Art. 258 _.
Panigrafo único ~ ", ,.•....., .
11 - dos maiores de sessenta anos.

Art. 260 ~ O cónjuge que estiver na posse de bens plrticulires do outro cõnjuge será para com ele e seus
herdeiros l'e$ponsávd; ,
J - como usufrutuirío. se o rendimento for comum (arts. 262, 265. 271, V e 289,11);
11 ~ comn rrl1cnr.ll.dor. s.e tiver mlmdato. expresso ou tácito. para os administrar,
111- corno deposítârio. se n;lo forusufrutuãno nem a(lministrador(arts. 269, 11.. e 276), _ .. ~...• _•• ~ ,

Art.26J· .

Xl e 15 roupas de uso pessoal, as jõias esponsalícias d~das antes do casamento pelo cônjuge. os livros 'c
instrumentos de profissio e os refratos da família;
X e A fiança prestada por um dos cónjuges sem o devido eons.entimento do rcspectivo c6nj~&e.. '.. ~

Art. 27.4 _A administraç.lo dos bens do casal compete a ambos os cônjuges e a.$ dividas por estes contrltdas
obrigam nio só os bens comuns. senlo aindt., em r.lta destes. os pu1.ic.uta~ de um e antro,. tla. ruJo do
proveito que ~da qual houver lucrado.

§ ]110 _ A anuência é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cesslo de uSO·OO gozo de bens
OO~~ • .

JUS11FICAnvA

À'expresslo "do ~ie da mie.... em lugar 'de "dos'paié, ~idà~ artip'9', J~~': t r-, In. !Vi
183, XI, 116, parágrafo 6nico; 310 e 315 já consta do PL 4712190, ele oriaem.do """"lIIivoo.~.~..~
aprovado pela Comisslo'di:,'Conslituiçló e Justiça. RcdIçIo (pLC 222I93~ apelo aapIa __ - a
'SOCitdade ciVil, em espcc~! omovimento soc:ial dé mulheres. ' ". ,

Justmca~se sua alteia.çlo em virtude de que • CXJRISIo "pais", ao lupl' de "do pá c. MIe"','"
continuidade, por razões 'cüfturais, à prev.lência do muculifto c inviuõi~i4adc do remia_ ':- "':.c~~
de acordo com • nossa eonstituiçlo Federa] que no parácrafo S· do artlao 22'~... OI ........
deveres referentes i. socieaàClc conjugal do exercido$ iplmente pelo homem c pela~. A~
"do pai e da mie", por suM.vcz, nlo apenas ~ mais coerente com o &cxto l;OC1ditueional. a:w c:oatribon.~
a consolidaçlo do princípio~ igualdade entre os sexos na pritk:ajuridica. .

_aos 70, 7\, 72·.,73' o CMiio Civil.tua!.!' pcrmife quc a r...Oia_a iaíciativaeledootioor
um prédio para domicfJio da familia, com c1iusula óe·i~M·~~~~~diNito ... poKO

ulufJufdo de vez que, .Iém de desconhecido pela maiori.. dos·cid8dios,:..ai"..'CiIti-sujeito....,.,g.-__-

buroc::rática para sua efctiv.çJo. .

O que se pretende com a mudançl. é avançar rlI. questlo, ~.....-e da ÍIlicilf~.do-~"
imóvel residencial próprio do cual ou de entidade f&l11itiar ~ 'COnSideradq "'~vel. lCIft 'I':!I_~_~~.

buroc~ia, . ~ ~'-.. ::::-.:.;:;.-:...7:::::~':'=.--:·;:-.:::~~'=-..:-7":~..

. O detal~~~t~ da fonna de'~~. deste c;lireito.. ~liçi~.o__Cl'!!.~O!-\~~'.
impenhorabilidade. o que si:ra excluido. I que é oponível essa irnpellb<rra1illldade'iRclusiYe u llip6leles •
utilizaçlo desse direito através de m'~fé. facilítari SUl excc~..._. __ . ._ ~. ~':"": ...

t 'r' .. EM caso de malversaçio de bens. o juiz poderá atribuir a administraçJo a .penu um dos c6nju~.

.,
AlI. 277 .. Amb05 os cônjuges $lo obrigados a coniiiótilr~i5.:dEjic'saSd'A~r.lroili... lla proporçlo dos
NtMfimentos de leU trabalho e de'SeUS'bens, salvo e'JfíJfUI.çto'em 'contrtriG:rlõ:p.õtõ .antenupciat;arts:i56-e
312). '. ,

. " ;';;;"':'1"', .. ', ..,:
Art. 329 .. A mie ou o pai, que contrai novas núpcias, nlo perde o direibJ';R1tr consigo OS tUbos qu,Ç ~9 Ple
poderio Jer,retirados, mandando ojuiz, provado que um ou (Iutro ou.o p.dras.o.'DlU madrasta. n1a,.QS tratatn
convenientemente, - . - ...-- -~-"";j .: .._. -_ •• :.-:----~._.

................"' ~ ".,.., ,., , .
Art. 360 ~ O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sobre p.páfri,o. ~er.Ó9 progeni~ fjlf~o~.
e. se ambos o reconhecerem. sob o do pai e da mie. .- .~ - - _..... - .. - _ ..

Parágrafo linico· Verificado que nio deva o filho permaneçer.$Ob a .~orida~ do pli ou da mie. deferir' o
juiz. lU' guarda • pessoa notoriamente idônea. de prefe~n,:i~.~!. fiE!.íl.~~ 1ic;.~.ualq~:r d~_&eni~: . ,_

Art. 379 .. Os filhos estio sujeitos lOS "'trio poder. enquant? menores:

Art. 310· Durante o t&Wnento, tom~e o pátrio poder ao pai e i mie. Nã' falta ou impedimtlntG de um dos.
:#nitores,~:ooutro.excrcé~Jo.... ". H : •• :~ •• _ ...:.'.,._• .'_:.,. __ .~ "

Parágrafo único· Divergindo 05 genitorcs quanto .0 exercicio do pátrio -poder. flua~uer deles poderí
ftqUCt'CT de<:.}~~i~dieia1.

Art. 383 - Na ·.usênci. de reconhecimento ou· incapacidade' de 'cxerefcio'do pitrio poder por ambos os
tenitores. ficará o menor sob tutela. .
., , -_ -.._.---,,;..

. '.. ') devalÍ M~ ao...o;'..
O Artigo 171 e seus parigrafos (que.rrat;am.~ prazos preJCOClOIWS. • .' ••

fttW'l"ítos constitucionais que ,,10 permite ma1S dlscnmmlÇÕes ~m~ do sexo. ft.P i ~ , • idade limite,..
•._- . \ , .. u1ber.o§'r deve citar o art.-2S2, de vezque.cleee rcfcre ao'-': a
casardeveser.\B,U'. paraOUUH......".e.m • . -!, " - ~h' • -••• ..mdI . iidiiàGliipill o;
§ 9" desse mesmo artigo deve ser Incorporado POiS. em nosso \..QUItO em VliDI', çOft •

direitos da mulher e do marido. neccssitando assim. ser alterado.

O art. UJ deve ser alterado de -vez que ainda exP.ressa "paren~ legítimo ou ilpJkilno", cxprMdo
essa, abolida pela Lei 8.560/92. Pelo mesmo motivo deve:~~~~)(~~ ~ ~~1'~:: ... ~'. : .

.() artigo 231 deve ser ~Iterado. ~ que seja ;;;plí~ ?~tkk;'-dO-~aiõ~'d,adó In&ioc:
fCsponsabilidade aos cônjuges, traduzindo desta ~orma.~ ,:,alores.~~a~s,9UC~ norIcaf' Cunlh... ~'.

O art. 233. inciso m, deve eoolcr. pcrmisdod. out"'i' depcxlcrcsele~,,-,'~.~j-~
resolver questões práticas, com agilidade. Neste mesmo artigo, é importante que conste um lftCtIO que ...o
V incluindo caso de malvcrsaçio de bens praticado por algum dos c6nju~ como~ rM? PLC 22V93.
~is cde fato ocom: no dia-•.dia e geralmente-. m~ior prejudi,cadà é •.mu~. :"~ llÔàI'L 233, .-ve._
alterado o - inciso' V, que ftlCCberia. o· ftúmero VI; ,referente ao ~.K:n~. }!? ~h." ~
"temporariamente". restringe o exercício do próprio direito de ausenla.Me do domiclho conJ~' ~ .....
forma, restringe este direito. a impossibilidade de um dos c6njup lUlQW'elC por motiVO di: ......

particular relevante.

0,"".235 eleve ..r alterado paraseraprcsontadoe<>m. rcdoçlod.:Ia ~~.PLC ~3.A"""'"
"qualquer que seja o regime de bens" é importante para que fique elara • pro1biÇ1o, ao InelJOl I. -m c IV..
deve co....... a eilaÇiG aos aIS. 171,'§~i I, .. b, 236;X. 231, 276 e 293 pois -. o:t~os IC rct-.' ..
de presc:riçlo, suprimento de outorga. direitos c deveres resulante de parmV:ltO e pltriO fKKkt' da J1\;II~
filhos havidos de leito anterior e outorp ou anutaç.lo de fllnÇA que, de .I~ f~~ ai .......

l<lIlpo,.poderio_<ltilizados qoando :Ia·.licooçIo, hipoteca ou arav.... ele _ imónla.·. '"

Nos artigos 236 e 231 devem ser citados o art. 313. 235.231, por. tratar de ....~ ~..-oI
artigos. No artigo 237 deve ser inclurda • expresslo "qualqUer iJQI:.c9njJllcs....~~ do PLC 222193.
~.~~o,~&~ m~is ~laro. •.. . .•.. _.• ~.-. ~;.~~.::.: ..~:-- :";'::';~ ... ·-;-:7--~·.-':'"-

O l<XtG do artiRo 231, e<>m<>"~ta no PLC 222193 esti llllIis COlllpleto. a ciloçlo dos uti. 2~5.
2690274 slonceasári<>s. . . ,
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Por último, se for p;':~~ m,,!uir no projeto a regulamentação da ~Ião ~sti~°el q~e o ~~ja na-'ionnâ do
texto do PL 1888/01 .. -, _ ..

Réni..uner~.:sc,o artigo 4° do SiIsbstitutivo ao~t5f9i< t PLS-.317/89'-e-ão -projeto apensado de tI"
240/95, que passa aser'o artigo "38 e'PaSsa a vigomr:roma.seguftltê:redãl;ã~.: -------+

[1.'1l\lI1E[ 1llsmunIM
,~lIlOmrJl!llI.

r llftEBllM
[ llQ.lllllllnlM

trlTo/JSTlFlColClO

rooTMO Dcplltlda Fitima Petacs

_E SEGURIDADE SOCI.AL E FAIIILIA

Art, 3° :'"Ãmuão estável estàv~l, éãrãcteriZada como o concubinato more mario, público continuo e
dlJf2.doUfo entre homem e mulher cuja relação, não. seja inceS1IJUS3';ou aduIt~,pod1:rá ser
convertida em..casamenta.quanda.nsJnteressaaos :requererem ac joii°cõfupetente que...registr:e..dita.

_união ebmo',ta53ID.ento': ntendenda~.ttQtrimQS':'::===:-:'-===---=::-=====--_
a) Jimexaçã.Q ao requeOJtlertlQ çlos POC.;1,UllCptqs~xiBidos pela lei civil; "
.h)".detl~é.:dUás.1e5lI:lIllll1has:mrrime!i,:par=s.JlU~~,-.Ic:odiQ'w,q
requisitos ~stabelecidos no caput. .

,EMENDA NO]
L=: 04 I 9~

ll.lSSl1lllCIl--~--...,

i..,1.__
O
_
9
_/....:..:;:OI6::.../_9_S.....,-.....,-_,..,.-__=.=.=.=.IlllMDJ=.=.=.=."=.=.=.=.=.-='3itJ-'_._-----

I
O PL i~81J~I, na forma d~ texto do Susbstitulivo~? Senado q~:. ~.~n~a~e::p~a apreciação nesta
Cuml5 '.,]0, e resultado de mtenso!õ c frutlferos debates quando.dc.'Óua tratrl11.::!ção pela .Comissão,de,
Consit..,tiçãf' c Justiça c Redação desta Casa como na Comissão de Constituição e Justíça do Senado
Federal, eptre os parlamentares e J sociedade civil, nos quais particíparnrn especialistas na arca de .
direito de f ,mília como (' Professor e advogado Álvaro Vilaça e as advogadas Leilah Borges Cüsta.,
EIizabe:th GlIeco:., e reprcscntnnies do movimento social de mulheres.

A alteraçAo ao art. 383 se destina a excluir o tenno "filho i1egitimo", atualmente constando do

Código Civil,

As alterações aos artigos 393, 407, 409, 414 e 454 devem ser feitas para adequar o Código Civil i
"Constituiçio de 1988: o 393 deve ter acrescido"o pai'" de vez..qúe o pai é'i mãÚêm.os. mesmos direitos e
! deveres relativos aos seus filhos; o art, 414 dá a mulher b-pi'J\lllégio"átr.rVé~-d8'.díscrimitmçaeJ;'lJ!>-demm·~

I artigos conservam a ordem hierárquica em razão do sexo: primeiro têm o direito os homens: pnis, avôs, avôsIpaternos, innios.. depois vém as mulheres: mais, avós pll.temas, avós mate~~:.i~iis,etc,

o íexto ao Artigo 239 ficarâ mais ~mpreeusfv.e1~.as ·eXpressõe·; .....q:~iq1lC[ dos~~iCS".1:':;er. .
demandada por aquele que nio a concedeu..," Pelo mesmO motivo deve seie-xcIuído b 'pa:rágrafo-úiiiéõ:-· ,_•.

'A redaçlo dAda ao art. 241, do PLC 222193 se apresenta mais 'simptes'~' ~ili '~I;;'- :..:::"-=-=-::-=-:_.:
O art. 248 necessitll. ser alterado para que se acrescent~ o termo ~uaique~~-5éjã"&f'eg~d"e:bcM;'::

no eapat do artigo, modificado o inciso 11 e acrescido os incisos m,IV, V e VI; sob pena de necessitar mais

uma lei para regulamentar o tema.

. Os artigos 249 e 250 devem ser alterados de vez que são'cOmplemen~ao üi~ 2:U:.~rilo-pode'ndo-·

permimekr hialterados., ;', , ' :
I" '•.• Q;~o'j4 foi ~itado•• e:rqJresS!o «qualquer um dos cônjuges" toma o ~go ~~is cJarO~·'p~t'esta~'
deve constar do art. 2S 1. No mesmo artigo, inciso lI, o prazo pua que um do~ conJugcs adqQ.l.Q.Q .direIto
estAbelecido no art. 251 e seu parágrafo ónico deve constar (a sugestlo do PLC 222193"(; .1?fOPQ.S!!-da~~.
peJo movimento de mulheres estabelecem o prazo de "mais de dois anos'1.,sob pcna de oferecer uma
oportunidade de um dos c6njuges - o que !:e encontra livre - poder prejudicar o outro: ',:" . -- .-:-:_.. "--. ~ '_

o' § 18 do art. 274 complementa o seu capat, devendo porUnto. penna'necer• .No..mesmo artigo. a' ,
incl~o do § 2(1. como redigido no PLC 222193 é de suma importância de vez que a niillversãÇiõOcorTe' e iS

mais prejudicadas são as mulhero. j

. : O~. 277 deve constar a exJ.lresslo "':alvo estipulaç.lo em contrário no paetO"JJ1tenupciar..POis a -\
leglslaç10 deve oferecer formas de opç.lo pll.Ta o caso.

A alteração ao art. 279 é necessária de vez que atualmente este artigo expressa qualificações aos

filhos, o que é proibido constitucionalmente (art. 227 § 68
) •

O parágrafo ónico do art. 380 deve ser incluído poís ele oferece a oportunidade de requcnmento..de
decisio judicial, conforme consta no art. 21 do ECA.

-------- -----,-._-~~.:.::-_-----

1l1Clll'fl I!, lllSll1lll8
14l1llflal!lll

,EMENDA NQ]
LL=:=-==~Q~s~/~9~S =--
;: lIJEIJIllCII -----

JUSTIFICAnVA ---_.. -1
O artigo ;0 atende pr,eccit~ constitU,cíOnaJ que e:~~~:e'~~~-a'~~~-~::c~~;~~~~:'~o~~v:e~~~-
UIÚilo eS1~\'cl em cnsarneuto (art. 226. §3').· ...

, . _.~.- , ... ,.-
Entretanto. aalternativa de texto ora apresen~da para .~~ ~ferido -artig:; f~'~~~~ modifi~Õ;~ ~.
acréscimos ao e5taheleciJo no referido artigo do Substitutuvo, de maneira a tomá-lo mais coerente
com a proposta de regulamentação da união estável'C-Oostante do PL 1888/91.já aprQvQ(io por esta
douta Casa e pelo Senado Federal, o qual. no momento, está tramitando nesta Comissão Iétnica.JJ3lll
apreciação do SlClbstitutivo do·Semtdo e encontra-se na pauta de votação-daoComissOO"..confonne
explicitado najustitlcatíva da emenda n° 3. ' ", ' '- - 0·-0 - '-- "-

-§ 3": Ã·.conversão poderá~fel1Jllr.'"-:",e4iiiii;;lJTocuriçã~õ;-õ,;;o;:g"e.,,ooc;e.~::;,o-
.mandatário, para receber, em nQrn~ dQ outOTg~te, 0_outrJ:~.c9!'!otrae.I!t~.: . .:., •__

iUKI
IE1ll'I'JOO Deputada Fátllltl Pclan

trlTOI.ISTlfIColClO

.Rcnumerem -se os anigos 5°, 6° e 7° do Susbstitutivo ao PL 1815/91 (= PLS 377/89) e ao projeto
apensado de nO 240/95 que passam a ser. respectivmnente;--A~ -9-e~ que o último passa
a vigorar com n seguInte redação: o':=::="-====--~~ _

I -lJ3.':"~!1~:?~(:::'~9~5:.... -==:::NIlJIDI=="===JOI'~!1~TIl~.ti·=======--

ItIlIlS<lO l( SEGURIDADE SOCIAL E l'AIIILIA

[l.'ll'fl1E[lllSllTlll'M
[ lllllflall'fl

Dtplltldl Fátilnl rclaes'lEIIIIlCO

r: EMENDA N~]
11.==-==~O~3~/~95~=--
;: - lIEnllEII )~'

JUSTIFICATIVA

lIIll!.I5Il1l1X1O
i Suprima-se o artigo 3° do Susbstitutivo ao PL 1815191 (= PLS 377/89) e ao projetd ape~do' de nO
1240/95. .I __ o ---, ---

i

.. :-=:~,7Jj'.;J. : :~;h :,'1',

Embora com .0 .propósito ,de .regulamentar, no mesmo proJeto,~ :.a~:uruã'õ:Jtstável como....entirladc.
,familiar Clll1fonne asseguraxConstillIiç.'lo Federnl:..'Ml:226.:§~o Sub>tituliYo-n_
caracteriza de maneira c1lU'B .e; satisfat6ri~ a união estável, deixando de fora BSp;t~~~--

~ ~roinõ a 'qués1ãó.i1043ãúÍIiiÓIÚÕ.e c&rqueb~da.de:J:hIJIIIia.a::::::~,;;' ... _ ,.. .. ~ rot_ _
I .' . _
'Está miltériB já eStá contempTa&., eâemaneiiã-rriUíto-I!t~s~.:mr=.
esta douta Casa e também pelo Senado Federal, o qual, no momento. esta tramitando nesta Comissão
Técnica para apredação do Susbstitutivo do Senado ç:.E1co.no~:'~ .!!3-p"a~_d.s~otação da Comissão.
No PL 1888/91, considera~se união estável'o ~coocubinato-m9l"t'-&aD~i(',().contínuo e
duradouro entre homem e mulher cUJa relaç3C;Dió ~s:ejã 1nêe'sriiõSã ~irMI;rlirfina. sendo dnei'tos e
deveres iguais dos convívenles o. 'respeito e consíderação mútuds, a assitência moral e material
recíproca, e a guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Além,qiss9.J os conviveI)tss P9,derão,
por meio de contrato escn" " regular seus direitos e deveres, observa40s os:p~itos estàbeiecido'i na

I
presente lei, as nonnas de ordem publica atmentes ao l;a';arT!l'nlo, 0~J~~~~~.!!S~:~ E.-~sopriiiêjpjo:S

geraís de direito, O referido prolt'lO cstJbdcct: rL'gr& daràS rclJti"~J5 aos-bens"11ló\-cis--e iniÓ\~ei5:"

adquindo5 por um ou por amhCI$ (1<; eOn\1vcntcs n3 cnnstâncIJ 411 uni~.l:-' c~~~'~h.D.c~rm,l!]a_air:'.?~~ ..Icondíçõcs para .a ca:.J(:lL'nL.a~,ãú dil dl!>soluçi1ü da uníão e~táve1 ê, O-rfu hipótese de lfOcbrll do. uni50 -

Ie5táv:I. :1 obngação d;1 P,rc·;t3~.1l1 de assistêncJ3 matent.ll: ~ ,~It~? ~__ª!~~n!:Qs:..._~~ro.t;UT!.~os _'
conViventes ao que dcla nt;'CC~~ltaf, _. ,~ ~~- --

l_E SEGURIDADE SOCIAL E l'AIIILIA
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Art. 6D
- Revogam-se o parágrafo único do art. 36, o § 1li e o inciso lU do § g-o do art. 178, o inciso

VII do art. 183, o art. 217, o inciso IV do Irt:2J9fl!S'aI1S. 234; 24:z,~~;1'244, 245;.0l.4ii.,2~, 253,
254, o inciso.XII do art. 263., .o. parágrafo único dO·aRl'2ti6, o are 2'9Ó:~iOpftuloV do TItulo UI do
Livro I:da'Parte EspeciaL:DS'1§J~~o-JIlL~~QJ!!1.1.538, .Q.A!t-.t?.'!!!..,.~.
art. '1.744, todos 'da Lei rf·3;Q71. - Çó;ligcr:Çivil, de I' de janeiro de 1916, e as disposições em
.cbomirio: .- •. -- __ o -~.' .re;,-

'--'~iri;icATIv'X' ~-"'~.' -----~.-.-----

A.alternativa para o texto da Re!atora., revogando osãrtigãS2rT,lilêiS<rVIrf!t(ArCT8'J;" e se
dá porque ·~s mesmos, respect.ivament~· se tomou inútil com o § 611 do 8ft. 227 da Constituição
Federal e. dISpõe sobre "adultério". Os Arts. 455, § 2" do Ar!. 1538 e 1548 discriminamem razão d
sexo. o

As.~s Para incIw.ão:dds s;~iJ\tes?üi!gos::-:::'~":- .:::--::~_.====--

- IIiêilio~1e11 do §.~'d~A'Ó i8:-~;;oi~çãõ:ilt tlõlç1!o-P<rrmótiVCrdi~õrio.. _ '."
.•~~49 e 250 - não existe mais diferença-º~ .4eyçrç!>..Ç.ºÍIÇ:it91U~º 5!§3IJ1cnto. _
- ~2S2 - a ,mulher não "necessitã mãis i:le aütorizáçlo.do t1llU'ido'ttifc:z:e-nti~~sâLiãp;;;=õ
mando também praticar detenninados atos,

blir.~. Fr:rnando Henrique Cardos,::. meret.-"'~ acolhida, quanto 130
mérito. pois preb':mde ~tuali:::ar "-' Código Civil. face ao novo or
denamentAJ jur 1.1 1,:-:- r'r:p.vi~t,;, rVl '>n...~t i tu içá·) F.~,jeral quanto ao pa
pe-l da mulher no cP.lsament.o ~ na (:lociedade.

o 1~r).1ígo l~ívi 1. ,ie 1916. reil~te a mentalidade da
epCl~a em que foi ~l;:lbor~do. e. dF.'!:JS<9. maneIra. I,reztigia a socie
dade patriarcal. d<3odo /.;10 m.=:t["Hk· pr.'sir;-ão r-rivi!.;giada no caeamen
to. conferindo-lhe a chefi!3 da iamilia fi:' 'lfÍriêis c.'utras prerroga
tivas,

o Estatuto da Mulher Casada - Lei nQ 4.121 de
"2.7.08.62 - !?l.ltF.'rou eeee quadro. p.etab~lecendo relativa indepen
dência da mulher~ inclu~:ave f?rn rclo.f;~Q a,)s bens reservados.

A at Ué! 1 (' ;mZ:'l tu'i '~~,:J r~'::-cnht~·:t.!u ,;; ,:ondiçàQ de isc
n ..;mia da mulher ~:n re i.c.:á':: ''.l';' m-::J.r' Ld,:,. O"l. d ireçáo da eoc i~d-3de

conjugal. admJ.ni2tr·j(7~o r,k~z b"7nc ~~ ""'m !"~ l~çA<) 8'':'S fllhos. ";ru'lndo
no paragrJ3!'" f.:'~' d':o ""rt. ;::::ü (H.'t,.'rmlW..I qUI:' ":''''" dirffl toe: I? devl;lres
referentes a CQC le'j·)de '~I~"n,lUr;;:;l':' ;.. ",) >:'X"='t": id.1$ 19ua lmente fJe lo
homem e p".la mulher'

09/0el 95
lO"

_11
1&1111111:1

Portanto. ('I projet·:- de l~i em foco é oportuno~

c:íJnv~nip.ntl;:! €' ezt.'3 Casa d8Vf; apreci::i"·lc ,-:,om a devidd urgéncia.
particularmente no ano em quP.' BE! rA.31i::;a a IV Conferencia Inter
nacional di3. Mulher.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM[LIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.815/91

Nos telmos do art. 119, caput, li, do Regimento Intemo
da Ctímara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgaçtío na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 2 de junlx> de 1995. por cinco sessões. Esgotado o
prazo, forar.l recebidas 5 (cinco) emendas ao substitutivo.

Neste segundo zubs:ti tut ivo. mantemos a estrutura
do pr,.,~iet.r) - ideo~<'€ic;;,m~n:~ '~J:'rr'::+',"':' - apr·.:'·.·~.;:io:: 1='1;'1,) SelllJ,do Fede
ral t";! F.l.prov~itada nc t"rim>S'u~,") ,::ub0 tituti'-.r:. currigindo im?erfei
ÇOez de ordem tGcni;:-a que poderlam ,::,c.ue,::lr pt'oblemas de ordem prá
tica.

N,,:, que tange, '9.':' t:'f1f,:'qu~:" ,j;.dc" ã~ uniOes eatúveis.
estamos adotando. neste segundo :::ubstitutivCl. a "r;lroposta desta.
Casa já aprovada pelo Senado F,,:,deral - PL lB88-C/::n. por conter
eignificativ,')s avanços em rl;rl.ój.';-êo ~o text.o -'3.nterior.

Diante do exposto. a da inegável impot"tância da
proposição para as mulheres brasileiras. votamos. no mérito?
pela aprovação do Projeto de L-=i n'2 1.815/91 e do Projeto de Lei
n2 240/95. apeneado. na forma do segundo substitutivo em anexo?
adotando integralmente a emenda nQ, 01/95: pare ialmente a emenda
n2 02/95 e rejeitando as' emendas n'2s:. 03/95. 04/95 e 05/95.

Sala ria C.Jmieeao. em' I~ de Agosto de 1995.

Miriam Maria~n~os
Secretária

Sala da Comissão, em t 3 de junho de 1995.
/;::.fp_~

Deputada R~AMATA
Relatora.

2° SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA RELATORA

PARECER DA RELAIDRA k; EMENIJAS OFERECIDAS NJ SUBSr1Wfrvo

Em 31 de maio próximo passado apresentamos a esta
ComissllQ de Se~ridade Social e Família nosso parecer ao Projeto
de Lei n2 1.815, de 1991, favorável a sua aprovação. na forma de
um 8ubstitutivo. Aberto o prazo regimental previsto no art. 119,
caput, 11. do Regimento Interno da Câmara doe Deputados, foram
oferecidas 5 (cinco) emendas, todas de autoria da ilustre Deputa
da Fátima Pela.es ePFL-AP).

A emenda nQ 01/95 pretende substituir a expreaB~o

"doa pala" pela expressão "do pai e da mãe", em diversos artigos
do 8ubstitutivo. de forma â aprimorar a igualdade entre homens e
mulheres prevista no fi 5Q do art. 226 da ConstituiçM.o Federal.

A emenda nQ 02/95, pretende mudar os artigos 71,
72, 73, 015 parágrafos 52 e 92 do art. 178. os arts. 249. 250.
379, 383 e 393 do Código Civil, aditando-oe liO BUb~titutivo. para
f!ll5coimar eventuais deeequilibrioe no exercicio da igualdade entre
homem, e mulheres na direç.l1o da sociedade conjugal.

A omenda nQ 03/95, pretende suprimir o artigo 3Q
do .substitutivo, que trata da unie.c e.e:tável entre homem e mulher.
prevista no fi 3Q do llrt. 226 da Constituiçao Federal.

A emenda nQ 04/95 também trata da unillo estável,
dando nova redaçlo ao artiao 3Q do substitutivo, para torná-la
lnI1il5 coerente com li proposta de regulamentaçl10 da matéria previl5
ta no Projeto de Lei nQ '1~888/9L

A emenda nQ 05/95 dá nova redaçAo ao art. 612 do
!lubetitutivo, na parte que revoaa oI!lrtiao8 do Código Civil que
implicem na diferenciaolo entre homem! e mulheres.

ycao DA BRT.ATQRA

Corno já falamos no nOI!!lSO voto anterior, o{proJetO<
de lei de autoria do ent!{o Senador e atual preei?ente da RePÚ-

"Altera dispoBiç~es da lei civil
~oncernenteB à igualdade de direi
tos e deveres referentes à socieda
de conjugal. nos termos do art.
~:26. ~ 5Q da Constituição Federal.
e dá outras providências."

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ. O 6 7Q do art. 7Q do Decreto-Lei nQ
4..657. de 04 de setembro de 1942, pasl!!la a vigorar com a Beguinte
redaç}lo:

"Art. 79 .........................•.....•......•..

§ (Q. I.J domicilio do pai ou da mlf.e sob cuja guarda
estiverem oe filhos estende-se aos filhos não e
mancipados. e o do tutor ou curador aos incapazee
sob sua guarda ~

"Art. 2Q. Os dispositivos aba.ixo enumerados da Lei
n2 3.071, de lQ de janeiro de 1916 - C6dieo Civil. pae.eam a vieo
rar com. ~a seguinte redação:

- "Art. 9Q.

S 12.
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I - Por conceseao do pai ou da mãe 9 formulado em
escritura pública., e por sentença do juiz. ouvido
o tutor 9 se o menor tiver dezoito anoe cumpridoe;

11 - "Art. 70. O imóvel residencial próprio do
casal ou entidade familiar é impenhorável e n:Io
responderá por qualquer tipo de divida civil. co
mercial. fiscal, previdenciária ou de outra natu
reza, contraída pelos cônjuges ou pelos paia ou
filhos que sejam seus proprietários e nele resi
dam, salvo naB hipóteBes previstas neate Capitulo.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o
imóvel sobre o qual se a.ssentam a construçso, as
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e
todoa os equipamentos, inclusive os de uso profhs
aional, os m6veis que guarnecem a casa, sem consi
deração de valor ou eatimcçl.o, dee:de que
quitadoB. " .

111 - "Art. 71. Excluem-se da impenhorabilidade os
veiculos de transporte. caminhOee. automóveis,
aviõea, barcos, helicópteros, obras de artes e
jóias.

P 1Q. No caao de im6vel locado, 6. impenhorabilida
de aplica-se aos bens móveis quitados que guarne
çam a residência e que sejam de propriedade do
locatário.

fi 2Q. A impenhorabilidade é oponivel em qualquer
processo civil. fiscal, previdenciário, trabalhis
ta ou de outra natureza. salvo se movido:

a) em razlio dos créditoa de trabalhadores da pr6
pria residência e das respectivas contribuiçl5ee
prev idenciár ias;

bl pelo titular de cré<:lito d':?corrente do flnanci-a
menta deF.õtin.Jóo 8. ccnatruc.~o ,JU à aquit::ição 'jr;

imóvel, no limite dos créditos e acréscimoe cc,ns
ti tuídos em funça:o d';J reapectivo contrato:

c) pelo credor de p~nsão alimenticia;

dl para cobrança de impostos. predial ou territo
ríal. t.axas ~ <:ontrlbuiç"es dev~<'ja6 em :unção d<:l
imóveL familidr.

e) para f'Jxecuçác d~ hip,)teca sobre" im6vp.l .;,fere
cido CQmo J!"ar'3.ntia r'S1J.1 pelo casal ou pela entida
de f.amiliar:

f) por:- ter e~do A.dqulrido com produto de crime ou
para p.xeoc'J';-~c:' 1(:' sentença penal condenat6ria a
r",ssarcimen!".c. i:1deni.zar,::aQ ou F~rdimento de bens;

g 1 por -:.t·r-~~;I!';::t:. ';l8CQrrF.nt;~ ,:1'3' fiança. : :mcedida
p,m contrat;;; (,1l;' J.c"':.;I,ç,3,.:.

IV -, '·Art. -.: Na,) e~ beno=iiciara ri0 dispozto nes
te Capitulo ~1uele ·~\Je. sabendo-se insolvente.
adquire de ma-fê lmovel :nais valíoso para transfe
rir "i r'?eidêncía fl3mil1.ar. desfazendo-ee ou não da
moradia antiga.

§i 1º. Neste caso. poderá o juiz. na reepectiva
aç110 .-:lo <:rp'.j0r. transferir J;l impenhorabilidade
para e. moradlF.! f.::uniliar .<;Interior. cu. ~e for o
caso. J;lnular p lhe f;$ v-:-nda. ;'ib~rando a mais valiosa
para exet;'uçi:h:- .~IJ ~oncurso. t::onforme 8 hipót~ee.

t:l 22. Quand? a reead~nc ~a familiar ';'~nBt i tu ir-se
em ~móvF.! 1 l'~rai. .:1 iw.penhorabllidade restrl:-:gu.-

~:~~e:e..::~e ;~;;~ .~~);:~ii;~; i~;~~s~sXX:;;IB~~:c~~:co.s e~e~:
Goneti';:\"'l'::õ,) r-:derBJ.. á área limitada c"mo F~~uena
;-ropr ~ed,'3.de r:.:.ra 1. '

V -'Art. 73. Para ',e efeitos de impenhorabilida
de. dF.' que trata este C~pitulo. considera-ae resi
dência um únic'"; im6v~1 utilizado pelo ,:-a5a1 ou
pela entidade t<:i.miliar para moradia permanente.

Parl.~8'rt.fo (mlc'.). N'i hl;:,óteae d~ o caBaL ;·u -enti
dade ~'3.:nlliar. S~r fOssuidor de vários imoveis
utilizad?e ·:.)m3 ~·~e.ldencia. ..1 impenh,:)racilidade
recairá F.:,)br~ ,; d.; lT'~:1ar "l'ilor. salvo ee outro
tivet' sido r-:'!?lstred'J. ;i:1ra eeS<9 fim. no Registro
de Im6veis. ' ,

VI - Art. 17B.

9 «Q..............•...•.••.•...........••.....•.•
11 - A aç!(o do pai, mãe. tutor. ou curador para
anular o casamento do filho. pupilo ou curatelado,
contraido aem o consentimento daqueles, nem euprl
mento judicial, contado o prazo do dia em que ti
verem ciência inequivoca do caeaml!nto (arte. 180.
nQ. 111. 183. nQ. XI, 209 e 213);

9 5Q ••••.••••.•••.••...•....•••••••••••••••••••••

III - A açlio para anular o casamento dos menores
de dezoito anos: contado o prazo do dia em que o
menor perfez eaBa idade. ae a açllo for por e 1e
movida. e da data do matrimônio. quando o for por
seus representantes legais (arts. 213 e 216) ou
pelos parentea designados no art. 190;

9 6Q •••••.•.•.••••••.•••••••••••••• _•••••••••••••

111 - A açao do filho. para desobrigar e reivindi
car os imóveis de sua propriedade, alienadoe ou
gravados pelo pai ou pela mãe fora dos casos ex
pressamente legais; conta.do o prazo do dia em que
chegar â maioridade (arts. 386 e 388. n2. I);

IV - A açgo dos herdeiros do filho. no caso do
número anterior. contando-se o prazo do dia do
falecimento. se o filho morreu menor, e bem assim
a de eeu representante legal. se o pai e· a. ml!e
decairam do pátrio poder. correndo o prazo da data
em que houverem decaído (arts. 386 p. 388~ nQe. II
e lII);

ij 7Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - A ação de um cônjuge ou dos seus herdeiros,
para anular atos do outro cônjuge 1 praticados sem
o seu consentimento, ou sem o suprimento do juiz;
contado o prazo do dia em que se dissolver a soci
eda.de con;1ugal-{art. 235);

9Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Contados da dissolução da sociedade conjugaL
a ação do cônjuge para:

a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal,
quando o outro cônjuge os gravou ou alienou Bem a
sua autorizaç,,-o ou suprimento dela pelo juiz (ar
ta. 235 e 237);

b ) anular as fianças prestadas e as doações fe i tas
pelo outro côn:juge. fora dos ca.eos legaie (arts.
235. nQs. III e IV. e 236);

c) reaver do outro cônjuge oe bene próprioe conii
ados à EUa. admitiietraçt:l:o por pacto antenupcial
(arte •. 233. nQ. IV; 263; nQs. VIII'e IX, e 269).

II - A açAo dos herdei'roe, noe' caeos das letras
"a", "b" e "c" do número anterior, quando o fale
cimento se deu sem a propQel tur& do que ali se lhe
assegurava; contado o prazo da data do falecimento
(arts. 239 e 295. nQ. 11);

._ ,; ;

............................... ~~ .

VII - ··Art. 163•..•••.••....•. "~_ ••••.•••••••.•.•

I - 06 aBcendentee com oa descendentea. seja o
parenteeco natural ou civil;

11 - Os fina em linha reta; '2;;

IV - Os irmãos. germanos ou não. e os colaterais,
até o terceiro grau, inclusive;

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

XI - Os sujeitos ao pátrio podar. tutela. ou cura
tp.la. enquanto não obtiverem. ou lhes não for su
prido o consentimento do pai, dA mãe. do tutor. ou
do cura.dor (art. 212);

XII - Os menores de dezoito anoe;
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VIII - "Art. 185. Para o casamento doa filhos me
nores de vinte e um anos é necessário o cone:enti
manto de "-mboB os pais ....

IX - "Art. 186. Sendo o casa.l separado, divorciado
ou tendo tido o eeu casllInento anulado, prevalecerá
li. vontade do cõnjuaa Q.ue detenha a guarda dos fi
lhoB.

Parágrafo (mico. Na fl1iacao não resultante de
caBamento, basta.rá o consentimento do genital" que
houver reconhecido o menor.".

x - "Art. 213. A anulaç~o do casamento do menor de
dezoito anoa será r"equ~rieta:

XI - ~"A.rt. 224. ~nced~da a separação, qualquer
doa conJuges podera pecl1.r alimentos provisionais
que t1sr,uo arbi tradoB na forma do art. 400.". '

XII - "Art. 231.

I - Fidelidade? coneidere.çllo fi respeito recipro
caS;

11 -Vidaemcomum (art. 233. nQ. lI);

111: - mútua aS15ist&ncia;

IV:- !IUlltento, euarda e educaçllo do" filho., ....

XIt~ -: "Art. 233. A direçao e a repre.eentaç8.o da
Boc,l.8dade conjueal cabem ao marido e à mulher, que
lll!!l exercer:lo no intel'e'.,.,e comum do Cl!U'lll e d08 fi
lho!!? obeerve.do o e:ellUinte:

I - havendo divergência entre os cônjugee. caberá
ao juiz dirimir a controvérsia;

11 - os cônjuges 88.0 obrigados a concorrer. na
propot"çâo de seue: haveres e rendimentos. para o
sustento da familia e educaçio dos filhol!5. qual
quer que seja o regime de bene:

I I I - a administração dos bens com.uns compete a
ambos os cônjuges;

IV - a aciministraçao dos bens particulares compete
a cada cônjuge, permitida '-a' õúto'rga. de poderes de
gestJ10 de um ao outro;

v - no caBO de malversação dos bens? judicialmente
c':'!!1~ro·....'tda. o juiz poderá atribuir a adminietraçAo
a <'l1,.'e~\a6 um dos cônjuges;

VI - ';) domiCilio do ca.sal será escolhido por ambos
os cônjuges. mas um E' Dutra poderá dele ausentar
se para atender a encargos públicos. ao exercicio
de profissão ou fi interesses particulares relevarl
teso

Parálilrafo único. O cônjuge que praticar violência
doméstica, fisica. psicol6gica ou moral, perderá.
por. de~~sao do juiz. 05 poderes Pt"evistoa neste
artJ.go..

XIV - "Art. 235. Nenhum dos cônjuee8 pode. sem
autorização do outro. qualquer que seja o regime
de bene:

I - alienar. hipotecar ou gravar de õnus real oe
bene im6veis. ou direitoe reaie: .sobre im6veie a
lheios (arte. 178, § SQ. nQ. 1. "a". 237 e 276);

11 - pleiteat". como autor ou réu. acerca desses
bens e direitos;

111 - prestar fiança (arts. 178. g 9Q. nQ. r. "b"
e 263, nQ. Xl;

IV - fazer doaçao não sendo remuneratória ou de
pequeno valoI:', com os bens ou rendimentoe: comuns
(art. 178, § 9Q. nQ. I "b");

V - contrair obrigaçoes qUe possam import8.r em
alienaçAo dos bens do casal. OI.

ri - "Art. 236. Silo vlílidaa aa doaçlle.. teU.... 1'08
filhos, por OC411110 de 88 Cllsarem ou elltabelecerem
economia separada (art. 313) ....

XVI :: . "Àrt. 237. Cabe 40 juiz tluprir a outor.a
quando qualquer dos cônjuges denegá-lo, !lem motivo
jueto, ou lhe for imposrsivel dá-lo (arts. 235 e
238). ".

XVII - "Art. 238. O suprimento .,iudiciaI da outot'ga
A~tor1z11 o "",to do cônjuae, m.aa" P&o obrie4 08 bens
pa.rticularee do outro (arte. 25? 269 e 274).".

• ••••••••••••••••••••••••••• _ ••:"~~••••• _ ••• __:. _ ..... : "J,

XVIII - "Art. 239. A anulaç:lo dos atos praticados
por qualquer dos cônjuges sem a outorga do outro,
ou Bem suprimento do juiz, s6 poderá Bel' demandada
por aquele que não a concedeu ou eeus herdeiros ....

XIX - "Art. 240. Pe lo casamento, homem e mulher
assumem mutuamente a condíç~o de consortes. coml?a
nheiros e responsáveis pelos encargos da família.

Parágrafo único. É facultado aos cônjuges acrescer
aos seus os ape lidos do consorte.".

xx "'Ar-t. 241. As dividas contraíde.ts por qua.lquer
c!~", cônjuges na administraçlio d015 bens particula
res e em beneficio destes. n8.o obrigam os bens
comuns." .

XXI - "Art. 248. Qualquer que aej a o regime de
bens, o marido e a mulher podem livremente:

I - exercer o direito que lhes competir sobre as
peseoa.a e os bens dos filhos havidos antes do ca
samento;

11 - praticar todos os atos de dis '>osicao e admi
nistr;;lç:io necessários ao desempenho de eua profis
são;

111 - administrar os bens próprios e deles diSpOr.

IV - desobrigar ou reivindicar os imóveis que te
nham sido gravados ou alienados sem sua outorga ou
suprimento judicial;

v - demandar a nulidade dos contratos de fiança ou
doaçao realizados sem o consentimento do outro
cônjuge;

VI - reiVindicar 06 bens comun$. môveis ou itnó
veie. doados ou transferidos pelo outro cônjuge li
concubina ou ao concubino, ainda que a doação se
dissimule em venda ou outro contrato.".

XXII - "Art. :2"49. As ações fundadas nOB números
IV. V e VI do artigo anterior competem ao cônjuge
prejudicado e aos seus herdeiros.".

XXIII - "Art. 250. Nos cesoa doa números IV e V do
art. 248. fica ao terceiro. prejudicado com a sen
tença favorável ao demandante. o direito regre.esl
vo contra o outro cônjuge ou seus herdeiros.".

XXIV - "Art. 251. Ao cônjuge compete a direção e 4

administração da sociedade conjugal quando o ou
tro: •

I - estiver em lugar remoto. ou nAo sabido;

11 - estiver em cárcere por ma.is de dois anos;

111 - for judicialmente declaradQ interdito;

Parágrafo ún ico. NElstes casos. cabe ao cônjuge;

I - administrar os bens comuns;

11 - administrar os bens particulares do outro
cônjuge;

III - dispor doe particulares e alienar os bens
móveiE comuns e os do outro cónjuge;
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IV - aI ienar oe imóve ia comuns e 03 do outro cón
juge. mediante autorizaçao especial do juiz ....

xxv - ·'Art. 258 ............•...... ' .

Paráer4fo único .....................•............

.................................._ .
I I - doe maiorer.: de eeseenta anO's.

XXVI - "Art. 260. O cônjuge que eativer na posse
de bens particulares do outro cônjuge será paX"a
este e seue: herde iras responsáve I:

I - como usufrutuário. se o rendimento for comum
(arts. 262. 265. 271, nQ. V);

11 - como procurador. se tiver mandato expresso ou
ticito. para 0& administrar;

111 - como depositário. se não for usufrutuário
nem adminietrador {arte. 269. nQ. I I e 2761.".

XXVII - "Art. 263 ....••.....•.••.•...••.••..•••..

IX - a.1! roup'1.l!1 de uso pessoal. as ,:jóias eeponrsali
oiôul d.da", antes do casarnl!lntú pel.:: ,:.;·njuge, ':'l!:

livros e instrumentos de profissao e os retratos
da família:

X - a fiança prestada por um dos cônjUQes Bem a
devida outorga do outro;

........... - - ~ .

XXVIII - "Art. 274. A administracao doe: bens do
caBal compete a ambos os cônjuges. e as dividas
por estes contraídas obrigam nao 8Ó 0$ bems co
muns. senão ainda. em falta deetes. oe particula
res de um I,!! outro.. na ra:!'.:ào do prove i to Que cada
qual houver lucrado ....

§ 12_ A anuência de ambos os cônjUge8 é necessária
para os atos a titulo gratuito que impliquem cee
alio de UBO ou gozo de bens comuna;

§ 29 _ Em caeo de malversaç!.o de bens. o juiz pode
rá atribuir sua. administração a apenlU5 um dos côn
juges." _

XXIX - "Art. 277. Ambos OE cônjugel!: alio obrigadoe
a contribuir para as despesas da familia na pro
porçào dos rendimentos de seu trab.alho e de aeU~

bens. salvo estipulação em contrário no Pllcto an
tenupcial (arts. ~56 e 312) ....

xxx - .. Art. 329. A mãe? ou o pai. que contrai no
vas núpcias. não perde o direito a ter consilfo oe
filhoe. que fiÓ lhee poderão ser retirad08 mandando
o juiz. provado que um ou o outro. e o re8pectivo
cônjuge não oe tratam convenientemente (arte. 248.
n2. L e 3931 ....

XXXI - "Art. 360. O filho reconhecido, enquanto
m1'!!'nor. ficará sob o pátrio poder do lenitor que o
reconhecer. e. se amboB o reconheceram. Bob auto
ridade do pai e da mae, salvo se o juiz decidir de
outro modo no interesae do menor.

Parágrafo único.· Verificado que n:lo deva o filho
permanecer sob a· autoridade do pai ou da mie. de
ferirá o juiz 13 sua truarda a peSBO:. notoriamente

idônea. de preferénci~ da família. de qualquer dos
genitores. ".

XXXII - "Art. 379. Os filhos ests.o sujeit'Js ao pá.
trio poder. enquanto menores ....

XXXIII - "Art. 380. Dura.nte a casamento. compete o
pátrio poder ao pai e a m~e. Na falta ou impedi
mento de um dos genitores. "assará. o outro a exer-
cê-lo com exc luaiviciade. '"

Parágrafo único. Divergindo os genitores quanto 80

exercicio do pátrio poder. qualquer deles poderá
requerer decieão JudiciaL ...

XXXIV - "Art. 383. Na ausência. de reconhecimento
ou incapacidade de exercicio do pátrio poder por
ambos ós genitores, fica.rá o menor eob tutela.··.

xxxv - "Art. 385. O pai e a mae são os administra
dores legais dos bens doa filhos que se achem. sob
o seu pátrio poder, salvo o disposto no art.
225." .

XXXVI - "Art. 393. A ml1e. ou o pai. que contrai
novas núpcias n~o perde. quanto aos filhos do lei
to anterior. o direito ao pátrio poder. exercendo
o sem qualquer interferência do novo cônjuge ....

XXXVII - "Art. 395. Perderá a pátrio poder. por
deciet10 judicial. o pai ou a mãe:

I - Que castigar imoderadamente ou exercer violên
cia física. psicológica ou moral em relaCllo aos
filhos:

XXxvIII - "Art. 4.07. O direito de nomear tutor
,compQte 8 qualquer dos ~enitore8 e. na sua falta.
a qualquer doe avós.

Paragrafo único. A nomeaçao deve constar de testa
mento ou de qualquer documento público ou particu
lar autêntico.".

XXXIX - "Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelo
.pai e pela mae. incumbe a tutele. 'loe; parentes con
8angüineo~ do menor. por eate. ordem:

I - aos aV6f:i

11 - aos irmAos. preferindo os bilaterais aos uni
laterais e o maia velho ao maie moçOi

111 - aos tios. preferindo o maia velho ao~ maie
moço.

Paráerafo Í1nico. Se nAo houver coneeneo, o juiz
eecolherá o maie apto a exercer ti. tute la, em bene
ficio do menor.".

XL - "Art. 414. Podem eacuear-eé da tutela oe que
comprovarem incapacidade fiaica, aíeti·ve. ou finan
ceira." •

.. - .

XLI - "Art. 454. O cônjuge nao separado judicial
mente é, de direito, o curador do outro, quando
interdito; na falta do cônjuge,! A.s pais do curate
lado; na falta doe pais, o pAJ:'ente maie próximo,
ficand6 o juiz autorizado a eecolher a pes!Joa m.aie
indicada, na ausência de parentes ....
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Art. 3Q. ~ reconhecida como entldade familiar a
convivência nao adulterina nem incestuosa, duradout'&., p6.blic& e
continua, de um hom~m e dt;! uma mulher, eatabelecida com objetivo
de conetltuiç110 de familia.

Art. 4Q. São direitos e deveres iguais dos convi-
ventes:

I - respeito ~ consideração mútuos;

11 - assistência moral e material reciproca;

III - guarda. sustento e educac.s:o doe filho" 00-

mune:.

Art. 5Q. Oe conviventes poder.tlo. por meio de coo
tr:ato escrito, regular seus direitos e deveres, obs6rvados De
preceitos desta Lei. as normas de ordem pública atinentes 40 Cll

samento~ os bons costumes e os principios gerais de direito.

Art. ÔQ. Para ter eficácia contra terceiroe, o
contrato J:"eferido no artigo anterior deverá ser averbado no com
petente Cartório de Registro de Imóveis. onde estiverem regiatra
doa imáveis pertencentes a um ou outro dos conviventes.

Art. 7Q. Os bens móveis e imóveie adquiridos por
um ou por ambos oa convi~entea.'na constância da 'uniao, estável, e
li t.itulo oneroso. são considerados "fruto do 'trabalho e da. éolabo:
raç&o comum, passandQ II pertencer a ambos, em condominio fi em
partes iguaie. salvo estipulação contratual contrária em eecrito.

§ l!L Cessa a preBunç~o do caput' deste artigo ee a
aquisição 'patrimonial" ocorrer com o' pr'oduto cá' bens adquiridos
anteriôrmente ao inicio da uniXo~·· " . ,

o 22. A ádministraç:io do patrimônio comum dos con
viventes compete a ambos. salvo est1.pulaçao contrárta em' contrato
eecrito.

Art. 8Q. A urUão estáve I dieeolver-ee-á por vonta
de das partes. morte de um doe conviventes, resciB3:o qu denúncia
do contrato por um dos conviv~tes.

j;l lQ. Pela von1;ade. daB partes oe conviventee p8em
termo à união eetável. amiiSG.v"'lmente e por escrito. valendo entre
Of) meemoe o que for eat ipulado no a.:ordo. desde que n:Io contrarie
o eetatuido nesta Lei.

g 2Q. Havendo contrato eecrito e averbado .,m
cartório. qualquer dos conviventes deverá requerer a averbllC&o do
acordo de dissoluçao da união ee:táveL

o 3Q. Ocorre a reacls!.o quando houver ruptura da
união estável por quebre doe deveres conBtantee desta lei e do
contrato eecrito. se existente.

Q ;~. A eeparaç.J1.o de fato doe conviventee implica
denúnc~-:'a ,do, contr,,~o, eElcrito ou verba.]

Art. 9Q~ Dissolvida li unitio eetável por rerscie&o,
li. attBi.l'ltência material prevista nesta Lei será' prestada' pelo con
viventes ao que dela necessitar, a título de alitn8ntol!!l~

Parágrafo único. Diseolvida a unio!lo estável por
morte de um doe conviventes, o ~obreviven~ ! terá direito 1'••1 de

habitaçl!o, enquanto viver ou não c~nstit1;1ir n?v~ u,nião ou casa
mento, rellltivwnen1;e ao imóvel deetJ.nado B. re~nd6nc1.a da familia_

Art. 10. Os conviventes poderão, de comum acordo e
a qualquer tempo. r~querer a conversl!o da união e!l~ável em casa
mento. por requerimento a.O Oficial do Registro Civ1.1 da Circune
crlçlo de seu domicilio.

Art. 11. 'LoJa a ml3.téri~ relativa à unUlo el5tável é
de competência do juizo da Vara rie Fmnilia, assegurado o eelredo
de justiça.

Art. 12. Os capitulos 11 e 111 do Titulo 11. Livro
L da Parte EepeClo.l da Lei n2 3.071. de lQ. de janeiro de 1918 
Código Civil· 1:'619Sam a constituir.., capitulo 11. com li. seltUinte
epigrafe "OOS E:IREITOS E ~EVERES ])I) MARIDO E LIA ~'JL\lER··.

Art. :3. EetB. Lei entra em ..,lBor na data' de eua
publ icaç'!1o.

Art. 1.1. Ê revogado. no C6di~c Civil. Parte E8pe
eia!, Q Colpitulo V Titulo lI!. do Livro I - Arts. 278 11 311. que
e"'tabelece re';:ra8 sobre o regime dotal no carsamento.

Art. 15. Sllo revogados o parágrafo único do art.
36" o 9 lQ. do art. 178. o nQ 111 do § 9º~ do art. 178, O ,n2 VlI
do art. 183. o art. 217. o nQ IV do art. 219. os 8.rte~ 234, 242,
243. 244, 245, 246, 247. 252. 253. 254. o nQ XII do art.' '263,· (,
pArágrafo único do art. 286. o art. 275. o art. 382, oe DO 12 e
22 do art. 455. o S 2Q do art. 1.538. o art. 1.548. o nQ L.~ do
Art. 1744. 'da lei nQ 3.071, de lQ. de janeiro de 1916 - C6diao
Civil:

Sala da Com1esf10. em J~ de Agosto de 1995.

RIT~';
R'31atOI"1l

COHISSlIO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA

pAREr,EB BEFORMtJT.ÃOO

Na reunJ.ao do die 09.11.95 Elcolhendo 8ugestão. reformulei o
art. 241 dI') meu substitutivo. que paeas. a ter a seguinte redaçiio:

"Art. 2.(1. As dividas contrllida.8 Por qUlllquer doe
côD:juges na aduinietz-ação doe eeUll bene partlcula
ree e em beneficio deetea. a6 obriglml 08 bens 00
mune no. proporcão da par'ticipaç8:o' ao c6njuee con
tratante do débito. OI

Sala âa Comiesgo. em 9 de Novembro de, ..,1995~

~
>, ~

R A TA
Relatora

m - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Famílía, em reunítio
ordi~ária realizada hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o
Projeto de Lei nO 1.815191 e o Projeto de Lei nO 240195, apensado
acatando a emenda n° 2191 e rejeitando as emendas de nOs 1/91 é
3191, apresentadas na Comissão, e acatou, também, a emenda n0
1/95, parcialmente a de n° 2195 e rejeitou as emendas de nOs 3195 4/95
e 5195, apresentadas ao substitutivo, nos termos do p~recer

.reformulado da Relatora, Deputada Ríta Camata. O lJeputado
Humberto Costa apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

. .Roberto Jefferson, Presidente: Mauri Sérgio e Iberê Ferreira.
Vice-PreSIdentes; Alexandre Ceranto, Ceci Cunha, Femando
Gonrralves, Jalf Soares, Jonival Lucas, José Coimbra, Ursicino
Queiroz, Chicão Brígido, Euler Ribeiro, Laire Rosado, Rita Camata
Saraiva Felipe, Jofran Frejat, José Unhares, Arnon Bezerra, Eduardo
Jorge, Humberto Costa, José Augus~o, Marta Suplicy, Cidinha Campos,
Serafirr:' Venzon, Lu!z BuaiZ, Jandlra Feghali, Mácia Marinho, :José
Aldemlr. Agnaldo Timóteo, Eduardo Barbosa, Elias Murad e Pedro
Canedo.

Sala da Comissão, 09 de novembro de 1995.

..------, / ,
. ,/'1 I '

/ .1' i! I
.\ ;,'\td~ J 1-1\, )'

Deputado ROBERTO '!fF.FERSON
PreSIdente I

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

"Altera disposições da lei civil
concernentes à igualcfade de direitos e
deveres referentes à SOCiedade conjugal.
nos termos do art. 226. § 5° da ConstltUlçtio
Federal. e dá outras proVIdêncIas"
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1". O § 7" do art. 7° do Decreto-Lei nO 4.§57. de 04 de
setembro de 1942, passa a vigorar com a seguinte redaçao:

"Art. 7° .
......................................................................................

§ 7°. O domicifio do pai ou da mãe sob cuja guarda
estiverem os filhos estende-se aos filhos não emancipados. e o do tutor
ou curador aos mcapazes sob sua guarda. "

"Art. 2°. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei n°
3.071. de 1° dejanelro de 1916 - Código Civil, passam a vigorar com a
seguinte redaçao.

1- Art. 9° ..

§ 1° .

I - Por concessão do pai ou da mãe. formulado em escritura
pública. " r:;r sentença do juiz. ouvido o lulor. se o menor tiver dezoito
anos cumpr.•'!cs.

1/ - Art. 70. O imóvel residencial próprio do casal ou
entidade famifiar é impenhorável e não resp'onderá por qualquer tipo de
divida cIVil. comercial. fiscal. preVidenciária ou de outra natureza,
contraida pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam. salvo nas hipóteses previstas neste
Capitulo.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel
sobre o qual se assentam a construção. as plantações. as benfeilonas
de gualquer natureza e todos os equipamentos. inclUSive os de uso
profissional. os móveis que guarnecem a casa. sem consideração de
valor ou estimação. desde que quitados. "

I/f - "Art. 71. Excluem-se da impenhorabilidade os veiculas
de transporte. caminhões. automóveis. aviões. barcos. helicópteros.
obras de artes e jóias.

§ 1°. No caso de imóvel locado. a impenhorabilidade
aplica-se aos bens móveis qUitados que guarneçam a residência e que
sejam de propnedade do locatário.

§ 2° A impenhorabifidade é oponlvel em qualquer processo
civil. fiscal. previdencláno. trabalhista ou de outra natureza. salvo se
mOVido'

a} em razão dos créditos de trabalhadores da própna
resldéncla e das respectivas contribuições previdenciárias;

b) pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destmado á construção ou á aquiSição do Imóvel. no limite dos créditos
e acréSCimos constltuidos em funçao do respectivo contrato:

c) pelo credor de pensão alimentícia;

d) para cobrança de impostos. predial ou territorial, taxas e
contribuições deVidas em função do Imóvel famifiar:

e) para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

f} por ter sido adquirido com produto de crime ou para
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento.
mDenização ou perdimento de bens:

g) por obrigação decorrente de fiança. concedida em
contrato de locação. "

IV - "Art. 72. Não se beneficiará do disposto neste Capitulo
aquele que. sabendo-se msolvente. adqUire de má-fé imóvel mais

valioso para transferir a residência familiar. desfazendo-se ou não da
moradia antiga.

§ 1°. Neste caso. p"oderá o juiz. na respecthla ação .do
credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia famllla( antenor.
ou. se for o caso, anular-lhe a venda. liberando a maiS valiosa para
execução ou concurso, conforme a hipótese.

§ 2". Quando a residência familiar constituir-se .em imóvel
rural. a impenhora,bilidade restringir-se-á 'à s,edf3 de moradia. cOIlJ os
respectivos bens Imóveis. e, nos casos do mClso XXVI do art. 5 ~a
Constituiço Federal. á área limitada como pequena propnedade rural.

V - "Art. 73. Para os efeitos de impen.hqrab;lidade. d.e. que
trata este capItulo. considera-se residência ufT} umco Imóvel utilJzado
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

. Parágrafo único. Na. hipótf3se .rle o casal. ou. enticJade
familiar. ser possuidor de vános ImóveiS utilizados como residênCia, a

ifT}penhorabilidade reCairá sobre o de menor valor. salvo se outro tiver
sido registrado. para esse fim. no Registro de Imóveis. ".

Vl- "Art. 178 .

§4·ó.·· · · .

1/ - A ação do pai. mãe. tutor. ou curador para anular o
casamento do filho. pupilo ou curatelado. contraldo sem o
cqnsentlmento daqueles. nem suprimento judiCial. contado o prazo do
dia em que tiverem ciéncla inequivoca do casamento (arts 180 nO 1/1
183. n°. XI, 209 e 213); . .

§5°. .. ..

1/1 - A ação para anular o casamento dos menores de
dezoito anos: contado o prazo do dia em que o menor perfez essa
Idade. se a ação for por ele movida. e da data do matrimónlo. quando o
for por seus representantes legais (arts. 213 e 216) ou pelos parentes
deSignados no art. 190;

§6° ,

1/1 - A ação do filho. para desobrigar e reivindicar os imóveis
de sua propriedade. alienados ou gravados pelo pai ou pela mãe fora
dos casos expressamente legais; contado o prazo do dia em que
chegar ti maiondade (arts. 386 e 388. n°. I).

. IV - A ação dos herdeiros do filho. no caso do número
antenor, contando-se o prazo do dia do faleCimento. se o filho morreu
menor, e bem assim a de seu representante legal. se o pai e a mãe
decairam do pátrio poder. correndo o prazo da data em que houverem
decaído (arts. 386 e 388. nOs. 11 e li/);

§ 7° , .

VII - A ação de um cônjuge ou dos seus herdeiros. para
anular atos.do outro cônjuge. praticados sem o seu consentimento. ou
sem o supnmento do juiz; contado o prazo do dia em qr, se dissolver a
sociedade conjugal (art. 235);

§ 9° " , , ..

.. I _ Contados da dissolução da sociedade conjugal. a ação
do conjUga para:

a} desobrigar ou reIVindicar os ImóveIs do casal. quando o
outro cônjuge os gravou ou alienou sem a sua autonzaçãO ou
supnmento dela pelo JUIZ (arts. 235 e 237);

b) anular as fianças prestadas e as doações feitas pelo
outro cônjuge fora dos casos legaiS (arts. 235. nOs. 11I e IV. e 236);

c) reaver do outro cônjuge os bens próprios confiados à sua
administração por pacto antenupcial (arts, 233. nO. IV. 263, nOs. VIII e
IX, e 269).

11 - A ação dos herdeiros. nos casos das letras "a". "b" e "c"
do número anterior, quando o falecimento se deu sem a propositura do
que ali se lhe assegurava: contado o prazo da data do falecimento
(arts. 239 e 295, nO. n);

VII - "Art. 183 .

I - Os ascendentes com os descendentes. seja o
parentesco natural ou civil;

11 - Os fins em linha reta;

IV - Os irmãos, germanos ou não. e os colaterais, até o
terceiro grau, inclusive;

XI - Os sujeitos ao pátrio poder. tutela, ou, curatela.
enquanto não obtiverem. ou lhes não for suprido o consentImento do
pai. da mãe, do tutor. ou do curador (art. 212);

XII - Os menores de dezoito anos;

VIII - "Art. 185. Para o casamento dos filhos menores de
vinte e um anos é necessário o consentimento de ambos os pais. "

IX - "Art. 186. Sendo o casal separado. divorcíadp ou tendo
tido o seu casamento anulado. prevalecera a vontade do conjuge que
detenha a guarda dos filhos.

Parágrafo único. Na filiação não resultante de casamento.
bastará o consentimento do genitor que houver reconlJecldo o menor. ".

X - "Art. 213. A anulação do casamento do menor de
dezoito anos será requerida;

XI - "Art. 224. Concedida a separação. qualquer dos
cOnjuges poderá pedir alimentos provisionais. que sertio arbitrados na
forma do art. 400. ".

XII· "Art. 231 .
........................................................: , .
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direitos;

I - Fidelidade, consideraço e respeito reciprocas:

/I - Vida em comum (art. 233. nO /I);

/11 - mútua assistência;

IV - sustento. guarda e educação dos filhos...

XIII - "Art. 233. A direção e a representaçãq da sociedade
conjugal cabem ao mando e á mulher. que as exercerao no mteresse
comum do casal e dos filhos, observado o segumte;

I - havendo divergência entre os cônjuges. caberá ao juiz
dirimir a controvêrsla;

/I - os cônjuges são obngados a concorrer. na proporção qe
seus haveres e rendimentos. para o sustento da famllla e educaçao
dos filhos, qualquer que seja o regime de bens;

11I - a admInistração dos bens comuns compete a ambos os
cônjuges:

IV - a administração dos bens particylares compete a cada
cônjuge. permitida a outorga de poderes de gestao de um ao outro;

V - no caso de malversação. dos _bens, judicialmente
cçmprovada. o juiz poderá atflbuir a admlfllstraçao a apenas um dos
conjuges;

VI - o domicílio do casal será escolhido por ambos os
cônjuges. mas um e outro poderá dele ausentar-se para atender a
encargos públicos, ao exercicio de profissão ou a interesses
particulares relevantes;

Parágrafo único. O cônjuge que praticar violência
doméstica. tisica. pSIcológica ou moral, perdera. por deCIsão do juiz. os
poderes previstos neste artigo. ..

XIV - "Art. 235. Nenhum dos cônjuges pode. sem
autorização do outro, qualquer que seja o regime de bens;

I - alienar. hipotecar ou gravar de ônus real os bens
imóveis. ou direitos reaIs sobre imóveIS alheiOS (arts. 178, § 9°, n°. I,
"a", 237 e 276);

/I - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens e

11I- prestar fiança (arts. 178, § 9°, n°. I, "b" e 263, nO. X);

IV - fazer doação não sendo remuneratória ou de pequeno
valor. com os bens ou rendimentos comuns (art. 178, § 9°. n°. I "b J;

V- contrair obrigaçôes que possam importar em alienação
dos bens do casal. ..

XV - "Art. 236. São válidas as doações feitas aos filhos. por
ocasião de se casarem ou estabelecerem economia separada (art
313).".

XVI - "Art. 237. Cabe ao juiz suprir a outorga quando
gualquer dos cônjuges denegá-lo, sem motivo justo. ou lhe for
Impossivel dá-lo (arts. 235 e 238) "

XVII - "Art. 238 O suprimento judicial da outorga autoriza o
ato do cônjuge, mas não obnga os bens partIculares do outro (arts.
255,269 e 274)."

XVIII - "Art. 239. A anulação dos atos praticados por
gualquer dos cônjuges sem a outorga do outro, ou sem supflmento do
juiz, só poderá ser demandada por aquele que não a concedeu ou seus
herdeiros. ". .

XIX - "Art. 240. Pelo casamento. homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e
responsáveiS pelos encargos da família.

Parágrafo único. É facultado aos cônjuges acrescer aos
seus os apelidos do consorte. "

xx - "Art. 241. As dividas co~traídas por qualquer dos
cônjuges na administração dos seus bens particulares e em beneficio
destes. só obngam os bens comuns na proporção da participação do
cônjuge contratante do débito. ..

XXI - "Art. 248. Qualquer que seja o regime de bens, o
marrdo e a mulher podem livremente:

I - exercer o direito que lhes compelir sobre as pessoas e
os bens dDs fil/70S havidos antes do casamento;

/I - praticar todos os atos de disposição e administração
necessárros ao desempenho de sua profissão;

111 - admInistrar os bens prôprios e deles dispor;

IV - desobngar ou relVmdlcar os imóveiS que tE!nham Sido
gravados ou alienados sem sua outorga ou supflmentoJudICial;

. V - demandara nulidade dos contratos de fiança ou doação
realizados sem o consentimento do outro cônjuge;

VI - reIVindicar os bens comuns. móveis ou imóveis. doados
ou transferidos pelo outro cônjuge á concubina ou ao concubmo, ainda
que a doação se diSSImule em venda ou outro contrato...

XX/1 - "Art. 249. As ações fundadas nos números IV, Ve VI
do artigo antenor competem ao cônjuge prejudicado e aos seus
herdeIros. ".

XXIII - "Art. 250. Nos casos dos números IV e Vdo art. 248,
fica ao tercelfo. prejudicado com a sentença favorável ao demandante,
o dirello regressivo contra o outro cônjuge ou seus herdeiros. ".

XXIV - "Art. 251. Ao cônjuge compete a direção e a
admínistração da sociedade conjugal quando o outro:

I - estiver em lugar remoto. ou não sabido:

/1 - estiver em cárcere por mais de dois anos:

1/1- for judicialmente declarado interdito:

Parágrafo ÚfllCO Nestes casos. cabe ao cônjuge.

I - admmlstrar os bens comuns.

/1 - admmlstrar os bens particulares do outro cônjuge;

1/1 - dispor dos particulares e alienar os bens móveis
comuns e os do outro cônjuge:

IV - alienar os imóveIS comuns e os do outro cônjuge.
mediante autOfização espeCial do juiz. "

xxv - "Art. 258..

Parágrafo único

/I - dos maIOres de sessenta anos.

XXVI - "Art. 260. O cônjuge que estiver na posse de bens
particulares do outro cônjuge será para este e seus herdeiros
responsavel:

I - como usufrutuário. se o rendImento for comum (arts. 262,
265. 27t, nO. V).

/1 - como procurador. se tiver mandato expresso ou tácito,
para os administrar.

/lI - como depOSItário se não for usufrutuário nem
admmistrador (arts 269. nO /I e 276)."

XXVII - "Art. 263.

IX - as roupas de uso pessoal. as jôlas esponsa/lcias dad~s
antes do casamento pelo cônjuge. os liVros e mstrumentos de proflssao
e os retratos da famllta:

X - a fiança prestada por um dos cônjuges sem a deVida
outorga do outro:

XXVIII - "Art. 274. A administração dos bens do casal
compete a ambos os cônjuges. e as diVidas por estes contraldas
obrigam não sô os bens comuns. senão amda. em falta destes. os
particulares de um e outro. na razão do proveito que cada qual houver
lucrado."

§ 1° A anuéncla de ambos os c{Jnjuges é necessária para
os atos a titulo gratuito que impliquem cessa0 de uso ou gozo de bens
comuns:

§ 2°. Em caso de malversação de bens. o JUIZ poderá
atribuir sua admmlstração a apenas um dos cônjuges...

XXIX - "Art. 277. Ambos os cônjuges são obrigados a
contribuir para as despesas da fami/la na proporçã.o dos rendl'!1entos
de seu trabalho e de seus bens. salvo estlpulaçao em contraflo no
pacto antenupcial (arts. 256 e 312). ".

XXX - "Art. 329. A mãe. ou o pai. que contraI novas
núpcias. não perde o direito a ter consIgo os filhos. que só lhes
poderão ser retirados mandando o juiz. provado que um ou o outro. e o
respectivo cônjuge não os tratam convenientemente (arts. 248. nO. I. e
393)....

XXXI - "Art. 360. O filho reconhecido. enquanto menor,
ficará sob o pátrio poder do genltor que o reconhecer. e, se ambos o
reconheceram. sob autorIdade do pai e da mãe. salvo se o JUIZ deCIdir
de outro modo no interesse do menor

Parágrafo único. Venficado que não deva o filho
permanecer sob a autondade do pai ou da mãe. defenrá o JUIZ a sua
guarda a pessoa notonamentL Idônea. de preferênCia da ramllla de
qualquer dos genltores...
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XXXII - "Art. 379. Os filhos estão sujeitos ao pátTlo poder.
enquanto menores. ".

XXXIII - "Art. 380. Durante o casamento. compete o pátrio
poder ao pai e a mãe. Na falta ou impedimento de um dos genltores.
passará o outro a exercê-lo com exclUSividade.

Parágrafo único. Divergmdo os genitores quanto ao
exerclcio do pátrio poder. qualquer deles poderá requerer decisão
judicial"

XXXIV - "Art. 383. Na ausênCia de reconheCimento ou
incapacidade de exercicio do pátTlo poder por ambos os genltores.
ficará o menor sob tutela. ".

XXXV - "Art. 385. O pai e a mãe são os administradores
legais dos bens dos filhos que se achem sob o seu pátrio poder. salvo
o disposto no art 225."

XXXVI - "Art. 393. A mãe. ou o pai. que contrai no,vas
núpcias não perde. quanto aos filhos do lelio antenor. o dIreIto ao patrlO
poder. exercendo-o sem qualquer interferência do novo cônjuge. "

XXXVtl - "Art. 395 Perderá a pátrio poder. por decisão
juaicial. o paI ou a mãe

I - Que castIgar Imoderadamente ou exercer vIOlênCIa física.
psicológica ou moral em relação aos filhos:

XXXVIII - "Art. 407. O direito de nomear tutor compete a
qualquer dos genitores e, na sua falta, a qualquer dos avós.

Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento
ou de qualquer documento público ou particular autêntico. ".

XXXIX - "Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelo pai e
pela mãe. incumbe a tutela aos parentes consanguineos do menor, por
esta ordem:

1- aos avós;

ti - aos irmãos. preferindo os bílaterais aos unílaterais e o
mais velho ao maIs moço;

111 - aos tios. prefermdo o maIS velho aos mais moço.

Parágrafo único. Se não houver consenso. o juiz escolherá
o mais apto a exercer a tutela. em benefícIo do menor. "

XL - "Art. 414 Podem escusar-se da tutela os que
comprovarem incapacidade física, afetiva ou financeira. "

XLI - "Art. 454. O cônjuge não separado judicialmente é, de
direito, o curador do outro, quando interdito; na falta do cônjuge, os
pais do curatelado; na falta dos pais. o parente maIs próximo,. ficando
o juiz autorizado a escolher a pessoa mais mdicada, na ausencla de
parentes. "

Art. 3°. ti; reconhecida como entidade faT[lilíar a
convivênCIa não adulterma nem mcestuosa, duradoura, publica e
contínua. de um homem e de uma mulher, estabelecida com objetivo
de constituição de familía.

Art. 4°. São dtreitos e deveres iguais dos conVIventes:

I - respeito e consideração mútuos;

/I - aSSistênCia moral e material reciproca;

//1 - guarda. sustento e educação dos filhos comuns.

Art. 5°. Os conviventes poderão. por meIO de contrato
escrito, regular seus dIreitos e deveres. observados os precedas desta
Lei. as normas de ordem pública atmentes ao casamento, os bons
costumes e os pnnciplos gerais de dlretlo.

Art. 6°. Para ter eficácia contra terceiros. o contrato referido
no artigo antenor deverá ser averbado no competente CartórIo de

Registro de Imóveis. onde estiverem registrados imóveis pertencentes
a um ou outro dos conviventes.

Art. 7°. Os bens móveis e imóveIS adquiridos por um oupor
ambos os convIventes na constânCia da Unlao estável e a titulo
oneroso. são considerados fruto do trabalho e.da colaboração comuT[l,
passando a pertencer a ambos. em condommlo e em partes Iguais,
salvo estipulação contratual contrária em escrIto.

§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo ;;e a
aqUlsiçâo patrimonial ocorrer com o produto de bens aClqumdos
anteriormente ao micio da União.

§ 2°. A administração do patrimônio comum dos
conviventes compete a ambos, salvo estipulação contrâria em contrato
escnto.

Art. 8°. A união estável dissolver-se-á por vontade das
partes. morte de um dos conviventes, rescisão ou denúncia do contrato
por um dos convIVentes

§ 1°. Pela vontade das partes os convIVentes pôem termo à
união estável, amigavelmente e por escrito. valendo entre os mesmos o
que for estipulado no acordo. desde que não contrarie o estatuido
nesta Lei.

§ 2°. Havendo contrato escnto e averbado em cartório.
qualquer dos conviventes deverá requerer a averbação do acordo de
dissolução da união estável.

§ 3°. Ocorre a rescisão quando houver ruptura da União
estável por quebra dos deveres constantes desta LeI e do contrato
escrito, se existente.

§ 4° A separação de fato dos conviventes Implica denúncia
do contrato, escrito ou verbal.

Art. 9°. Dissolvida a união estável por reSCIsão. a
assistência material prevista nesta Lei será prestada pelo conVIventes
ao que dela necessitar. a título de alimentos

Parágrafo único Dissolvida a União estável por morte de
um dos conviventes. o sobrevivente tera dIreito real de habitação.
enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento.
relativamente ao imóvel destinado aresidênCIa da famitia.

Art. 10. Os conviventes poderão. de comum acordo e a
qualquer tempo, requerer a conversão da União estável em casamento.
por requerimento ao Ofícial do Registro Civíl da Circunscnção de seu
domicílio.

Art. 11. Toda a matéria relativa á união estável é de
competência do juizo da Vara de Famitia. assegurado o segredo de
justiça.

Art. 12. Os capitulas ti e /11 do Titulo /I. LIvro I. da Parte
Especial da Lei nO 3.07t. de 1° de JaneIro de 19 t6 - CódIgo CiVIl 
passam a conslituir o capitulo /I. com a segUInte eplgrafe "DOS
DIREITOS E DEVERES DO MARIDO E DA MULHER"

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 14, ti; revogado. no CódIgo Civil. Parte Especial. o
Capítulo V Título /lI. do LIvro 1- arts 278 a 311. que estabelece regras
sobre o regime total no casamento.

Art. 15. São revogados o parágrafo ÚniCO do art. 36, o § 1°
do art. 178, o nO 111 do § 9°. âo art. 178. o n° V/I do art 183. o art. 217.
o nO IV do art. 219, os arts. 234. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 252.
253, 254, o n° X/I do art. 263. o parágrafo ÚniCO do art 266. o art. 275.
o art. 382. os fi§ 1° e 2° do art. 455. o § 2° do art. 1 538. o art. 1 548. o
nO 111 do art. 1744. da Lei nO 3.071. de 1°. de Janeiro de 1916 - CódIgo
Civíl.

VOTO EM SEPARADO DO DEP. HUMBERTO COSTA

o presente projeto de lei, que altera as
disposições da lei civil concernentes à igualdade de
direitos e deveres referentes à sociedade conjungal,
adaptando o Código Civil b:r:asileiro á Const~tui?ão

Federal de 1.988, na forma do Segundo Substltutlvo
dJ Nobre Deputada Rita Camata, dá o devido
trat.:.mento ã matéria, respeitando " rigor
legL:;lativo e técnico do Código Çivil.

'~umpr:e-nos, no entanto, fazer uma breve
consider:J.::-5-~ acerca da nova redação proposta para f)

a~tigo 24i do Código civil, que tem, segundo o
substituej, ~)r a seguinte redação:

"Art. 241 - As dívidas contraídas por qualquer
dos cônjuges na administração dos bens particulares
e em benefício destes, não obrigam 03 bens comuns."

A proposta traz inovação em nossa legíslaçã()
~ivil, que a nosso ver trará insegurança nas
relações jurídicas, senão vejamos:

Em todos os regimes de bens, inclusive' no da
comunhão universal de bens (art. 263, do CC).
existem bens particulares a um ds cônjuges.
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Ao ficar estabelecido em lei que os bens comuns
não obrigam as dívidas contraídas em benefício
exclusivo dos bens particulares estamos, na verdade,
esta~e~e7endo a imp~rhorabilidade de todo o
patr1monlo comum do casal para o cumprimento da
obrigação naquela forma contraída.

A insegurança nas relações juridicas trazida por
este dispositivo encontrava-se na difícil distinção
para o terceiro que assmne o risco da dívida, em
saber se aquele crédito ou negócio realizado está se
de~tin~ndo a bens particulares da outra parte e,
alem d1SS0, se será em benefício desses bens.

Ao mesmo tempo, trará este dispositivo grande
possibilidade de ser ele usado como forma de fraude
dO credor.

,
Na tentativa de contemplar o que entendemos ter

sido o motivo de se colocar tal inovação em nossa
legislação, sugerimos uma solução no sentido de que
o patrimônio comum devería ser responsabilizado, na
proporção da participação do cônjuge contratante do
débito, resguardando-se assim, a parte do cônjuge
que não contraiu a dívida, por isso somos favoráveis
ao substitutivo apresentado.

Sala ~as se~es. ~0 de setembro de 1995.

-IL,.. ~.~ . "" -f-;-,_
Deputado Humberto Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1ERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETODELEINo1.815,A/91

Nos termos do ar!. II9, capu!, I do Regimento Interno da

C"ãmara dos Deputados, alterado pelo ar!. 1°, 1, da Resolução nO 10191, o Senhor

Presidente detennjuou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de

prazo pa"" apresentação de emendas a partir de 28 1 11 1 95 ,por cinco sessões.

Esgotado o prazo, nãn foram recebidas emendas ao projeto.

SaladaComissão,em 07 de dezembro de 1995.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

, PARECER DA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

o projeto em pauta, oriundo do Senado Federal e de iniciativa do então

senador e hoje Presidente da Republica, Fernando Henriqu,,"Cardoso, destma-se a alterar. /
o Câdigo Civil (Lei 3071, de 1° de janeiro de 1916), e sua Lei de Introdução (Decreto-

Lei n° 4657/42), com o propósito de adequá-los á realidade brasileira.

No tocante à Lei de Introdução ao Código Civil, a proposição mooifica o § 7°

do art. 7°, estendendo aos filhos não emancipados o domicilio do pai ou da mãc, c aos

incapazes o do tutor ou curador.

Relativamente ao Código Civil, o projeto incidc sobre o ~ I° do art 9°,

Icwtimando a mãe para conceder emancipação do filho com 18 anos completos; o art.

70, pennitindo ao casal a instituição de bem de família; o art. 178, § 9°, 'nc. I, letra "c",

em que substitui O tenno dote por bens próprios confiados à administração do

marido por pacto antenu~iaI; art. 186, estabeleccndo que, na hipótese de divcrgência

sobre o casamento de filhos menores de 21 anos, caberá recurso ao juiz; ou sendo o

casal separado, divorciado ou o casamento anulado, prevalece a vontade do cônjuge com

que os filhos cstiverem; o art. 224, confcrindo a qualquer dos cônjuges o direito a

alimentos, na hipótese de separação; o art. 23 I, referente aos deveres conjugais,

substituindo a expressão "mútuá assistência" por "respeito c consideração reciproeos"; o

art. 233, atribuindo também á mulher a direção e representação da sociedade conjugal;
,rI

art. 235, estabelecendo que nenhum dos cônjuges pode protiear detenninados atos sem

consentimento do outro, art. 236, validando doaçôes feitas aos fiUlOS por ocasião do

casamento ou para estabelecerem economia separada; art~.'237 e 238, relativos ao

sujirunento judicial para a prática de certos atos, quando não obtido o consentimento do

outro cônjuge; art. 240, concernente aos encargos da família e à faculdade de acréscimo

ao nome dos apelidos do consorte; arts. 241 e 246, dispondo sobre dívidas contraídas

por qualquer dos cônjuges e o comprometimento dos bens da comunhão. O projeto

modifica ainda os arts. 248, facultando aos cônjuges exercer o direito que lhes compelir

sobre as pessoas e bens dos filhos anteriores ao matrimônio; art. 249, conferindo a

ambos os cônjuges e a seus herdeiros poderes para propor ações desonerando ou

reivindicando imóveis gravados sem consentimento do consorte ou suprimento Judicial.

rescindir contratos de aval, fiança ou doação e reivindicar bens comuns transferidos por

um sem anuência do outro. O art. 250 ressalva o direito de regresso do terceiro

prejudicado, na hipótese anterior. No art. 25 I, o autor atribui a qualquer dos cônjuges a

gerência da sociedade eonjngal, quando desaparecido, preso ou Illterdito o outro. A

proposta abrange ainda os arts. 258,263,274 e 277 do mesmo Código CiVIl, igualmente

relativos ao rewme de bens; os arts. 329, referente à proteção da pessoa dus filhos; 360,

alusivo ao poder sobre os filhos reconhecidos; 380, 382 c 393, concernentes ao pátrio

poder: 407, 409 e 414, que cuidam da tutela; 454, que diz respeito à curatela; c 724.

sobre os direitos do usufhttuàrio.

A proposta trata lambem das uniões estáveis e da partllhil dos bens adqullidos

durante a coabitação, os quais seriam divididos em partes IgUaiS: a)quando a união

perdurar por cinco anos; b)quando perdurar por dois anose"fur-interromplda pela morte

de um dos conviventes; c) se existir prole. No art. 4°, o projeto assegura à companheira

direito a alimentos, se "injustamente abandonada pelo companheiro".

Por fim, o projeto prevê a revogação do parágrafo único do art. 36, o § I° e O

inciso I do § 9" do art. 178, o inciso Vil do art. 183, o inciso IV do art. 219, os arts. 234,

242,243,244,245 c 254, o inciso XlI do art. 266, o art. 275 e o inciso 1II do art. 1744

do Código Civil. Além disso, transfonna os Capitulos 11 c III do Titulo 11 do l.Mo I em

Capitulo lI, sob a denominação" Dos Direitos c dos Deveres do Marido c Mulher"



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quintll.-feira 6 03837

revoga o Capitulo V do Titulo JII do Livro I, relativo ao reb~me dotal e .substitui, no

Capitulo VI do Titulo V, a expressão" Pátrio Poder" por "Autoridade Parental".

Nos termos regimentais, foi apensado á proposição o Projeto de Lei n° 240, de

1995. De iniciativa da ilustre Deputada RAQUEL CAPIBERIBE, o projeto altera os arts.

233 c 395 do mesmo Código Civil, conferindo ao homem c á mulher igualdade de

direitos e deveres referentes á sociedade conjugal e impondo a perda de poderes, no

tocante á representação da làrnilia, administração dos bens comuns e fixação do

domicilio familiar ao que praticar qualquer tipo de vioWncia contra o outro.

A matéria foi distribuida a este órgão técnic~ e à Comissão de Seguridade

Social e Famiha. Na Comissão de Seguridade Social e Família, o proposição recebeu

dois Substitutivos - ambos apresentados pela relataria e engIÕliãndo os dois projetos 

sendo o segundo deles, ao final aprovado, resultante de emendas oferecidas ao primeiro

pela ilustre Deputada FÁTIMA PELAES e de sugestão do Deputado HUMBERTO

COSTA, em voto em separado.

No substitutivo .adotado, além das disposições do Código Ci-,I e da Lei de

Introdução alcançadas pelos projetos sob exame, a Comissão de Seb'Uridade Social e

Família traia da impenhorabilidade do imóvel residencial, define a união estável como

entidade fanuliar, institui os direitos e deveres dos conviventes, dispondo sobre a

averbação do contrato em Cartórios para ter eficácia contra terceiros, bem como sobre

sua conversão em casamento, as formas e consequências juridicas de sua dissolução.

Por determmação regimental, cabe a este órgão pronunciar-se quanto à

constitucionalidade, jundicidadc, técnica legislativa e ao merecimento.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

O projeto aborda pontos relevantes da Icgislação ciVil, procurando melhor

adaptá-Ia aos novos tempos, que há muito sepultaram, sociológica e juridicamente, a

concepção patriarcal que a inspirou.

Até por disposição constitUCional, o homem não desfruta mais da supremacia

que O leb~slador de 1916, época em que foi promulgado o Código Ci-,I, outor~ou-Ihe na

sociedade conjugal. Modemamente, homem e mulher detêm direitos e deveres ib'llais,

tanto no que diz respeito a direção da sociedade matrimonial como no tocante á

administração dos bens, á responsabilidadc c prerrogativas cm relação aos filhos. É a

própria Constituição quc proelama:

"Art. 5° .

I - homens c mulheres são iguais em direitos c obrigações. nos tennos desta

Constituição

Art. 226 ..

~ 5° 05 direitos c deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos

tgualmcntc pelo homem e pela mulher"

Em face do Texto Supremo, já não mais -'gora qualquer norma que estabeleça

priviléb~o para o homem (ou para a mulher), afora aqueles que ele próprio institui. Suas

prerrogativas na esfera conjugal são rigorosamente as mesmas, estando derrogados pela

Lei Magua os dispositivos que as consagram em favor de apenas um dos cônjuges.

Inobstante isso, julgamos oportuna a iniciativa sob exame, por expungir do

nosso direito positivo comandos obsolctos e não recepcionados pelo Estatuto Snprcmo.

o projeto atende aos requisitos constitucionais básicos. no que concemc à

competência Ieb~slativa da União (art. 22, inc. 1); à atribnição do Congresso NaCional,

com pronunciamento do Presidente da República (art. 48) c à legitimidade da iniciativa

concorrente (art. 61, caput).

Isso não ~ignifica. no entanto. que a proposta esteja imune a reparos. 1Iá

impropriedades a serem corrib~das. tanto sob o aspecto da constitoctonalidade como no

que tange à técnica ICf:,rislati\a. No primeiro caso, t~mos como inconstitucional o seu art.

4°, por conferir apenas á companheira o direito a alimentos. quando injustamente

abandonada. Por força do art. 5°. inc. I, do Texto .Magno, igual tratamenlo deve ser

reconhecido ao companheiro na mesma situação. Em relação ti técnica legislativa, ha

incorreções que o comprometem, como oportunamente salientou a douta relatora da

Comissão de Seb'Uridade Social e Fam"ia.

Tais vícios, contudo, estão superados pelo Segundo Substitutivo adotado pela

referida Comissão de Seb'undade Social c Familia, que também encampa as

modificações pretendidas pelo Projeto de Lei apensado aos arts. 133 e 395 do Código

Civil.

QU3nto 3 esse Substitutivo. ~l1tendemos estarem prcjutllcndos os itens II a V

do art. 2° c os arts. 3" a 11, relativos. rcspechvmncntc, as modificllÇÚCS propostas para

os arts. 70 a 73, :-iCllS tnCISOS c Ilamgrafos, Lia Código Civil. que dizem respeito a

It1stituiçao uo Bem de Famllia. c a UllIào cstavcl.

No primeiro C;II.;O. o Subsfilutivo praticamente transcreve a Lei 8.009, L1c

~9.0390. qne di,p"e ,ohre a 1I11pcnhorahilidade do hem de familia, atraindo, por

"<msequêneía, a incidência do a11. 163, inc. I, parte final. do Regimento Interno, qne

defin.' como prcjlldicadas, entre outras hipóteses. "a discussão <lU a votaçãfrtfq: qualqucr

projeto ié~illll" I ;1 outro que Já tenha ~ido aprovado ou rejeitado na mesma scssào

legislativa. o~ \i allsformadu em diploma legal" (grifamos).
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A mesma regra regimental - primeira parte. se aplica ao trecho do
Substitutivo que cuida da união estável (arts. 3" a 11), em face da recente
aprovação. por este órgão técnico. do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei n° 1.888-C, de 1991, regulamentando o § 3° do art. 226 da Constituição
da República. Além de tratarem de assunto já superado, os dispositivos
indicados reproduzem o texto do Substitutivo do Senado ao referido Projeto de
Lei 1.888-C/91, mclusive com as mesmas impropriedades contidas nos seus arts.
I" e 4°, abolidas por esta Comissão.

Desse modo, propomos a supressão dos itens II a V do art. 2", no
que diz respeito aos arts. 70 a 73, seus incisos e parágrafos, do Código Civil,
bem como dos arts. 3" a Ii do Segundo Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família, por força do art. 163 , inciso I, do Regimento Interno, conforme
Subemendas anexas.

Queriamos constar. ainda, que tal proposição - conforme se verifica
pela smopse a folha 23 - fôra apreciada pelo Plenário do Senado Federal. de
onde provém. O despacho da capa do Projeto mdicava, inicialmente, que a sua
tramitação Ita Câmara dos Deputados finalizar-se-ia no âmbito das Comissões,
devido ao seu poder conclusivo, não havendo necessidade. portanto. de passar
pelo Plenário desta Casa salvo no caso do recurso do art. 58 do RI da Câmara
dos Deputados. Entretanto, consoante o mandamento do art. 24, inciso lI, alínea
"f' deste Regimento. projeto de leí oriundo do Senado Federal, que tenha sido
aprovado pelo seu Plenário. deverá também ser apreciado pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, após o trâmite normal pelas Comissões. Por
consegtlinte, esta proposição não pode receber emendas nas Comissões. Na
Comissão de Segundade Social e Família, todavia, foram apresentadas emendas,
o que não implica em preJuizo para a tramitação, uma vez que as mesmas foram
incorporadas pela relatora Deputada Rita Camata ao seu Substitutivo, tendo o
mesmo sido aprovado pela Comissão.

Ante o exposto. opinamos pela constitucionalidade. juridicidade,
boa técnica legislativa e. no mérito pcla aprovação do Projeto de Lei nO 1815/91
e do que lhe está apenóo, nos teonos do Segundo Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família ressalvadas as Subemendas inclusas.

É o nosso voto. ., J
SALA DA COMISSÃO, EM "'--DE ~. DE 1996.

'?~ ,/~
DEPÜTADO RÉGlS DE OLIVEIRA /

RELATOR

SUBEMENDA :>1"1

Suprima-sc os itens 11 a V do art. 2° do Substitutivo adotado pela Comissão de
Seguridade Social e Família, relativos á impenhorabilidade do Bem de Família,
renumerando-se os demais.

III - PARECER DA CDMISSM

Comissão de Constituiç:io e Justiça e de Re
dação, em reunHia ordinária realizada hoje, opinou. unanime

mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis

letiva do Projeto de Lei n2 1.815/91, do de n2 240/95, apen:

sado, e do substitutivo da Comiss~o de Seguridade Social e
Famil!.a, com subem,~ndas, nos termos do parecer do Relator,
Deputado R~gis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
_ Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente

Cascione e Vicente' Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de

Lira, Ciro Nogueira, Régis de Oliveira, Vllmar Rocha, De

Velasco, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, João Natal, José

Luiz C!f]rot, Adhemar de Barros Filha, Darci Coelho, Gerson

Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco

Viana, Danilo de Castro, Edson Silva, \1elson Gasparini, José

Genoíno, Luiz Mainardi, Marcelo Deda, Milton Temer, Corio ..

lano Sales, Enio Bacci, Silvio Abreu, Alexandre Cardoso,

Aldo Arantes, Cláudio Cajado, Jair Soares, Júlio Cesar,
Magno 6acelar, Jair 801sonaro, Luis Barbosa e Welinton F3
gund~s .

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 1996

. t-;- /
Deputado AL;l,vsrD NUNfs 'FERREIRA

/Presidente

SUBEMENDA ADDTADA NO 1 - CCJR

Suprimnm-!ic as itens II a V do 8rt. 22 do Substi
tutiv~, relativos à impenhorabilidade da Bem de Fam!lla, renume:
rando-se os demais.

Sala da Comissão I em 27 de nc~ ... embro de 1996

Deputado A~hs FZEIRA

/ Presidente

SUBEMENDA ADDTADA NO 2 - CCJR

Suprimam-se os arts 3º a lI, inclusive, do substi

tutivo, referentes à união estável, renumerando-se os demais.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 1996

SlIBEMENDA :>i0 02

____--o
""0~;----0-:'" ,../'

DEPUTADO REGIS D&OLIVEIRA
REJd(fOR.--

SALA DA COMISSÃO, EM DE
lJ . ()ol DEI~

PROJETO DE LEI N° 4.316-B, DE 1993
(Do Sr. Edison Andrino)

Suprima-se os arts. 3° a 11, inclusive, do Substitutivo adotado pela Comissão
de Seguridade Social e Familia, referentes á união estavel, renumerando-se os
demais.

SALA DA COMISSÃO, EM DE I:;" L'.l..

.------
~~~~:;~I·~~EIRA

RELATOR

Considera dependente de pessoa física, para fins do Imposto de Rendi!, menor
carente sob sua dependência econõmica para fíns educaclonlllsõ \ando
pareceres: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovaçlo, com
emenda contra os votos dos Deputados Ayres da Cunha e Marta Supllcy; • di!
ComissÃo de Finanças e Tributaçlio, pela inadequação financeira. orçamentirlll.

(PROJETO DE LEI N" 4,316, DE 1993, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- emenda oferecida pela Relatora
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
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o que busc~mos é ?errn~tir que os :ontr~

bU~ntes do !~posto àe Renda. ?essoas =~sicas, ~ossarn eonsi

:erar ;orno dependentes, ~a respectiva declaração anual de

111- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão ~Qndi~entcs, ~enor C3rente sob sua deoendencia -=con6m~ca

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 - são as pesso'â·~·"'fisicas, c':mtri- Com essa providência, ternos plena convic-

buintes do Imposto de Renda, autorizadas a incluir como

dependente, na respectiva declaração de ·rendimentos anual,

menor carente sob sua dependênc~a econô~ica .para fins edu

ca.::íonaJ.s.

çâo de que milhões de crianças e adolescentes em estado de

carência, cujos pais ou responsáveis não apresentam condi-

ções financeiras de mantê-los estudando, passarão a ter

oportunidade de freqüentar os bancos escolares e terão fo~

Art. 20 - Para fazer JUs ao beneficio pr~ mação profissional.

.visto no artJ.go anterior, Q contribuinte deverá comprovar,

perante o êrgào competente da ReceJ.ta Federal, a dependên-

Trata-se, a nosso ver, de um extraordiná-

rio investimento na área social, que contará com a colabo-

eia econômlca eâucacJ.onal do menor carente. ração dos contribuintes do Imposto de Renda e do próprio

Art. 30 - u beneficio de que trata

lei vlgorará d partir do ano-base de 1994, exercício

esta

de

:tSCC, que permitirá o abat~rnento mencionado.

Por ~rnper~tivo constitucional, benesse

1995. :iscal em questão vlgorarâ a partir do ano-base de

Art. 4Q - O Poder Executivo. ouvido o Mi-
~xercíc~o àe 1995.

nistérlO da Fazenda, regulamentará esta lei no prazo de Por ~odo o exposto, esperamos que a ini-

sessenta dias. ~iativa venha a merecer acolhimento.

Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data

de sua publícação.

Sala das Sessões, aos ;; ~J \ \

contrán..o.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em
Deputa~DISON ANDRIND

Sala das Sessões, aos

JUS T I F I C A C ~ O COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA

Um dos ",aiores desafios deste País é, se- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

guramente, ~ questão do menor abandonado.
.PROJETODELEIN° 4.316/33

De fato, são c~rca de trinta milhões de

Nos termos do 311 119. capUI. 1 do Regimento Interno da
Cãmara dos Deputados. alteraao pelo al1. 1° I. da R-:solução nO 10/91. o Sr

PreSidente determinou a abel1ura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a pal1lr de 31.3.35.
por CinCO sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao
projeto.

cr~anças e adolescentes c~rentes no Brasil, sendo pelo me
nos sete milhões em estado ãe completo abandono.

Corno é de amplo conhecimento, parcela su-

bstancial desses menores Vlve nas vias públicas -- os den~

minados meninos de rua, que facilmente são aliciados para

a prática de toda sorte de infrações, para a prostituição

e a dependência de substãncias químicas. Sala da Comissão. em 1r de abril de 1995.
o Governo, além de não poder assumir so-

zinho a solução para tão grave problema, muito pouco faz I

com os poucos recursos com que conta.

e essencial, por conseguinte, que a soci~

AtenCiosamente.

\~-.'.- :+-.
Mlriam Mana Brágãriça S'antos

Secretana

dade CiVll se mobilize, em organizações como o Grupo dos

Meninos de Rua, a Pastoral do Menor e outros, a fim de que

se resgatem os inalienáveis direitos das crianças e adole~

cente~ brasileiros carentes. PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Se nada for feito, as perspectivas para 1- RELATÓRIO

~ovo br3s1lelro e na boa-vontade do Governo.

~ro?osl~ão aposta na solidar~edade, ~o human~tarismo do

este Pais são as nais sombrias, pois' a maioria de sua pop.!:!.

lação será constl~uída ~or :~mintos, enfermos, ~endiqos
o nobre Deputado Edison Andrtno obJetiva, com seu Projeto de Lei no

4.316, de 1993, que as pessoas flsicas possam incluir como dependente, na

declaração de rendimento anual do Imposto de Renda, menor que,

comprovadamente, esteja sob sua dependência para fins educacionais. Como a

proposição foi elaborada em 1993, ficou estabelecido que esse beneficio deverta

vigorar a pal1lr do ano-base de 1994. exerclcio de 1995.

e

:lesta?ois bem, a medida que alvit=amos

":"r~~~~OS05.
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Na Justificação que acompanha a projeta, o ilustre autor expressa sua

convicção de que milhaes de crianças e adolescentes, cujas pais ou responsáveis

na.o apresentam condlçOes financeiras de manté-Ios estudando, passaria a ter

oportunidade de freqUentar os bancos escolares e terl;o formação profissional.

Esgotado o pl azo regimental, não foram apreser. Jdas emendas á

proposição.

E o relatóno.

11 - VOTO DO RELATOR

Compartilhamos as preocupaçaes do nobre colega Edison Andrino com os

menores de nosso Pais, que vivem abandonadas nas vias públicas, onde, como

ele muno bem salientou, sAo "facilmente aliciados para a prállca de loda sorle de

infraçOes, para a prost~uição e a dependência de substâncias qulmicas·.

Julgamos também fundamental buscar meios que propiciem o efetivo

acesso e permanência desses menores na escola. NAo nos cabe, nesta

ComissAo de Seguridade Social e Famllia, aprofundar a análise do Projeto de Lei

n" 4.316/93 nos seus aspectos relacionados especilicamente á educaçAo, seu fim

principal. Para tanto, a proposiçAo deveria ter sido distribulda para a Comissão

de EducaçAo, Cunura e Desporto.

Devemos manifestar-nos, porém, quanto aos impactos que o Projeto

poderia ter sobre aqueles menores, em termos de oropiclar-Ihes uma melhoria

nas condlçaes de vida. Neste caso, acred~amos que, apesar de nAo atacar as

causas fundamentais por que essas crianças nAo freqUentam a escola, a

proposlçAo nAo deixa de ser mais um Incentivo à sociedade para procurar

ampará-Ias.

Estamos certos de que o Projeto de Lei n" 4.316/93 nAo terá a amplitude

necessária para resolver a s~uaçll.o desses menores.

No entanto, acred~amos que todo incentivo ao desenvolvimento da

educaçAo de nossos jovens deve receber nosso apoio e por estas razOes somos

peJa APROVAÇÃO do Projeto de leI n" 4.316, de 1993, do Insigne Deputado

Edison Andrtno, com a emenda anexa, uma vez que o referido projeto propOe, em

seu artigo 3° que O inicio de vigência da proposta seria 1994, e Já nos

encontramos em 1995.

Deputados Ayres da Cunha e Marta Suplicy. o Projeto de Lei n°
4.316/93, nos termos do parecer da Relatora. Deputada Laura
Carneiro.

Estiveram 'lresentes os Senhores Deputados:

Osmámo Pereira, Arnaldo FarIa de Sá e José Aldemir,
Vice-PreSidentes; Ayres da Cunha, Carlos Magno. CecI Cunha,
Fernando Gonçalves. Jair Soares. Jomval Lucas, José Tude. Urclsino
Queiroz, Adhemar de Barros Filho. Antômo JoaqUim Araújo, Laura
Carneiro. Armando Abilio. Darcísio Perondi. Elcione Barbalho. Euler
Ribeiro. Lidia Quinan. Rita Camata. Saraiva Felipe, Laire Rosado.
Alcione Athayde. Augusto Farias. Jofran Frejat, José Unhares. Luiz
BuaiZ. Nilton Baiano. Talvane Albuquerque. Carios Moscom. CiprIano

Correia. Fátima Pelaes. MárCia Marinho. Rornrnel FeiJó. Sebastião
Madeira. Feu Rosa. Hurnberto Costa. José Augusto. Marta Suplicy,
Tuga Angeraml. Cidinha Campos. Serafim Venzon e Jandira Feghali.

Sala da Comissão. 29.de maio de 1996.
I,

- ..~- --\l\,\''v'v~ \\M, lV III .,;--
Deputado OSMÂNIO PEREIRJ{

Vice-Presidente
no exercíCIO da PresidênCia

EMENDA - CSSF

Dê-se ao Artigo 3D do Projeto a seguinte redação:

"Art. 3D
- O beneficio de que trata esta lei Vigorará a

partir do ano-base de 1995. exercício de 1996."

Sala da Comissão. 29 de maio de 1996.

\ I \ \

---- .. \~~\AlC:~)VJ 'I) UJ...I~
Deputado OSMÂNIO PEREI~

Vice-PreSidente
no exercício da PreSidênCia

Sala da ComlssAo, em ~ de "'-,~Ir de 1995.
,.""-,,,

EMENDA MODIFICATIVA
OFERECIDA PELA RELATORA

Oê-se ao Artigo 3° do Projeto a seguinte redação:

•Art. 3° O beneficio de que lrala esla lei vigorará a parllr do
aoo-llase de 1995, exerclcio de 1996.•

Sala da Comissão, em 11 <le t Ir de 1995.

~!~~~/r
DepUlalÍa LAUR~éÍROV

Relatora"

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família. em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou. com emenda. contra os votos dos

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.316-A/93

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. PreSidente determinOu a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas. a partir de 21/06/96. por c1nce
sessões.. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 2 de agosto de 1996.

1,)..G~~,
Mana Linda Magalhães

Secretária
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PROJETO DE LEI N° 2.561, DE 1996
(Da Sra. Zulaiê Cobra)

I· RELATÓRIO

() ProlelO d~termmu tlue :;cja t:onsid~mdo dependente de pessoa t1sica. para
tios dI..: Impu::>to d.~ RcndJ. menor (i1r~nte ';)\,b sua depend~nçta econômica para tins.
t::duc:.Jclnnals .\rrt:scntado em nll\'t:mbro de 1(J93. fllí aprovado. com emenda. na
(\lmíss50 JI.' "'t:~uridJJi.lt: Sot:1J1 t: rmmJ;;J. t'lJl 1lJ<.lio de 1QQ6. Remetido à Comissão de
Finanças. 11:1(1 jh~ t~lr;ml uk'r~cIJ.:.ts l:l1lclll.bs. llr) pri1zo n~!pmclltul.

Altera a redação do art. 222 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Côdígo de Processo Penal.

(A COMISS1\O DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO ART. 24, TI)

o Congresso NaCIOnal decreta'

11· VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Conlls:!50. al~m do exame d~ mérito. apreci:'.If a pr.Jposíção
quanto it sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual. a lei de diretrizes
orçarncntarias t: o orçamento anual. r.os termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

o art. 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1996 (Lei n" 9.082. de
25.07.95), determina que a concessão d~ isenção ou beneficio de: natureza tributária ou
financeira somente poderá ser aprovnda caso indique a estimativa de renuncia de receita e
as desp~sas. em íd~ntico \'i1lor. que serào anuladW), Já o art. 43 da Lei de Diretnzcs
OrçamentJrias para 1997 (Ld n") Q.293. de 15.07,96). determina que "nãu será aprovado
pro,ietD d~ lei ou editada medida provisória. que conceda ou amplie incentivo. isenção ou
beneficio. s~m que se apresente estimativa da renúncia de receita correspondente", e que a
decorrente h.:i. ou medida pruH~iórÍ.::l... :I)mentc ~ntraríi em vigor npó5 o cancelamento de
dt:spesas em Idêntico ',alor:'

Art, 1° - O art. 222. do Decreto-lei n° 3.689. de 3 de outubro de 1941 ~

Código de Processo Penal. passa a vigorar com a segumte redação.

"Art, 222 - A testemunha que morar fora da Junsdlção do juiz sera
mqulnda pelo JUIZ do lugar da resld~ncla. expedindo-se para esse tim.
cana precJ.torla. com prazo razo:l\"d. mtImadas as partes. da expedição
e da data da realização da audlencla. no JUIZO deprecado

I'araerato umco - A. expedição da precataria não suspenderã a
mstrução-cnmmal.'>

Art. 2° - Fica supnmido o parágrafo 2"

"Art. 3° ~ Esta lei entra. em vigor na data de sua 'Publicação."

o projeto de lei em apreço amplia btneficio tíscal na âmbito do imposto de
renda e não indica a ~stimativJ de renúncia de receita como exigem as lei;; de diretrizes
orçamentárias para o presente t:xercicio e para 19Q7. Por isso não pode ser consíderado
adequado. apesar dos nobres propóSit05 que orientaram a sua elaboração,

.JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de \ei vlsa assegurar o eXerC1C\O da amp\3. defesa
prevlsto no artigo 5°. Inciso LV. da ConstItuição Federal.

o tal entendimento chega mesmo a ser contraditório, pOIS não se
concebe que as partes seJam Intimadas da realização dos atos processuaiS realizados nas
l.L,m.1rcas por onde tem andamento o feito e não o sejam quando aqueles atos ocorrem em
locais distantes. inclUSIve. em outros Estados da federrtção.

Em face dos termos em que esta expreslio o artigo 2::!2. do CPP. nossos
tnbunaIs \êm sustentando que basta a Intimação da expedição da precatona, devendo os
Interess::J.dos acompanharem o seu andamento. nos locaIS onde 05 mesmos forem
encaminhado;;

SaladaCtm1iSSào.em..7~ de -l~·~L.t: de 19q6
.'

Pelo "'po"". \"OTO PF.LA INADEQUAÇÃO ORÇA~IENTÁRlA E
FI;-lANCEIRA DO PRO.JETO DE LEI NO> 4.316. DE 1993.

III - PARECER DA COMISSÃO

E::ípeclficarnt:nte. no Estado de São Paulo, não são poucas as
rcclamaçõ~s de advogados contra o procedimento de multas Cartônos de Comarcas do
Interior. cUJOs funcionános. Im-ocando ordens expressas dos respectiVoS juizes. Simplesmente
negam-se a prestar qualquer mfonnação a cerca do andamento de precatonas Nestas
condições. são os advogados de defesa ou assistentes do Mimsteno Público. obngados a se
deslocarem para comarcas lon!:,JInquas. para se IOtelrarem do andamento das cartas
precatonus

Em face do diSposto no artIgo 5", meISO LV da CF. lmposslvel
úelxar-St; d~ intImar a def~sa. da realização do ato proces5uallmponante para a apuração da
'-t:rdade

os Senhores Deputados Delflm Netto

Augusto Vlvelros E' Edlnho Be'Z

A Cor.nssâo de Flnanças e Tributação. em reunlào ordlnerl

realIzada hOJe, çonclulu. unanlmemente. pela Inadequação flnancelr.

e orçamentarl3 do ProJeto de Lel nQ 4 316/93. nos termos do parece~

do relator

Estlveram presentes

Presldente Fetter Júnlor

Em consonàncl:l com o mesmo dlsposltl\O constItucIOnaL maceltavel.
lambém. o JUIZ :;:~ntcncm.r sem que selam 35 partes ouvldas sobre a prova onunda da carta
precatona.

A..sslm. ú projeto ora apresentado obJctr....a com!,nr a distorção hOJe
vigente. na illstrução eomlOal

Vice-Presldentes, Jose Carlos VIeIra. Manoel Castr;J Mussa Demes

OsorlO Adrlano. Poberto Brant Saulo QueIroz. Sérglo Naya. Si lVl

Torres. Germano P igot te. Gonzaga Hota. Homero Oguido > Ma~

Rosenrna.nr. f'edr8 UOV81S. Easlllo Vl11anl Eu)ácIO Slmões. Fernand

Torres. nelson Marchezan, 'ieda CrUSIUS Celso Danlel. Jos~

Fortunatl Marla da Ccmcelçàc ':'avares Fernando Plbas Carli, Ald

Rebelo Jos€' Lourenço Àntonlo do Valle, João Plzzolattl. Nelso:

Meurer vald:.mlrc f-1ege:: Alexandre Sa:1taE' Arnaldo Madelra. LUI:::

Carlos Hauly e Mllton Teme::

2ala da Com:sslji)

!
Debutado

Presldente

Sala das Se!isões~ t9 de novembro deJ-996

/7"' / 7/
;;~ItJx::a <[1/

"I.EGISLAÇ.'\O CITADA A:-IEXADA PELA
COORDEX"ÇÃ.O DE ESTl'DOS LEGISLAnvos -CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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TÍTULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5" Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qual
quer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito á vida. á
liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos ter
mos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. nos
termos desta Constituição:

LIV -ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legaJ:

LV -aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. e
aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa. com os meios
e recursos a ela inerentes:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI 3689 DE 03/10/1941
DOU 13 E 2411011941

LIVRO I
- Do Processo em Geral

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

TÍTULO VII
- Da Prova

CAPÍTULO VI
- Das Testemunhas

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

ART.')}} - A testemunha que morar fora da jurisdição do
juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residéncia. expe
dindo-se. para esse fim. carta precatória. com prazo razoável.
intimadas as partes.

§ 1 - A Expedição da precatória não suspenderá a instrução
criminal.

§ 2 - Findo o prazo marcado. poderá realizar-se o julga
mento. mas. a todo tempo. a precatória. uma vez devolvida.
será j unta aos dutoS.
........................................................................................
........................................................................................

PROJETO DE LEI N° 2.581, DE 1996
(Do Sr. ~eratim Venzon)

Ulsp6e gobre não subordloaçào dos Conselhos de FJ.scallzaçào
Proflsslonal Jurlsdlcão do Trlbunal de ConT.as da Uniao.

(AS CO~llSSóES DE TRABALHO, L:lE ADMINJ:STRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO;
DE FISClILIZlIÇAO FINlINCEIRlI 8 CONTROLE; E DE CONSTITUIÇAO 8
JUSTIÇll E DE REDlIÇAo (lIRT. S4) - lIRT. 24, 1 I)

o CongrCS:iO Ndcwn31 Jecn.:w

An I" - O.... ClmSelhl1s de h'ScalJlllç:10 Jv Exerclt:'1O ~h..)
Protissões Liberais. são InstnuJçôL:~ Lurporatl...-a::. .. .,:;n;ld~ i.:ontt\rm~ J t.;-struttlU de
')uas lel5 cspc.:clticns. Indê'p~ndentcs \.:1d.S Admlnlstra;;J.o Publica Direta ou Indm:[,JnJ.(l
:-.t: ~uhordm<111do a Jun.:;dlç,lo do rnr.ur.J.! Je LC'nt"lS l.\....l L·nlJu

Paragrato I nll:':O '~.1u ~~ Jpi!ti.un i.L, -:nwJudcs menclünada:; ::n
.:aput dc,>re :lrtlgo. a It..';p ... lut,:;l{l<..lut: r.::::\.' 3'> Auuryu!,J$ I ....JI.·r"l1:,

An 2" - í ,;)W.lel c.:nt:-a em \-Ignr na duta de '>ua pubilc3C30

~--7"-~ -'-...

'iERAi'r>& \:-E~ZO~
f)epuuJo f~tk-ral

.JUSTIFICAÇÃO

1. A PROFISSAO LIBERAL E AS ORDENS PROFISSIONAIS

A expressa,;; o·of..ssão deflva aa palavra (arena ::;:-ofeSSiQ

que signifIca Dio~essar -Jeclara: p,Johcarnente l,;ma c'ença sem.menta

modo de ss~ habitual

Transoor:do gssa (lefln:cão oara a aspecto çrOfiSS;Cr.:i' t:;:mo3

que uma OiOflssáo :JressiJoõe :.Ama at,'/Ioade In t erIT1ltente cortln'.J3JJ em

favor de terceiros dotada de um sentlao de eSDecrallzação recmca

objetivando o provimento matenal daquele que a exerce (Cfe FERREIRA I

Aurélio 8uarque de Holanda Novo Dlclonano da Língua Portuguesa RIO

NOVA FRONTEIRA, " eo" 12' Imp, p 1.142. LEGA. Carla cltaoo por

COSTA Jose Rubens Profissões LiberaIS autonomia RIO. FORENSE

1987, p6)

Colocado o conceito de profissão. mister se faz conecta-lo a

seu elo pnmordlal. a seu adjetivo hlstónco. qual seja. a expressão LIBERAL

Ao termo liberaI. pela prôpna natureza de sua etimologIa.

aplica-se. de pronto. um entendimento de liberdade. de ação Independente

de subord'nação A profissão liberaI e a profIssão flvre. é a expressão

deSimpedIda do conhecImento técmco-clentiflco e Intelectual voltada a

satisfação dos Interesses de uma clientela

As caraeteristlcas pnnclpals da proflssâo lIberal podem se

dedUZIdas a oartlr das noções de liberdade e autonom18 e expressas

atraves de duas caraeteflstlcas baslcas autonomia tecmca e independêncIa

hierárqUica (Cle COSTA Jose Rubens Ob Clt pp 8/9)

A partir de uma vIsão soclolàglca da questão proflsslonal·

liberai fOI surgindO a necessidade no âmbIto dos grupos profIssIonais do

fortaleCImento aestes surgIndo InlClalmen~e as "coroorações croflSS10nal5

e a partIr daí as 'ordens oroflsslona!s Deteremo~nos por algumas linhas

na questão das ordens profiSSionaIs

Surgidas a partir do secula XIX na Europa. como reação ao

sufocamento do regIme corporativo as ordens proflsslona(s foram se

estabelecendo como meio de garanurem reconheCImento JundlCO de suas

eXistênCias (Cle COSTA Jose Rubens Ob. Clt pp 2213)

A noção de ardem profISSional abrange uma conjugação de

três característIcas

a) organIzação representativa. auto-regulamentada.

encarregada de representar a profissáo e assegurar sua dJSClpJma mferna

através de medidas unilateraIs Impostas a seus membros'

b) submlssâo dos membros das ordens as competenclas

prõpnas da mesma

c) Independência estatal. sendo sua estrutura adminIstrativa

composta por membros da propna profIssão. { Cfe COSTA Jose Rubens

Ob Clt p231
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2- NATUREZA JURíDICA DAS ORDENS PROFISSIONAIS

Na acepção do direito. natureza Jurídica é a " essência. a

substanC.8 Ou compleição das cOisas revelando seus requIsitos Ou

atnbutos essenciais' ( efe DE PLACIDO E SILVA VOCABULARIO

JURIDICO l' Ed RIo de Janeiro. FORENSE. 1987 Vai 111. p 230)

A natureza Jurídica pode ser definida como sendo o conjunto

105 requIsitos Ou atnbutos Inerentes a essência da pessoa ou coIsa.

mamfestado no mundo fatico

No Ordenamento Juridlco BraSileiro. as Ordens profissionais

adotaram personalidade Júridlca de direito públíco Interno com

caracfenstlcas moraiS especificas. não cntegrando a Administração Pública.

.....Isto cerseqUlr I"~eresses setOriaiS que apenas em alguns aspectos

Interessam ao Es!ado ( efa LEGA Carla Citado par COSTA. José Rubens.

Ob. Clt op 24/5)

A prOPOSlto Ca estrutura da Administração, é próprio destacar

Que pelos Interesses setonals envolVIdos incluindo-se aí Interesses

partlculanz8dos os entes profissionaIs também não estão Incluídos na

assim chamada Administração Indireta. Sobre o tema. dIssertou MASSIMO

SEVERO GIANNINI pista Italiano Citado por JOSÉ RUBENS COSTA em

sua obra. CItada. p 251.

~(j presclndmdo da perplexidade que o conceito de órgão Indireto faz

surgIr os entes profissIonais perseguem. em primeIro plano. Interesses

setarla;:; próprios da categona representada. alguns dos quaIs são

relevant~s tambem para o Estaco em:!uanto os outros são IndIferentes Ou

ate mesmo contrárias ao Estado Alem disso têm uma própna

IndiVidualidade Isto é. são distintos do Estado e de seus órgãos"

MIGUEL REALE. com sua Indiscutível profundidade. <' In

RT503f711 assevera que a finalidade dos entes profiSSIonais. ·'é pror.,over

l.Jma comooscç.3o entre a Interferência do Estado e o autocomando da

cateçona protlssmnaf'

Outro Junsta ae grande expressáo nas letras do dIreto PúbliCO

Admlo,stratlvo ANDRÉ DE LAUBADÉRE. Citado por COSTA obra cltada. p

26 lJntende que o regIme ILlndlCO das ordens é misto. ImpresclndlOdo tanto

das regras de dIreIto publico qlJanto pnvado.

DiZ·

'o regIme ILlndlco das ordens e um regIme misto no qual o

direIto publiCO deve. logIcamente. aplIcar-se â atiVIdade de servIço publico

da ordem .ao mesmo tempo em que o dIreito pnvado pode encontrar. maIS

faCIlmente aplicação na estrutura e no funcIonamento Interno, assim como

na el<erCICIO de certas atribUIções SOCIais Ou patnmonlals es!rannas ao

servrço publiCO propriamente dito da dISCiplina corporativa··

3· AS ORDENS PROFISSIONAIS NO BRASIL: AS AUTARQUIAS

ESPECIAIS

Denvada co grega autos·arkhé 'J;ue Significa autonomia

IfldeponaénCl8 ,3 l~st)t,..lIçãO autarqwca e toda aquela lnstltulda pela

vO:1taae .j0 Es~ado med:ado pela LeI. com autonomIa ou mdependenCI8

operacional proprla a realizar funções ou serviços de Interesse coletiVO

As auta:-Qul3s de fiscalização do exercíCIO profIssional não se

Integram na estrutura do Estado. possuem ampla autonomIa. o que é um

dado d8corrente da papel que exercem de Intermediação entre a categona

profissIonal repr8sentada e o propno Estada Não haveria nenhuma razão

da ser ')m UM ordenamento democrátiCO. Inseri-Ias na tutela do Estada

perdenam sua fmal/dada ( COSTA. José Rubens. Ob cet. p.40)

As le's InstitUIdoras destas autarqUl8s conferiram-lhes. assim

paderos tubllc,os para dISCiplinar o exercicio profiSSionaL de modo

8;O:C\U5IVO ':'J-mo ultima mstâncla adminIstrativa decIsóna dos eventuaIs

com Itos ae Interesses ocorrentes ( COSTA. José Rubens Ob Clt, P 40).

Pode. como nos casos das AutarqUias ProfiSSionais. formar

um 51St .. .,J no qual um àrgão central. com competéncla normativa sob os

órgãos descemrahzados. forma com estes um conlunto apto a realizarem

as atnbUlções que a Lei lhes conferiU

No Ordenamento JurídiCO BraSileiro encontramos dOIS tipOS

de AutarqUias as mantidas pelo Poder Público e as Especlats

As AutarqUias mantIdas pelo Poder Público. ou seja aquelas

que subSIstem operacIonalmente atraves de dotações orçamentanas

denvadas do Orçamento Geral da União. estatuidas no ART 37. "caput' e

InCISOS XVII e XIX. da ConstitUição Federal. estão vinculadas dIretamente a

Unlão. devendo obedecer todo o Ordenamento JurídiCO que rege a

AdminIstração Pública Federal. InclUSIve no que tange aos órgãos

fiscalizadores das cantas publicas.

As autaraulas ae flscailzaçao cmt lsslonal sâo CCriSloeraaas

espeCiaiS ae reqlme esoeclal pOIS as leIS que as tnsrltwfam lhes

sonfenram ç:nvlié9'OS especlfJcos e aumentaram a sua autonomJa em

comcaraçáo com as autaraUlas comuns como as aCIma retendas

As AutarqUias EspeCIais Criadas como Já fOI mencionado por

leIS especificas contendo suas atribUIções Instltuclonals não mantem

Vinculação com a Admlnlstraçào Pública Federal não recebem dotação

orçamentarla devendo obediênCia as regras geraIs de olrelto oubllco

pOSSUindo ampla autonomia administratIVa e financeira prestando contas

os Conselhos Reglonacs aos Conselhos FederaIS

Como se disse antenormente as autarQUJas de f1scalizaçào

profiSSional não estão de nenhum modo I1gadas a estrutura administratIva

da denomlnada AdmInistração Pública em seus dIversas n1velS

O Decreto-LeI nO 200/67 ,nstitUIU a supervIsão minIsterial

restnta apenas a verificação da efetiva realização dos corresoondentes

obletlvos legaIS de mteresse publico (Arts 19 à 26 Dec leI na 200/67 C/C

, § LínlCO do Art ~ <) ;:lo Dec Lei nO 968/69:

As dispOSIções normauvas supra enunCiadas geraram uma

Série de Intromissões da Admml5lração D!reta - fJllmsteno ao Trabalho· 500

as atlvloades mstltulclonalS das autarqUias profiSSIonaIS ou Conselhos

ProfiSSionaiS. mUItas vezes chegando a IntelVenções e outras medidas bem

à moda dos regimes autoritários

Para dirimir esse aViltamento InstitucIonal e Já num período

político de redemocratlzação, foi em 1986, que através do Decreta-Lei n.O

2.299. 21 de novembro, Art. 3°, ocorreu definitIvamente o afastamento da

Administração dos Conselhos ProfiSSIonaiS. Esse entendimento fOI

declarado, à unammldade, através de pronuncIamento da Suprema Corte.

de acordo com o voto do Exmo Sr. Ministro do STF. Sepúleda Pertence. em

RMS n '.20.976-3-DF - In. DiáriO do Judlcláno de 16 de fevereiro de 1990.

en'8rt2:"iD ,,0 1569-1, ao deCidir questão envolvendo a supervisão

mlnists' '':'': e o Conselho Federal de Admimstração.
Os Conselnos ae Flscallzaçâo ProfiSSIonal. foram constituídos

segundo moldes autaTQUlcOS datados de autonomIa administrativa e

financeIra, por leIS espeCIficas. para executarem a mIssão estatal de

tutelarem as comumdades naCIonaiS do exercíCIO das dIversas profissões

regulamentadas, COIbindo eventuaIs praticas profiSSionais distorCidas
Os Conselhos ProfiSSionais formam um sistema. constituIdo

por um Conselho Federal. com sede normalmente em Brasília-DF. e por

Conselhos Regionais. sedIados nos Estadas da Federaçáo braSileIra. sob o

comanda hierárqwco daquele.

Em suas leiS instItUIdoras estão prevIstas as atnbUlçães

pertinentes, voltadas espeCIficamente a fiscalização, regulamentação e

supelVlsão das profissões conslderaetas

O Ordenamento JurídiCO Que rege estas institUIções. e. por

analogia e por diSpOSIções própnas. aquele que dlsclpl1na a atiVidade

administrativa do Estado. sem contudo a ele Vinculá-las, respeitadas a

autonomIa financeira e admlnlstratlva. cabendo ao Poder Judlciano. em

casos específicos. atuar como agente controlador da tegahdade dos Atos

Administrativos praticados. forma preCOnizada pelo Incisos XXXIV. ... a .. e

XXXV. do ART 5'. da ConSltullção Federal
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Como é de col1heclmento corrente, o significado de Erãno esta

dIretamente relaclonaClo ~m os bens ou valores pertencentes ao Estado.

derivados da atividade tributaria e financeira do mesmo, envolvendo sua

estruturação e orgamzação.

(... )"

o Eráflo :é' 'fisIcamente centraltzado na figura do Tesouro

Público ou Tesouro NaCional. sendo que sua movimentação depende do

estabeleCimento de lei específica, prevendo suas diretnzes. É o que

determIna a ConstitUIção Federal, no Título VI. Capitulo 11. ARTS 163 e

segUintes.
As AutarqUias Especiais de Fiscalização ProfiSSional.

Independentes do Eráno, não tém sua movImentação financeira regIda pela

Lei Orçamentaria. tampouco indiretamente se vê afetado por ela, visto reger

eX~lusivamente a atividade relacionada com a recadação tnbutâna, seus

'.Jsos e aplicações.
É caraeteristica comum em todas aS leiS InstitUidoras dos

Conselhos ProfissIonaIs o traço da AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA. hIerarqUIzada por um Conselho Federal que tutela as

atividades dos RegionaIS.

Outra questão que merece abordagem, ~ relativa a

descentralização da atividade fiscalizadora profiSSional.

Por razões institucionais, o legíslador optou por descentralizar

a atividade menCIOnada, das atividades trpicas do Estado, criando pessoas

jurídicas de direito publico interno, com natureza jurídica, estrutura e fonte

própria de recursos, com ampla autonomia, entendendo que sem esta

últi'Va não sena possível desempenhar seus misteres. Assim foi que,

desatreladas do Estado as AutarqUIas EspecIais de Fiscalização

Profissional puderam exercer suas funções, dentro de um âmbito que,

apesar do caráter paraestatal que possuem, está fora da administração

direta e indireta.

Confonne se pode verificar, a amplitude que, Ma priorf', a

constituição Federal conferia ao TCU, está dirimida pela Lei

Regulamentadora Citada em trechos essenciais. A razAo para ISSO, advém

de um simples exercício de exegése.

Em um texto legal, a subdivisão em parágrafos específica as

dispOSIções do ·capuf. Assim, quando a ConstItuição explicita no parágrafo

ÚniCO ao ART 70 a amp"tuQe da competéncla do TCU. o faz em função de

seu "caput': ou seja, em relação aos entes lá capItulados. fOI o que

precisamente ficou reconheCido na proposta nonnatlva eXltosa do

leglslad~r. contida no Art. 5°, inCISO I.. que faz referência direta ao Art. 1°.

inCISO I. ambos da LeI n' 8 443/93.

Decorrente de todo esse raCiocínio luridico-exegéttco. temos

que, por sua própria lei, não há menção às entidades autárqUicas de

fiscalização profiSSional, vez que. ~como exaustIvamente demonstrado, as

mesmas não integram a Administração Direta nem Indireta. Também é

pertinente afirmar, que do exame detido das dispOSIções outras do Art, 5°,

não encontramos competência que confira ao TeU, o controle das contas

das autarquias de fiscalização profiSSional, tampouco prerrogativa

constitucional nem legal que dê ao TCU competênCIa JurisdiCIonal,

utilizando-se da analogia para determinadas decisões proferidas. Aliâs. é

prática corrente no TeU o uso do raCiocínio tautológico, ou seja, a

InstitUição se utiliza de suas próprias decisões para legitimar suas ações,

pecando, como é o caso em pauta, por não aprofundar sua anãllse.

e das entidades da administração indíreta, incluídas as fundaçóes e

sociedades Instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que

resulte dano ao Erário:

-••:.:lQ.:; li":' .jl~~osltiva h=gaJ dClma

',';0 r;5 t:>~:;E1Jlcnles) flUO ~ão

.( ::.nrt:.ICi:) ÇJ3S ç'rofissõ.:.t lIbe{.3ls'

, .11: ~ . t'li~(&S t=lL.lJhCC3. cu éllnaa qua •.Ie:'::':.: ..,',,:.-'

.... . ~",.~ ~ .

...... :'=:'., "- :~;..:. ~_''';'.''.:';'... :': ..... ~;:T'l:"!I'~::'.::;:ac Direi; senao-lhe

r,:;m~nr:: 1'::-:·"0 ;".",.;-....-: ,,~~ r.":":' "':r.... ';("J f . sã,:, 3:! 3utarc;Ul8S burocratlca),

.~l~·'.;.." ~>" ',.., ..,,;::': \.'~_ ;';( ,Jh :'2, ·"J,..!õqulcas €:~pe~laIS, atnbuivdlS. ds.

, , ,"" ·,mr.::::ac::. s, €;;~cepclonalmente. na

I 41/.a1~,jt:,· ~e5~üa 11~IC: ;;;gao ou t;ntlaaae .a 4ue se reTere ,;

•... ~i I >:.10 ,..re 1", ,']eSIB L~: ~,t.r:: llilll.:a álTecade. guarde, gerencIe Q!l

111m!: 'a 'lann-::lfUS CJ;(15 G.J "dures puol!;:os utJ tJelos quaIs â União

~~anaa ·~u que .:~m i,;:.m02 :J~sta assuma cOilgaçóes de natureza

..acun~a(lQ·

:,..: ;.:, :oiU"U- I .....ntjir~.'l.:::c, 1'.j'=;CIOnél:1. .: ',':r. coi1líoJadcr l':X{emo das contas

... r.; :,,: 5. \ l,,": ':":;'ji~:! I~' <Hial.....r:l. :-D.:aput', C/C 10FT 71 ~capun

~, ".:~::t:.:: . .:;':\r.:r.=- :;.).1::':' (:0 Congresso rlaclonal e exercido

..',l; ::;~'4; •.:1;, r..;':' I: ..:i.w~ 1..... '·i:":i~"':',0 lJlil(',u u,:, AHT 70 da CQ;lstltuição

Controle ou tutela admInistrativa das autarquias, slgmfica o

poder confendo à AdminIstração supenor de conformar o procedlmento da

entIdade aos fins a que se destIna. ( COSTA. José Rubens. Ob. Cil. p. 47).

MIGUEL REALE - IN RDP. Vai. 16, N' 67, p.p.92199.

Jullsetembro 1983. asseverou com multa propriedade: "â luz da

Constituição, devemos distlngul~ abstração feita de outros aspectos. duas

categona ae entes auràrqUlcos a saber- 81 aqueles cUjas receitas e

despesas. por serem os seus funCJos de caráter público. devem ser

compreendidos pelO orçamento anual da UnIão O) aqueles que. por nada

receberem do erano público a conta do orçamento. não são neste

Incluídos

4. CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO

PROFISSIONAL

uArt.1°~ Ao tribunal de Contas da União, órgáo de controle

externo, compete. nos termos da ConstItuição Federal e na forma

estabelecida nesta Lei:

1- julgar as contas dos administradores e demaIs responsáveis

por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União

Como derradeiro argumento, destaque-se sobre maneira a

reunião ocorrida em 25 de julho do corrente ano, em Brasilía-DF, no qual o

Tribunal de Contas da União. a CISET/MTb e os Conselhos FederaIS

discutiram o·controle externo. TCU e CISETIMTb propuseram-se sugerir a

Casa Civil da Presidência da República elaboração de Projeto de Lei que

deSVIncule os Conselhos do TCU.
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5- A POLÊMICA COM A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Desde mUlto tempo, mesmo antes do advento da Cc.. -;tllUlçãO

Federal de 1988. a Ordem dos Advogados do Brasil. não presta contas <le

suas atividades a nenhum órgão de controle externo ao Sistema OAB

o debate fOI reiataao em livro pelo JUrista Ruy ae Azevedo

Sodré na obra Ética Profissional e o E~tatuto do Advogado. São Paulo.

LTR. 1977. pp. 250/62.

Diz num dos trechos da obra:

"Críada como pessoa Jurídica de direito público gozando de

um conjunto de poderes e prerrogativas que só aos entes assim

qualificados se conferem. vivendo e agindo fiel ao carãter de que foi

investida. a Ordem não pode desconhecer esta realidade. sem enfraquecer

a própria força. e abalar senamente o prestígio de que se reveste. para bem

cumprir a missão que lhe foi entregue. Não podendo, e não devendo.

despir-se <la qualidade de que desfruta. e que lhe reforça a força e a

Influência; conservando a condição de corporação profissional, detentora

das prerrogativas que singularizam as pessoas de direito público, o que

cumpre Indagar é se. assim procedendo, a Ordem se há de classíficar, "{pso

facto", entre as autarquias, que, pelo art. 77. nv 11, da ConstituiçãO, são

obrigadas a prestar contas ao Tribunal de Contas. ( A Constituição referida

é a de 1967- p.251/52),

E prossegue:

"E a mesma concfusão dos autores franceses: as ordens

profissionaiS sáo pessoas jurídicas de direito público, mas não são

estabeleCimentos públicos ou estatais; ou dos italianos, não fazem parte da

descentrahzação admimstratlV3 do Estado e nem pertencem à

administração Indireta.

E fecha Q seu ensinamento afirmando: ~A posição da Ordem, o

papel que lhe fOi destinado. a autoridade de que se reveste, as

responsabJlídades que lhes lOcumbem, não se coadunam, porém, com

qualquer forma <le tutela administrativa" (p.252153).

"A sua Independência lhe é essancml, não só à dignidade da

instltuição, como à própna eficiéncia de sua atividade peculiar. A

IndependêncIa da Ordem protege a independência do advogado; e sem

esta a profissão decai de sua grandeza e de sua utilidade socIal.
~É esta mesma independência é o nosso verdadeiro

patnmõmo. aquele que nos é mais precIoso e necessâno",

O então Tnbunal Fe<leral <le Recursos. nos MS na 979, voto do

Ministro Cândido Lobo. a~tou estas ponderações e entendeu a natureza

JuridlCB de uma ordem profissional: ~Por ISSO, estou com os que situam a

Ordem- vamos dizer aSSlm~ como que numa zona fronteiriça, não vbu 80

ponto de alcançar a outra margem na conceituação dessas Idéias, para o

fim de enquadrar a Ordem como uma verdadeira autarquia". E, concluindo,

sustentou ser Incabível "a intromIssão da União na vida da refenda

InstitUição por qualquer aspecto que se queira apreciar".

O Art. 44. da Lal na 8.906. 04 de Julho de 1994 - Estatuto da

OAB. estabelece a mIssão InstitucIonal da Ordem dos Advogados do BraSIl.

Nesse dIapasão. estão as disposições legais das diversas Autarquias

Corporativas. no ámbito das respectivas LeiS Instituidoras, estabelecendo

as mlssáes InstitucIonais das Conselhos. Todas os dispositivos revelam a

extrema semelhança entre as naturezas jurídicas das Instituições, cada qual

com sua competência específica.

Conforme já se mencionou anteriormente, o SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL, por decisão unânime de seu Pleno, ao examinar em

RMS n. 20.976-3-DF, pelo voto vencedor do Ministro Relator Sepúlveda

Pertence , asseverou que as ordens profissionais possuem ampla

autonomia, tal qual ocorre com a OAB, )fez que esta possui a mesma

finalidade e natureza jurídica e operacional.

Digressões explicitadas, resta-nos uma só questão:

~ Se a OAB não sofre nenhum tipo de controle externo.

especialmente do TeU, acatando este a tese da autonomia administrativa

esposada. por que não proceder Igualmente com as outras instituições

assemelhadas, VIsto todas po:ssuirem basicamente a mesma estrutura,

arrecadando seus recursos via tnbuto parafiscal, gerencíando dinheiros

públicos. além de aplicá-los, dispondo das mesmas prerrogatIvas

instituicíonais?

o que se busca num estado de dIreito. mesmo que o

Ordenamento Juridico reInante no BraSIl aInda esteja em organIZação. é a

ISONOMIA CONSTITUCIONAL. Instltuida e glorificada no "capuf' do

ART.So, da Carta Magna. não sendo admIssivel, no presente caso

distinções.

Assim, se a OAB está isenta dos controles exercidos pelo

TCU, e isso é aceito pacificamente pelos Senhores Ministros da Corte de

Contas. por que impor ações antt isonômicas aos demais Conselhos co

irmãos? Não nos parece um entendImento pautado nos limites

constitucionais citados, VistO se estar adotando dois cntéríos absolutamente

distintos. gerando uma inescusável discriminação que afronta a ordem

Constitucional.

Estas são. Senhores Deputados. as razões fátIcas e Jurídicas

que me autorizam a apresentar o presente Projeto de Lei. que visa

objetivamente corrigir uma distorção, decididamente inaceitável face ao

Ordenamento Constitucional vigente.

Sala das Sessões. 26 de novembro de 1996.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl:DOS LEClSL"TIVoS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
da

República Federativa do Brasil

1988
..............................................................................................................

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art.SO - Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer na
tureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito ;i vida. à liberdade. à igualdade_ à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

J .. homens e mulheres ~:;'l ~cea~: ~;:1 ~lr~~!'~~ "- c'tJr!:!n~ü~:.~ nos
termos desta Constituicão: ..

XXXIV - sao a todos assegurado5. indepenci\:memeiltc do pag·'
memo de taxas:

a) o direito de petição ao; Foderes Públicos eru uefe5a de direi
tos ou contra ilegalidade ou abus(' de podeI:

bl a obtenção de certidões em repartiçàc; publicas. para deJ:esa
de direitos e esclarecimento de situações de interc,3se. oessoal;

XXXV - a lei não excluir.i de. (!J)t'c:ic:çG:J J" lO'",';-::, judiciário le-
são ou ameaça a direito; .

XXXVI - a lei não prejudicani o dir~lí:o aaQ~iririo. o aro juridico
perfeito e a coisajulgada:

rÍTi..tLom
Da Organizac~o do Estade

CAPÍTULO VII
D?\ Adrnini5trl!ç~.o Público
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SEÇ;,O I
Dispüsiç0c:; Gerais

Art.37 - A administração públka direta. indireta (lU fundacional. de
qualquer dos Poderes da União. dos Estadas. do Distrito Ft:deral e dos
Municipios obedecerá aos principias de legalidade. impessoalidadé.
moralidade. pubiicidade e. também. ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas silo acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei:

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais te
rão. dentro de suas áreas de competência e jurisdicão. precedéncia so
b~e os demais setores administrativos. no forma da lei:

XIX - somente por lei esp~cífica poderão ser criadas empresa
pública. sociedade de economia mista. autarquia Ol' fundação pública:

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a cria
ção de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, as
sim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

TÍTL1LO!V
Da Organizaçi\o dos Podere,

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEç.i.,O IX
Da Fiscalizacào Contáb'L financeira e Orcamenrána

ART.70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacio
nal e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle inter
no de cada poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou enti
dade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre di
nheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
qne, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art.7] - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será

exercido "om o auxilio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em ses
senta dias a contar de seu recebimento:
................................................................................................................

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO Il
Das Finanças Públicas

SEÇÃO]
Normas Gerais

Art.163 - Lei complementar disporá sobre:
] - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluida a das autarquias,

fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; III
concessão de garantias pelas entidades públicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;
V - fiscalização das instituições financeiras:
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Féderal e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de
crédito da União, resguardadas as caracteristicas e condições operaci
onais plenas das voltadas ao desenvolvimento regionaL

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

(Consolidado)

Constituição do Brasil, de 24 de jallelfO de 1967, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outu
bro de 1969, e as alterações feitll8 pelas Emendas Constitucio
nais n.OS 2/72 a 27/85.

a se'~i~~ngresso Nacional. invocando a proteção de Deus. decreta e promulga

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO I

Da Orranizaçáo Nacional

CAPrruLOVI

DO PODER LEGISLATIVO

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

Seção VII - Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

, ~ :t. ':'0 - A fJ.:lcalização financeira e orçamentária da União será exercida
pe~o., r. 1m;nss:o NaCIonal ~ediant: controle externe e pelos sistemas de contr I
Int.e: .'.":' ao Poder Executivo, Instltuidos por lei. o e

'U ál'oTJ.b? controle externo do ~ongres.so Nacional será exercIdo coro o au
Xl o o. r unal de c.antas da Unlao e compre-enderá a apreciação das contas
do Preslden~.da RepubUca, o c..:'sempenho das funcõ2S de auditoria fInanceira

de:ií~~:;~~~V:i~~~O~nsOeJ~~~~:n~~ba~~.contas dos administradores e

§ 2,° - O Tribuna.l de Contas da. União dará parecer previa em sessenta
d1<L'J, sobre as contas que o Presidente da República prestar anu'almente' não
sendo estas enviadas dentro do prazo, o fato s:mí. comunicado ao Congresso
Naclonal, par!1 os fins de ~H.reito, devendo aquele TrIbunal. em qualquer caso
apresentar mmucIo.so relatarIa do exercícIo financeiro 'I!;ncerrado. '

d li 3.° - A audlto!la financeira e ~rç'amentária será exercída sobre as contas
as unidades admlmstrativas dos tres Poderes da. União que p:lra eEse fim

devrerão r~meter: demo~traçã:s contábeis ao Tribunal de' conta; da União ~
que c;lbera reahzar as mspeçoes nece.ss:í.rias. '

§.4.0 - O )u~game~to da regularidade das contas dos administradores e
dedi~s1responsave15. !!era basegda em levantammtos contàb~is. certiticados de
~eç~~ ~~~~~~~~:sm~~t;:r::igr~~~o~g~~~~r~dmin1stra.tivas, sem prejuízo das

nest~ ~:ç~ ~ll~~~~~ã~e~is~~~:r~~~/inancdra e orçamenttlria estabelecidas

Art. 71 - O Poder ExecutIvo ma.nterá sistema de controle interno. ::t fim de:
I - criar ~ondíç~es indiS]J!ns:iveIs parn. tlS:;egurar eficacia ao controle ex

terno e regulandade a realização da receita e da despesa;

li - acompanhar a execução de programas de trabalho ~ a do urçam'.:nto; e
UI.. - avalI:ll' os resultados alcançados pe!os administr::ldores e verificar a

execuçao dos contratos.

Art. 7~ """7 O Tribunal de Contas da União. com sede no DIstrito Federal e
quadro proprlo de p!ssoal, tem jurisdIção em todo o Pais.

§ 1.° - O 'Tribunal ex·erce, 110 que couber. a~ atribuiçô~s previstas no art. 115.

§ .2.0
- A leI. disporá so~bre a o.rg~nização. do Tribunal. podendo dividi-lo

em Camaras e crIar delegaçoes ou orgaos destmados a auxiliá-lo no exercicio
das liUas funções e na descentralização dos seus trabalhos.

§ 3.° - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da Republica.
depois de aprovada. a escolha pelo Senado Federal. dentre brasileil'os. maiores

,de tx:nta. e cInco anos, de idoneidad~ mor~l e .notarios conhecimentos jurídicos,
econom1cos, fi~a.nceiros ou de admimstr3:çao PUbl1cll. e terão 3S mesmas garan
tias, prerrogatIvas. vencImentos e impe-ehmentos dos Ministros do Tribunal Fe
deral de Recursos.

§ 4.0 - No exercício de suas atribuições de controle da administracão fimm
ceira. e or9a.mentária, o TrIbu?al representara ao Poder Ex!"cutívo é ao Con
gresso NaCIonal sobre irregulandades e abusos por ele v2ríf!cados.

§ 5.0 - O Tribunal, de oficio ou mediante provocação do l'.1inlstério Público
ou das aUdltori~s financeiras e orçamentárias e demais órgáos auxiliares, se
veriil~ar a llegahdade de qualquer d~spe.s;'l, inclusive as decorrentes de contratos
d~cm: '

a) assInar prazo razoã,vel, para que o órgão da ndmlnIstradio publica adote
as providência.s necessarias ao exato cumprImento da lei;

b) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. exc::to em relação
a contrato;

c) solicitar ao Congresso Nacional, em caso de contrato. que determine a
medida prevista na alínea anterHlr ou outras nec~ssárias ao resguardo
dos objetivos legais.

§ 6.0 _ O Congresso NacIonal d::llbemrá s~bre a .so1ic~tação de que cos;rita a
alinea {' do nararTrcfo anterior. no prazo de tnnta diaS. fmdo () qual. sem pro
nunciamento" do poder Legislativo. serà considerada in.5ubsIstente a Impugnaçào.

(61) § 7.0 _ O Tribunal de Ccntas apreci:mi, para. fins de !e~trOt ;1 legalillade
das concessões iniciais de aposentadorias, reforma.s e pensoes, mdependendo de
sua apreciação as melhorias posteriores.
(61) § 8/' - O Prcsidente da República poderá ordenar a. execução ou o registro
dos atos a. que se referem o parágra.fo anterior e a alínea b do § 5.°, ad referendum
do Conç'~sso ancionai.

CAPiTULO vn
DO PODER EXECUTIVO

Seção I _ 1)0 Presidente e do Vice-Presidente da República

Alt. 7"1 _ SubstituIrá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-Ibe-á,
no de vaga, o Vice-Vresidente.
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(65) § 1.° - Q c:mdidato ti. Vice-Presidente, que deverá preencher os requisitos
do art. 74. consid(lrar-se-á eleito em virtude da. eleição do cn.ndidato a Presidente
com ele rCl;'lstra.do; seu mandato é de seis unos e. na posse, observarwsewâ o dis
posto na art. '16 {! seu pUf:1gra[o único.

~çEiO dos n 1.0 e 8.0 do n.rt. 72 dlldll, pela Emend3 Constitucional n.a 7, de 1971.

lledaçAo da. Emenda ConstitucIonal D,a 1. do 1009:
I 7.- - O Preslden;e da RepubltClL poder:l. ordenar ll. eneuçio do &to fi, Clue se

retere a llllnea b do § S.o. ad referendum do congresso NBClonaL
li 8.- _ O TribunaL de Contas dl\. Unido julgo:r.i dn le~JdAde das CQllcessaes lnlcla:5

de r..po~ent:lttorla!j. rdarmos (: D~nsões. não dependendo de aua dec15io lU IlleJborllls
pcatcrloru.

§- 2.0
- O Vic~-Presldente, além de outras atribuicõesque lhe (orem confe

rIda!; em l~i complementar, auxiliara o Presidente, sempre que por ele convocado
para missões especicis.

l~rt. 'i~ - Em caso cle impedimento do Prestdent'e e do Vice-Presidente ou
vaeâncl). cios resp.~ctivQS cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidém:it. () Pr2sidcnte da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o
do StI9:'~m.:.· Tribunal Federal.

i}Ci. ·.zEIO-LEI 200 de25 fevereiro del967

L'ié.i'::· OBRE i\ ORGANIZAÇAo DA ADMINlSTRAÇAo FEDERAl..
r.ST ,:",' .ECE DIRETRIZES P.'\RA 1\ REFORMA ADMINISTRATIV.'\ E

DA OUTRAS PROV[D~NC[AS.

TÍTULO IV
Da Supervisão Ministerial

'·:-t.1 'l - Todo e qualquer órgão da administração federal. direta
0U indireta. està sujeito à supervisão do Ministro de Estado competen
te, exceruados unicamente os órgãos mencionados no Art,32. que es
tão submetldos à supervisão direta do Presidente da República.

.1.rt.20 - () ~,linistro de Estado é responsável, perante o Presiden
te da Repubiica. peia supervisão dos órgãos da administração federal
enquadrados em sua área de competência.

Parágrato único. A supcrvisão ministerial exercer-se-á através.
da orientaçte, .:oordenaçào e controle das atividades dos órgàos su
bordinaoos 011 vinculados ao ministério. nos termos desta lei.

'\ft.": i -.) Ministro de Estado exercerá a supervisão de que trata
este ~i~~io '::.Jm r~t'')io nos órgãos centrais.

" Artigo com redação determinada pelo Decreto-Lei número
900, de 29/0911969.

Parágrafo único. No caso dos ministros militares, a supervisão
ministerial terá, também, como objetivo colocar a administração den
tro dos princípios gerais estabelecidos nesta lei, em coerência com a
destinação constitucional precipua das Forças Armadas, que constitui
a atividade-fim dos respectivos ministérios.

* Parágrafo com redação determinada pelo Decreto-Lei número
900. de 29/09/1969.

Art.22 - Haverá, na estrutura de cada ministério civil, os seguin
tes órgãos centrais:

I - órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle
financeiro:

11 - órgãos centrais de direção superior.
Art.23 • Os órgãos a que se refere o item I do Art.22 têm a in

cumbência de assessorar diretamente o Ministro de Estado e, por for
ça de suas atribuições em nome e sob a direção do ministro, realizar
estudos para formulação de diretrizes e desempenhar funções de pla
nejamento. orç~mento, orientação, coordenação. inspeção e controle
financeiro. desdobrando-se em:

1- I (uma) secretaria-geral;
11- I (uma) inspetoria-geral de finanças.
§ I - A secretaria-geral atua como órgão setorial de planeja

mento e orçamento. na forma de Titulo m, e será dirigida por I (um)
secretário-geral. o qual poderá e~ ercer funções delegadas pelo Minis
lro de Estado.

§ 2 - A inspetoria-geral de finanças. que será dirigida por um
inspetor-geral. integra. como órgão setoriaL os sistemas de administra
cão tinanceira. contabilidade e auditoria, superintendendo o exercicio
dessas funções no âmbito do ministério e cooperando com a secreta
ria-geraI. no acompanhamento da execução do programa e do
orçamento.

§ 3 - Além das funções previstas neste título. a Secretaria-Ge
ral do ~1inistério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as
atribuições de órgão central dos sistemas de planejamento e orçamen
to. e a Inspetoria-Geral de Finanças, do Ministério da Fazenda, as de
órgão central do sistema de administração financeira. contabilidade e
auditoria.

* Parágrafo com redação determinada pelo Decreto-Lei número
900. de 29/09!l969.

Art.24 -us órgãos centrais de direção superior (Art.22. item lI)
executam funções de administração das atividades específicas e auxi

liares do ministério e serão. preferentemente. organizados em base de
partamental. observados os principios estabelecidos nesta lei.

Art.25 - A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na
área de competência do Ministro de Estado:

! .. assegurar a observància da legislação federal:
11 - pro-mover a execução dos programas do Governo:
m - fazer observar os princípios fundamentais enunciados no

fitulo 11:

IV - coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e har
monizar sua atuação com a dos demais ministérios;

V - avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervi
sionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigen
tes capacitados;

VI - proteger a administração dos órgãos supervisionados contra
interferências e pressões ilegítimas;

VII - fortalecer o sistema do mérito;
VIII - fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e

bens públicos:
IX - acompanhar os custos globais dos programas setoriais do

Governo a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços:
X - fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os ele

mentos necessários à prestação de contas do exercício financeiro;
XI - transmitir ao Tribunal de Contas. sem prejuízo da fiscali

zação deste, informes relativos à administração financeira e patrimo
nial dos órgãos do ministério.

ART.26 - No que se refere à administração indireta. a supervi
são ministerial visará a assegurar, essencialmente:

I - a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da
entidade:

li - a harmonia com a política e a programação do Governo no
setor de atuação da entidade;

m- a eficiencia administrativa;
IV - a autonomia administrativa. operacional e financeira da

entidade.
Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção

das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento:
.a) indicação ou nomeação pelo ministro ou, se for o caso. elei

ção dos dirigentes da entidade, conforme sua nature7.a jurídica:
b) designação. pelo ministro. dos representantes do Governo

Federal nas assembléias gerais e órgãos de administração ou controle
da entidade:

c) recebimento sistemático de relatórios, boletins. balancetes,
balanços· e informações que permitam ao ministro acompanhar as

atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da pro
gramação financeira aprovados pelo Governo:

d) aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da
programação financeira da entidade. no caso de autarquia:

e) aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou
através dos representantes ministeriais nas assembléias e órgãos de
administração ou controle:

í) fixação, em niveis compatíveis com os critérios de operação
econômica, das despesas de pessoal e de administração:

g) fixação de critérios para gastos de publicidade. divulgação e
relações públicas:

h) realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e
produtividade:

i) intervenção, por motivo de interesse público.
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DECRETO-LEI 968 de13 de outubro 1969

DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA SUPERVISÃO MINlSTERI
AL RELATIVANlENTE ÀS ENTIDADES INCU1VIBIDAS DA FiS

CALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES LIBERAIS.

TEXTO:

Art.l - As entidades criadas por lei com atribuições de fiscaliza
ção do exercício de profissões liberais que sejam mantidas com recur
sos próprios e não recebam subvenções ou transferências à conta do
orçamento da União. regular-se-ão pela respectiva legislação específi
ca, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e demais dis
posições de caráter-geral, relativas à administração interna das autar
quias federais.

Parágrafo único. (Revogado pelo Decreto-Lei número 2.299, de
21/11/(986).

Art.2 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO·LEI m 2.299. DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

A/ter.. o Decreto-/t!Í n~ 200. d. 2.'; de fe·
lMreiro de 1967. ti d. outras provJd~nciu.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. no uso da atribuição que lhe
confere o artigo ,~5. item n. da Constituição.

DECRETA:

Art. I? Os dispositivos adiante indicados do Decreto-lei n~ :WO. de
25 de fevereiro de 1967. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4~ .........................•....•........ , .

§ 1~ .

§ 2? As fundações instituídas em virtude de lei federal o~
de cujos recursos participe a União integram também a Adml·
nistração Federal indireta. para os efeitos de:

a) subordinação aos mecanismos e normas de fiscalização.
controle e gestão financeira:

b) inclusão de seus cargos, empregos. funções e respectivos
titulares no Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei n~ 5.645. de 10 de dezembro de 1970.

§ 3? Excetuam·se do disposto na alínea b do parágrafo .an
terior as fundações universitárias e as destinadas à pesquisa.
ao ensino e as atividades culturais.»

C1Art. 178. As autarquias. as empresas publicas e as socie
dades de economia mista integrantes da Administração Federal
Indireta. bem assim as f~ndações criadas pela União ou manti·
das com recursos federais. sob supervisão ministerial. e as de·
mais sociedades sob o controle direto ou indireto da União. Que
acusem a ocorréncia de prejuízos. estejam inativas, desenvol·
vam atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa
privada ou não previstas no objeto social. poderão ser dissolvi-
das ou incorporadas a outras entidades. a criterio e por ato do
Poder Executivo. resguardados os direitos assegurados..aos
eventuais acionistas minoritários. nas leis e atos constitutivos
de cada entidade."

Art. 2? Este decreto·lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3~ Revogam·se as disposições em contrário, em particular o
artigo 3? do Decreto-lei n~ 900. de 29 de setembro de 1969 e o parágrafo
único do artigo l~ do Decreto-lei n? 968. de 13 de outubro de 1969.

Brasilia. 21 de novembro de 1986: 165~ da Independência e 98~ da
República.

JOSE SARNEY
Dilson Domingos Funaro
João Sayad
.4.Juizio Alves

LEI N? 7.596. DE 10 DE ABRIL DE 1987

A/Ar. di.po.itilloJl do D,cretD·/ei tJt
200. de 25 de fevereiro dI! 1967. modificado
pelo Decreto·lri t2~ 900, de 2S de .,umbro
d" 1969. e pelo Decreto·lei n!' 2.299. de 21 de
novembro de 1986. fi da Outra, providien·
ci...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço oaber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? O Decreto-lei n~ 200. de 25 de fevereiro de 1967. alterado
pelo Decreto·lei n~ 900, de 29 de setembro de 1969. e pelo Decreto-lei n~

2.299, de 21 de novembro de 1986, passa a vigorar com as sêguintes aI·
terações:

, I - o inciso 11 do art. 4! fica acrescido da seguinte alínea
d. passando <l atual § l! a parágrafo único, na forma abaixo:

-Art. 4! ...•••••••••.••••••.....•... , .
II - ..
dl fundaçcles públicas.

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Adminis
traçA0 Indireta vinculam·se ao Ministêrio em cuja área ae com
petência estiver enquadrada sua principal atividade."

11 - o art. 5~ fica acrescido de um inciso e um paragr::s.fo. a
serem numerados, respectivamente, como inciso IV e i .i? na
forma abaixo: .

-Art. 5~......•• , ....................•...................•

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personali·
dade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. criada em
vinude de autoriz.!..t;io legislativa,~~ o desenvolvimento de

atividades que nio exijam execuçio por órgãos ou entidades de
direito público, com autonomia administrativa, patrimônio pró
prio gerido pelos respectivos órgãos de direção. e funcionamen
to custeado por recursol da União e de outras fontes.

§ 3! As entidades de que trata o inciso IV deste artigo ad
quirem peflonalidade jurídica com a inscrição da escritura pú·
blica de sua eonstítuiçio no Registro Civil de Pessoas Jurídi·
ca., nio se lhes aplicando as demltis disposições do Código C:
vil concernentes As fundações."

Art. 2! Sio classificadal como fundações públicas as fundaçõel::
que palsaram a integrar a Administraçlo Federal Indireta, por força
do di.posto no § 2! do art. 4~ do Decreto·lei n~ 200, de 25 de fevereiro
de 1967, na redaçlo dada pelo Decreto·lei n? 2.299, de 21 de novembro
de 1986.

Art, 3! As universidades e demais instituições federais de ensino
superior, estruturadas sob a forma de autarquia ou de fundação publi·
cal teria um Plano Único de Classificaçdo e Retribuição de Cargos e
Empregos para o pessoal docente e para os servidores técnicos e admi·
nistrativos. aprovado, em regulamento. pelo Poder Executl..·o. assequ
rada a observância do princípio da isonomia salarial e a l.miforrnldade
de critérios tanto para ingresso mediante concurso público de pro.... as.
ou de provas e titulas, quanto para a promoção e ascensão funcional.
com valorização do desempenho e da titulação do servidor.

§ I! Integrarão o Plano Unico de Classificação e RetribuiçãO de
Cargos e Empregos previsto neste artigo:

a) os cargos efetivos e empregos permanentes, e'itruturados
em sistema de carreira, de acordo com a natureza. grau de com·
plexidade e responsabilidade das respectivas atividlldes e as
qualificações exigidas para. o seu desempenho;

b) as funç.ões de confiança, compreendendo nü.... idn/!E:s de
direçio, chefia e assessoramento.

§ 2~ O Poder Executivo estabelecerão no regulamenLO mencionado
no cnput deste artigo, os critérios de recIllSsiiic:lo;:io das Íuncdel:i de
confiança. de transposição dos cargos efetivos e ~mprep;os v~rmanentes

integrantes dos atuais planos de classificação j;.: car~05 e ;:m pre~os.

bem como 05 de enquadramento dos respectivos ocupantes. pertencen
tes as instituiçôes federais de ensino superior ali reÍeridas. para efeito
de inclusão no Plano Unico de Classificação e Retribuíc;ão ae C.:1rgos e
Empre/lios.

§ 3~ Os atuais servidores das autarquias federais de ensino supe
rior, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
serão incluidos no Plano Unico de Classificação e Ratribuiçao dt! Caro
gos e Empregos, sem prejuízo de sua permanência no respectivo regime
jurídico, aplicando·se·lhes o disposto no § 4~ deste artigo.

§ 4! A partir do enquadramento do servic·'Jf no Plano !.Jnico de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, cessará a percepção
de qu.lquer retribuição nele não expressamente prevista.

§ 5! O disposto neste aftigo e seguintes aplica-s! aos Centros Fe.
derais de Educação Tecnológica e aoS estabelecimentos de ensino de I?
e 2! graus, subordinados ou vinculados ao Ministério da Educ~'·::i'Q.

Art, 4~ A data·base e demais critérios para os re.ajuSt::iin~ntOS de
vencimentos e salários dos servidores àas cn!:lriades a (-iue se refere o
art. 3~ desta. lei serão os estabelecidos para as instit<.tiçães !~der~J.ls de
ensino superior, estruturadas sob a. forma de fundação.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste arti~o náo se
aplíca'rão aos servidores das autarquias de ensino superior. Ü1CIUJàos
no Plano~Único de 9lassificação e Retribuição de Cargos e Empregos.
os aumentos ou reajustamentos de vencimentos e salários concedidos
aos servidores da Administraçao Federal.

Art. 5~ Observado o disposto no cnput do art. 3? in rine. desta
lei, os ~equisitos e normas sobre ingresso de pes~Dai nDs empregos do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Emprl:'~os. bem
como sobre transferência ou movimentação, promo<;ào e ascensão dos
servidores nele incluídos serão fixados no regulamento a que se refere
o mesmo artigo.

Art. 6! NãO haverá, para qualquer efeito. equivaléncü:. ~lU corre
laçA0 entre 05 cargos. níveis salariais e demais vantagens do Pla!1D
Unico de ~Ias5ificaçáo e Retribuição de Cargos e Bmpregos de que tru
ta esta lei. e os carp;os, empreR"Os. classes e referênCIaS ti.alariais dos
atuais planos de classificação e retribuição de rargo:3 II empregos dos
6r&,405 e entidades da Administração Federal.
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Parágrafo único. Os professores Colaboradoreti da~ iJniv;.'''stoades
Fundacionais Que tenham se habilitado atraves de p:,ocesso ~,·~~~~t'lO de
provas e titulas para ingresso na Instituição ~icam ~aquadrados na
Carteira do Magistério Superior, obedecidos os ;rilus d.e suas rcspel:ti
vas titulações.

Art. 7~ No prazo de 90 (noventa) dias. contam: , ...1,0. ", :"',,:hlCh ch:!sta
lei, o Ministério da Educação, em conjunto co:m a~_ :._.~ ,-~:::;::.~ ;~ ·.drai
nístraçâo Pública da Presidencia da República. adc.t<>n.. .~:. -"1..';; '~r:';:ncb5

necessárias á aprovação do Plano Unico de Olass.ifk~.:r:·~'~ ..,t; 'ol.::ràc
de Cargos e Empregos de que trata o art. 3~·de$ta~le:i.

Art. 8? O enquadramento de servido.te~·n;~Jlia~o Único de Classi
ficação e Retribuição de Cargos e Empregos prodti~irá efeitos financei·
ros a partir de 1~ de abril do corrente ano.

Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se os §§ 2~ e 3? do art; 4? .d~ Decreto-lei n~ 200
de 25 de fevereiro de 1967, nele incluídos pelo Decreto-lei n? 2.299, de zi
de novembro de 1986, bem como o art. 2? do Decréta-Iei n? 900, de 29 de
setembro de 1969, e demais disposições em contrário.

blica~rasília. 10 de abril de 1987: 166? da Independência e 99? da Repú

JOSÉ SARNEY
Jorge Bornhausen
Aluizio Alves

LEI N? 8.443. DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe' sobrE? II Lei Ot1(âniC:f do Tríbu*
nsl de Contas da UnidO e da outras
PTovtdinclns.

O PRESIDENTE DA REPUBLlCA
Faço saber Que o Congresso Nacional decreta e eu sdnciono

a seguinte lei:

TiTULO I

Natureza, Competência e Jurisdição

CAPITULO II

Jurisdição

Art. 4? O Tribunal de Contas da União tem jurisdição prô·
pria e privativa. em todo o território nacional. sobre as pessoas
e mat~riai:i sujeitas á. sua competência.

Art. 5? A jurisdição do Tribunal abrange:
I - qU3]Quer pessoa fisica. órgão ou entidade a Que se

refere o inciso I 'do art. 1? desta lei, que utilize. arrecade. guar·
de. gerencie ou administre dinheiros. bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda. ou que. em nome desta assuma
obrigações de natureza pecuniória:

fI - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de Que resulte dano ao erario:

111 - os dirigentes ou liquidantes das empresas encam'
padas ou sob intervenção ou 'que de qualquer modo venham a
integrar. provisória ou permanentemente, o patrimônio da
União ou de outra entidade pública federal;

IV - os responsáveís pelas contas nacionais das empre·
sas supranacionais de cujo capital social a União participe, de
forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.

V - os responsáveis por entidades dotadas de persona
lidade jurídica de direita privado que recebam contribuíçdes pa·
rafiscais e prestem serviço de interesse publico ou social:

VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cu
jos atos estejam sujeitos li sua fiscalização por expressa dispo.
siçãO de lei:

VII - ús responsáveis pela aplicação de quaisquer recur
sos repassados pela União, mediante convênio, acordo. ajuste
ou outros instrumentos congêneres, a Estado. ao Distrito Fede·
ralou a Município;

VIII - os sucessores dos administradores e responsaveis a
que se refere este artil;~o. ate o limite do valor do patrimônio
transferido. nos termos do inciso XLV do art. 5~ da Constitui
çáo F~deral;

IX - os representantes da União ou do Poder Publico na
assembléia geral das empre~as estiltais e !:iociedades anônimas
de cujo capital a Uniáo ou O Poder Públíco participem. solida
riamente. com o!:> memhros dos conselhos fiscal c de administra
~ão. pt:ia prat ica de atos de gestão ruinosa ou liberalidade a
custa dus respl.'ctivas :3ociedades.

TiTULO Il

Julg-amento e FiscalizaçãO

LEI N~ 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Disp6e sobre o Estatuto da Advocacia
e li. Ordem dO!J Advogados do Bruí! (OAB}.

TiTULO II

Da Ordem dos Ad vogados do Brasil

CAPITULO I

Dos Fins e da Organização

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil /OAB), servi·
1;0 publico, dotada de personalidade jurídica e forma federativa,
tem por finalidade:

I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado
democratico de direito, os direitos humanos, a justiça social, e
pugnar pela boa aplicação das leis, pela ràpida administração
da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições'
jurídicas:

fI - promover. com exclusividade. a representação. a defe
sa. a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República
Federativa do Brasil.

. § L:' A OAB nã mantém com órgãos da Administração PÚ
bhca qualquer vinculo funcional ou hierárquico.

§ 2:' O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advo
gados do Bro.sil.

Art. 45. São órgãos da OAB:

T - o Conselho Federal:
II - os Conselhos Seccionais;

lI! - as Subseções:
IV - as Caixas de Assistência dos Advogados,
§ 1~ O Conselho Federal. dotado de personalidade jurídica

própria.. com sede na capital da Republica. ê o órgão supremo
da OAB.

§ 2? Os Conselhos Seccionais. dotados de personalidade
juridica própria. têm jurisdição sobre os respectivos territórios
dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 3? A'S Subseções são partes autõnomas do Conselho Sec
cional. na forma desta lei e de seu ato constitutivo.

S 4~ As Caixas de Assisténcia dos Advogados. dotadas de
personalidade juridica própria. são criadas pelos Conselhos
~.',:cionai5. quando estes contarem com mais de mil e quinhen
tOS inscritos.

§ 5~ A OAB. por constituir serviço publico. goza de imu
ntd3.de tributaria total em relação II seus bens. rendas e servi
çns

§ 6? Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quan·
do reservados ou de administração interna. devem ser publica
dos na imprensa oficial ou afixados no fórum, na integra ou em
resumo.

Art. 46. Conpete à OAB fixar e cobrar. de seus inscritos,
contribuições. preços de serviços e multas.

Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a
certidão passada pela diretoria do Conselho competente. relati·
va a crédito previsto neste artigo.

Art. 47. O pagamento da contribuição anual .... ,jAB isenta
os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da ecn·
tribuição sindical.

Art. 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria
de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório. conside·

rado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibi
lidade e aposentadoria.

Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da
OAB tem legitimidade para agir. judicial e excrajudiciahnente.
contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins
desta lei.

Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput
deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive co.
mo assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indi
ciados. acusados ou ofendidos os inscritos na OAB.

Art. 50. Para os fins desta lei, os Presidentes dos Conse
lhos da OAB e das Subseções podem requisitar cópias de peças
de autos e documentos a qualquer tribunal. magistrado. cartório
e órgão da Administração Pública direta, indireta e fundacio
nal.

CAPiTULO II

Do Conselho Federal
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Supremo Tribunal Federal
_ _-- __ .------. __ .

Divisão de Acórdãos

.................- _---._-_ - - .

~OMS 20.976-3 --uF
ReI.: Mln. Sepulveda Pertence. I\ecte.: Conselho Federal de

Técnicos de Admin~stratJão (Adv. : José Rubens Costal. Fecclo.: M1.nis
tro de Estado do Tra.balho. -

Decisão: Por unanimidade o Tribunal ócu provimento ao re
curso e concedeu o Mandado de Se·~urança. ?lenár1.o. 07.12.89.

E M E N T A ~ Mancado â"::! seOllrança: reeurso ord ln<ÍrlD
const.:.tuc10nal (CF, art. lD2,II.al: devolução ao S.T.F., a
exemplo da ap.zlação (CPC, 515 e §§i, do conneClmento âe toda a
r;,atérJ.a lrepugnaãa, que pode a:::.ranger t.od..=.s as auestões SU$::'lt.a
da:;, e dlSc'wt.lcias no processo á~ r,at.',j!!:'l2l;l constt-c.uclonal O:l :lãõ
e d1.nda que a sentença não as tenhã Jt::'gado por J.ntei.ro.

510na1: sup;;v~~~~r~~~~:terJ.~~ fOl 9~~7~~~~zacão profJ.s-
~ Enqua.nto se nantenha "" aut.arquia prof1ssJ.onal no e-

xerC1C10 regular de Suas a.tiv.1daães f1.nalisttcas,' carece o Mi
nistro do Trabalho de compee!2nCla tut.elar, seja Dara deciôlr,
:m gr~u de recurso hJ.erárquJ.co, p~sto que J.mprópriõ, sobre as
aeclsoe~ concretas áa entiãaág ccrporat.J.va, seJa para dar-lhe
l.nstruÇ"oes norrrLat.:.vas sobre como resolver ãetermlnada o:..lestão
JuridJ.ca âe sua alçada. ~

:1 ~ AdmJ.nl.stração às J.mével; prestação de ser\'·l.ço
cUJa _lnclusão no âmlnto prOfl.SS10nal dos técn1.ccs de aâmJ.nl.s ~
traça0 depende do s>:ame ae c1.rcunst.ãnc~a$ ào caso concreto.

o ••••••••••••• ~. __ .' o ••• o ••••
•• • ~ ••••••• ~ •• o ••••• • ••••••••• o •• ~.

PROJETO DE LEI N° 2.591, DE 1996
(Do Sr. Luiz Mainardi e outros)

Estabe.lece normas gerais sobre a arrecadaçâo e a distribuiçao de
direitos autorais relativos a execução pública de obrps musicais
ou lítero-ntusicais e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇJlO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Artigol' Os direitos autorais relativos à execução
pública de composições musicais e lítero-musicais e de fonogramas serão
arrecadados e distribuídos de acordo com as noonas gerais previstas nesta lei.

DAS ASSOCIAÇÕES ARRECADADORAS

Artigo 2' Os criadores de obras musicais ou
lítero. musicaÍs. seus intérpretes e executantes poderão associar-se na tonna
da legislação civil, vedado o tim societário lucrativo.

Parágrafo primeiro - Com o ato de filiação, as
associações se tomam mandatárias de seus associados para a prática de todos
os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais
de execução. bem como para sua cobrança.

Parágrafo segundo - O mandato concedido a uma
associação importa na revogação do mandato concedido anterionnente a
outra. mas. em qualquer caso~ não impede o exercício individual dos direitos
de autor.

Parágrafo terceiro - É defeso ao titular pertencer a
mais de uma associação de autores. intérpretes ou executantes.

Parágrafo quarto - É vedado. na Assembléia Geral de
associações. o voto plural ou por procuração ou por carta.

Parágrafo quinto - As associações somente poderão
ter como diretores pessoas fisicas que pertençam às categorias que
representem.

Artigo 3' Os estrangeiros titulares de direitos
autorais e conexos pessoalmente ou através de mandatárids. poderão associar
se a qualquer associação regional de arrecadação e distribuição autoral.
gozando dos mesmos direitos conferidos aos titulares nacionais. salvo o de
votar e ser votado.

Parágrafo único - Os nacionais titulares de direitos
autorais e conexos também poderão associar-se 30 sistema através de editoras
ou mandatários. No entanto. o direito de votar e ser votado somente poderá ser
exercido pessoalmente.

Artigo 4' As sociedades previstas no artigo
anterior deverão organízar-se por região. de modo que não exista mais que
uma entidade arrecadadora em cada unidade da Federação.

Parágrafo primeiro - Nos Estados onde houver mais de
uma associação de titulares. estas deverão estabelecer convênio entre si. de
modo que, naquela unidade federativa, apenas uma seja encarregada da
arrecadação.

, Parágrafo segundo - Nos Estados onde não houver
nenhuma associação de titulares, a arrecadação poderá ser loita pela
associação da unidade toderativa mais próxima.

Parágrafo terceiro - As associações regionais poderão
estabelecer convênios entre si para arrecadação e cobrança dos direitos
autorais de execução de seus respectivos associados.Tais convênios implicam
na concessão de mandato reciproco para que uma represcntc a outra. judicial e
extrajudicialmente. na sua área de atuação.

DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Artigo 5' As atividades das assoclaçoes
arrecadadoras serão fiscalizadas pelo Poder Público. sem prejuizo do direito
de fiscalização previsto no artigo 5". inciso XXVIIL letra b. da Constituição
Federal.

Artigo 6' Os órgãos do Ministério Público Federal
e Estadual, no ãrnbito de suas respectivas atribuíções. exercerão a Curadoria
da Propriedade Intelectual.

Parágrafo único - Em caso de conflito de interesses
que envolva matéria relacionada com os direitos de autor~ o Curador da
Propriedade Intelectual poderá intervir como árbitro. mediante requerimento
de uma das partes.

Artigo 7' Nas demandas referentes a direitos
autorais, os criadores de obras intelectuais terão sempre o direito de optar pelo
foro de seu domicílio. independentemente do que lor estipulado em clásula
contratual ou estatutária.

Artigo 8' Independentemente das providências
policiais e penais cabiveis. o Curador da Propriedade Intelectual, e.t officio ou
mediante requerimento assinado por um grupo de dez titulares, no minimo.
poderá detenninar a instauração de inquérito civil e auditorias contábeis para
apurar possiveis irregularidades no funcionamento das associações e definir as
responsabilidades pelo eventual descumprimento da presente lei.

DA ARRECADAÇÃO

Artigo 9' A aferição dos créditos autorais será
toila pelas associações, sempre com base em planilhas-recibo previamente
preenchidas pelas emissoras de radiodifusão de som e imagem, produtoras e
organizadoras de espetáculos e estabelecimentos comerciais ou prestadores de
serviços que utilizem música ambiente. salvo convênio celebrado entre as
partes interessadas, quando impraticável o uso de planilhas-recibo.

Parágrafo primeiro - As emissoras de rádio e televisão
e quaisquer pessoas que executem publicamente obras musicais e !itero
musicáis receberão plamlhas-recibo das associações, contendo o timbre do
órgão arrecadador, devendo preencbê-las com os títulos das músicas
executadas e os nomes de seus autores. intérpretes e executantes.
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Parágrafo segundo - As planilhas-recibo referidas no
parágralo anterior serão enviadas às associações até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao mês das execuções.

Parágrafo terceiro· As entidades que executt...!l as
obras são civil e penalmente responsáveis pelas declarações contidas nas
planilhas-recibo. que se consideram. para todos os efeitos. documentos
públicos.

Parágrafo quarto - Os agentes de arrecadação são
solidariamente responsáveis pelas planilhas-recibo que receberem ou
apuserem seu visto.

Parágrafo quinto - As associações deverão mantel
um serviço de escuta por amostragem com o objetivo exclusivo de fiscalização
da correção das planilhas.

Artigo 10 É vedada a realização de execução
pública sem o prévio recolhimento dos valores correspondentes aos direitos
autorais. salvo convênio celebrado por escrito entre as partes interessadas.
quando a natureza do espetáculo tomar impraticável o depósito prévio.

Artigo 11 A execução pública realizada sem
recolhimento dos direitos autorais correspondentes. sujeitará os responsáveis á
multa de dez vezes o valor originário. multa esta que será acrescida ao dobro
em caso de reincidência.

Parágrafo primeiro - Incorre na mesma multa aquele
que deixar de preencher a planilha-recibo ou nela fizer declaraçães !àlsas, sem
prejuízo das demais sanções civis ou penais.

Parágrafo único - As assocíaçães arrecadadoras poderão
firmar convênio entre si para o repasse dos creditas de seus respectivos
associados.

Artigo 17 Mensalmente cada associação
arrecadadora é obrigada. sob pena de seus diretores serem responsabilizados
civil e penalmente. a depositar em uma CONTA GERAL. devidamente

separada de sua CONTA REGIONAL. os créditos de titulares que não
pertençam a seu quadro de associados nem ao quadro de associação
conveniada.

Parágrafo primeiro - Feito o depósito acima referido. a
associação publicará em página da INTERNET a relação dos créditos.
devidamente especificados por título de obra . autores intérpretes e
executantes. dando ampla divulgação de seu enderOl,o eletrônico.

Parágrafo segundo - Independentemente de serem ou
não vinculados a qualquer associação. os titulares dos créditos autorais
poderão. pessoalmente ou através de mandatários devidamente legitimados.
reclamcr seus créditos junto a qualquer associação que os detenha.

Parágrafo terceiro - As associaçães arrecadadoras
farão pubilcar trimestrabnente balanço pormenorizado de sua movimentação
financeira. publicando-o em página da INTERNET e remetendo cópia ao
Ministério da Cultura.

Artigo 18 Os valores arrecadados mediante
convênio. quando impraticável o uso da planilha-recIbo. serão distribuídos
proporcionalmente entre os titulares, conforme os percentuais ateridos nas
planilhas do mês da distribuição.

DISPúSIÇÕES T~'lSITÓRlAS

Parágrafo. segundo - Os agentes de arrecadação ou os
titalares de direitos autorais e conexos poderão requerer que haja fiscalização
pela autoridade policial do disposto neste artigo.

Artigo 19
lei. em 90 (noventa dias).

O Poder Executivo regulamentará esta

Artigo 12 Os valores arrecadados a título de multa
reverterão para a criação e manutenção de fundaçães regionais destinadas ao
amparo dos compositores. músicos. intérpretes.

Artigo 13 Os critérios a serem adotados para
j,xação dos valores a serem arrecadados nas diversas modalidades de
execu,[" ,'"blica serão definidos pelo Poder Público. com observãocia das
peculiarir!;:'jcs regIOnais quanto li densidade demográfica da área atingida pela
difusão e " capacIdade econômica de cada veículo de comunicação ou usuário.

Artigo 14 As arrecadaçães a qualquer titulo
somente serão feitas por depósito bancário em nome da associação
correspondente. acompanhado da respectiva planilha que deve ser autenticada
mecamcamente.

Parágrafo único - É vedado aos agentes de
~rre~adação receberem dinheiro dos contribuintes a qualquer título,
lmplI~.ndo tal prática a cas.sação de seu registro e conseqüente inabilitação ao
exerClCIO do cargo, sem prejuízo das demais sanções cívis e penais.

Parágrafo primeiro - Até a regulamentação rel"rida no
~aput. poderão as associações exercer suas funções nos tennas desta lei.
Inclusive por intermédío de agentes que credenciem.

Parágrafo segundo - Enquanto não lorem constituídas
as fundaçães de que trata o artigo 12. as verbas a elas destinadas deverão ser
depositadas em conta bancária especial. remunerada e bloqueada.

. . Artigo 20 Dentro de um prazo a ser estipulado
pel? Poder PublIco, as assoclaçães deverão criar. mediante convênio. o Centro
Umficado de Informática do Direito Autoral - CUIDA. com o objetivo de
cadastrar todos os titulares de direitos autoraís. bem como suas obras. e zelar
pela tr.ansparên~ía do .sistema. interligado informaticamente ás associaçães
entre SI e garantmdo o lIvre fluxo das mformações de interesse da comunidade
autoral.

Artigo 21 O Poder ExecutIvo providenciará na
abertura de uma linha de crédito para linanciar a instalação das novas
associações arrecadadoras.

DOS RECL:RSOS DE MANUTENÇÃO

publicação.
.-\rtigo 22 Esta lei entra em vIgor na data de sua

_ Artigo 15 A título de manutenção. as associaçães
poderao cobrar pelos seroços de arrecadação até 15% (quinze por cento) do
,:alor arrecadado e. p:lo serviço de distribuição dos créditos aos respectivos
titulares. até 5% (cinco por cento) dos valores distribuídos.

Parágrafo único - Será deduzido o percentual de 1%
(u~ por cento) sobre" valor a ser distribuído destinado á fundação regional
da area da aSSOCIação pagadora.

DA DISTRIBUIÇÃO

. Artigo 16 Sempre com base nas planilhas-recíbo. a
recelta arrecadada pelas associações deverá ser distribuída, mensalmente até
o décimo dia útil subseqilente ao da arrecadação, aos titulares de dir~itos
aut?rais.e conexos. deduzidos os percentuais mencionados no artigo 15 e seu
paragralo. conforme previsão estatutária.

Artigo 23 Revogam-se as disposições em
contrário. especialmente os artigos 103 a 120 da Lei 5.988. de 14 de
dezembro de 1973.

JUSTIFICATIVA:

. A presente proposta guarda fidelidade aos estudos que vêm·
sendo realIzados pelo Sindicato dos Compositores MUSicaI' do Estado do Rio
Grande do Sul - SICOM-RS. a partir do Encontro Nacional de Compositores·
I' Pauta do Direito Autoral Brastleiro - realizado na cidade de Víamão. no Hjo
Grande do Sul, de 26 a 28 de setembro de1.989.
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Estudos no mesmo sentido. foram desenvolvidos por outros
sindicatos estaduais de compositores musicais. tais como o de São Paulo. o de
Minas Gerais e do Distrito Federal e tiveram suas reivindicações contempladas
no presente projeto.

A Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalidade
de Investigar a Arrecadação e Destinação de Verba Referente a Direitos
Autorais, Principabnente no que se Refere a Atuação do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD - que passou a ser
designada simplesmente por "CPI do ECAD", revelou o total descalabro do
sistema de arrecadação e de distribuição dos direitos autorais de execução
musical. Tal sistema. ao 10nl2;0 dos anos. constituiu-se em criminosa máquina
de expropriação'dos direitosdos verdadeiros criadores de obras musica:•. tudo
isto sob a orquestração de multinacionais do mercado fonográfico.

A Lei nO 5.988, de 14 de dezembro de 1.973, teve como
escopo organizar e disciplinar o sistema caótico que existia até então quando
várias associações disputavam a preferência dos usuários, guerreando entre si.
Em que pesem as boas intenções do legislador. tal diploma legal criou as
condições para o crescimento de um monstro voraz e invulnerável.

A excessiva centralização do sistema. os V1CIOS de
representação societária. a falta de transparência contábil. a obscuridade dos
critérios de arrecadação e distribuição. a impossibilidade de fiscalização
sindical. a inexistência de fiscalização pelo Poder Público, mormente apás a
desativação do CNDA - Conselho Nacional de Direito Autoral-. são apenas
alguns dos tatores estruturais que tomam o sistema imprestável.

É preciso. pois. criar um novo sistema. radicalmente
diverso do atual. que corrija todas as distorções. Este é o objetivo deste
projeto.

Em primeiro lugar. o projeto pretende. com a proibição do
voto plural ou por procuração ou por carta. corrigir o processo de
representação. tomado-o mais democrático. legitimo e autêntico. Pela presente

proposição. o exerciCIO das funções de diretores das associações, somente
pederá ser exercerida por pessoas fisicas que pertencentes à categoria que
representam.

Por outro lado, é absolutamente necessário romper com a
centralização do sistema. evitando o vaivém dos créditos que, a par de tomar a
liquidação muito morosa. propicia a expropriação de valores. Entretanto, não
se pode voltar ao caos anterior á Lei 5.988173. onde várias entidades
arrecadadoras operavam na mesma área geográfica. Isto seria retrocesso. A
solução é regionalizar totalmente a arrecadação e parcialmente a distribuição.
centralizando apenas o necessário. Ou seja, em cada unidade federativa.
haverá apenas uma arrecadadora que, mensalmente. distribuirá os créditos de
seus associados. bem como os créditos que pertençam a titulares filiados a
entidades conveniadas, e depositará os demais créditos em conta separada.
colocando-os à disposição de seus respectivos titulares. Estes l1oderão
reclamar seu créditos pessoalmente ou através de suas associações ou
editoras.

Para completa integração do sistema. a. associações
deverão integrar-se em rede informatizada, criando, para tanto, o Centro
Unificado do Iniormática do Direito Autoral - CUIDA uma entidade civil de
segundo gr- u que terá como objetivo controlar o iluxo de intàrmações de
modo a garantir completa transparência do sistema no que se refere ao
cadastro geral,'" obras e autores. localização de créditos e movimentação
tinanceira dUb diversas associações regionais.

O CUIDA constituir-se-á em um grande banco de dados
autorais acessávellivremente. tanto pelas associações quanto pelas editoras ou
pelos próprios titulares de direitos autorais.

A regionalização dos sistema tàcilitará também o exercício
da fiscalização sindical e pessoal prevista no artigo 5°, inciso XXVIII. letra b,
da Constituição Federal.

Não apenas em razão da \1Jlnerabilidade dos bens
envolvidos. incorpóreos que são. mas, principalmente. por serem bens

culrurais. toma~se evidente o interesse público em todo o universo dos direItos
do autor. Dai por que o Poder Público tem que se tà.7.er mais presente quer
fisca!tzando quer dISCIplinando as relações autorais, Assim. o presente projeto
preve a POSslblhdade de',inten'enção do órgão do Ministerio Público. através
das curadorias da propriedàde intelectual.

Um dos maiores deteitos do CNDA era sua distãncia das
reI~ções autorais e a dificÜrdÁ'de de acesso pelos autores dispersos por todo o
pms. Tratava~se de um órgão somente acessível aos barões do sistema. Já os
órgãos do Mimstério Público. que pnmam pela sua independéncia e isenção.
e:rtã0 yresentes em., .t?d!! _,Q ,territótto nacional e são acessíveis por qualquer
cldadao que tenha s~u.s d~eltos lesados ou ameaçados,

Nas relações jundicas do universo autoraL existe enonne
disparidade de poder entre os sujeitos. bastando lembrar a importância
negociai de um autor interiorano frente às grandes gravadoras e editoras do
centro do pais. Aqueles são sempre obrigados a assinar clàusulas de eleição de
foro impostas por estas, em leoninos contratos de adesão. Em caso de conflito
de interesses., os autores não recorrem aos meios judiciais porque não dispõem
de recursos para sustentar ações em foros distantes de suas comarcas. Daí por
que a prerrogativa de foro surge como o único remédio para a tutela dos
direitos de autor.

Assim. a adoção da prerrogativa de foro e a interveniência
do Ministério Público, são, juntamente com a proibição do voto plural. por
carta ou por procuração, velhas aspirações dos autores. Estas disposições. são,
inclusive sugestões aprovadas na I' Pauta Nacional do Direito AutomL
realizada na cidade de Viamão, RS, de 26 a 28 de setembro de 1989. com a
presença de grande número de autores e dos mais notáveis autoralistas
brasileiros.

Como instrumento de aferição das execuções musicais. a
presente proposição adota -o sistema de planilhas-recibo. Embora sempre
tenham os dirigentes do ECAO alegado ser. o sistema de planilhas, muito
trabalhoso e caro. É, com efeito, o único que oferece critério seguro e justo e
que possibilita fiscalização.

A proposição inova. no entanto. ao estipular que as
planilhas sejam também recibos, com as respectivas autenticações mecânicas.
Por este novo sistema. fica ainda mais dificultada evasão dos recnrsos.

O instrumento da escuta por amostragem revelou-se
enganoso. principalmente da forma como foi realizado. rastreando-se, em
horários aleatórios, meia-dúzia de emissoras de rádio situadas em algumas
capitais brasileiras.

Assim. pelo projeto ora apresentado, o instrumento da
escuta por amostragem será utilizado, exclusivamente. com o objetivo de
fiscalizar a correção das planilhas.

O presente projeto prevê. também. a criação de fundações
regionais de amparo aos compositores. músicos e intérpretes. com recursos
provenientes das multas e de um percentual da arrecadação. Inicialmente.
pensou-se em uma fundação única. mas tal idéia iria de encontro ao objetivo
de regionalização que norteia o projeto. A fundação única seria instalada
onde? Administrada por quem? Fiscalizada por quem? Seus beneficios seriam
acessados por quem? Tudo indica que seria mais uma centralização de
recursos que beneficiaria a poucos em detrimento de muitos. A region~liz~çã.o
dos recursos proporcionará a criação de fundações, pelo menos, nas prmclpals
capitais do país.

O projeto prevê ainda a abertura de uma linha de crédito
para financiar a instalação de novas associações arrecadadoras. Sem tal aporte
de recursos. dificilmente se poderá implantar o novo sistema. É que, na atual
conjuntura, somente as associações que integram o grupo que controla o
ECAO tem recursos para instalar-se imediatamente. As mesmas pessoas e
entidades serão as primeiras a adaptarem-se a nova lei, alijando os seus
verdadeiros destinatários. Daí a necessidade de apoio do Poder Público á
criação e instalação de novas entidades.
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Da relevância e premência da proteção dos interesses dos
autores que a presente proposição envolve advém a certeza do apoio dos
companheiros parlamentares a esta iniciativa.

.i'B 4WlJ!,.,.,J,1,O
Brasilia, DF.~de outubro de 1996.

f; .
Dep. ~ed~ral L~1 Mainardi

(PTIRS)

Dep~anello
(PMDBIPR)

R L E~jS~Ç:'O C:iADA ANE:~DA F5l.A
COCRDENAÇ:'O DE ES.úDOS Ll:~iSi.AiIVOS.CaOI"

República Federativa do Brasll -CONSTITUIÇAO
TiTl:LO 11

Dos DIREITOS E GARA:"TL\S Ft::"D.UIE:"TAIS

C\PITl1.ü I

Dos DIREITOS E DE\'EREs I:<D1VIDl·.\lS E CüLETlVOS

Art. ~º Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza.
garanllndo-se aos braSileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a in\,lolabi·
i1Jad~ do direito Ú vida. a liberdade. ú igualdade. ú se!,'llrauça e Úpropriedade.
nos lermos seguintes:

;{.'XV! 11 - são assegurados. nos termos da lei:

a I a proleçào ús participações indi\'iduais em ,obras colem'as e ar~pro·
duçáo da imagem e voz humanas. inclusi\'e nas aU\'ldades despomws:

hl o direito de fiscalizacào do apro\'eitamento econômIco das obras qlle
criarem ou de que participarem aos criadores. aos intérpretes e ás respectl\,as
representacàes smdlcals e associati\'as:

LEi "I~> 5.9811. DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973 (*)

Ref!ula os direitos autoraIS. e dá outras prm',der",.J.\.

TiTULO VI
DAS ASSOCIAÇÕES DE TITULARES DE DIREITOS

DO AUTOR E DOS QUE LHES SÃO CONEXOS

Art. W3. Para o exercício e defesa de seus direitos. podem os titulares de direitos
:luto(mS assoctar~se, sem intuito de lucro.

~ I? É v=oiado pertencer a mais de uma associação da mesma natureza.
.i 2~ C~ ~strangeiros domiciliados no Exterior poderão ?utorgar procuração a

:una cles~a5 J..'ic,ociaçÕes. mas lhes ê defesa a qualidade de assOCIado.,

Art. 104. Com o ato de filiação. as associações se tornam .m~n~atàrios de .se~s
<l~soda'.ios p~',:,a a prática de todos os atos necessários â. defesa JudICial ou extraJudl
t:lill de StlJS di.eitos autorais, bem como para sua cobrança.

I'.nagmlfl IÍnico. Sem prejuizo desse mandato, os .titulares de direitos autorais
pcLierilo prBlic~: pessoalmente os atos referidos neste artIgo.

i;'rt. H..;,. fara funcionarem no País, as associações de que trata este Título neces
rH~m dt: auw::.'lção prévia do Conselho Nacional de Direito Autoral.

Parágrafo úm ..o. As associações com sede no Exteri~r far~se-ão ~epresentar. no
Pais, por associações nacionais constituídas na forma prevIsta nesta Lel.

Art. 106. O estatuto da associação conterá:
I - a denominação, os fins e a sede da associaçãoj
11 _ os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;

111 - os direitos e deveres dos associados;
IV - as fomes de recursos para sua manutenção;

V _ o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e adminrs

trati\'os:
Vl _ I)S reauisitos para alterar as disposições estatutárias. e para dissolver a assO-

1.:1aç:1o.

Art. 107. São órgãos da associação:
I - a Assembléia Geral;
11 - a Díretoria;
IlJ - o Conselho Fiscal.

Art. 108. A Assemblêia Geral, órgão supremo da associação, reunir~se-á ordina
riamente pelo menos uma vez por ano. e. extraordinariamente, tantas quantas necessá~

rias. mediante convocação da Diretoria, ou do Conselho Fiscal. publicada, uma vez,
no Diário Oficial. e. duas. em jornal de grande circulação no local de sua sede. com
antecedência mínima de 8 (oíto) dias.

§ I? A Assemblêia Geral instalar-o .-á, em primeira convocação. Com a presença,
pelo menos, de associados que representem 50070 (cinquenta por cento) dos votos, c.
em segunda. com qualquer numero.

§ 2? Por solicitação de um terço dos associados. o Conselho Nacional de Direito
Autoral designará um representante para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da As~
sembIéia Geral.

§ 3? As deliberações serão tomadas por maioria dos votos representados pelos
presentes: tratando-se de alteração estatutáría, o quprum mínimo será a maioria abso
luta do quadro associativo.

~ 4? É defeso voto por procuração. Pode o associado, todavia, votar por carta.
na forma estabelecida em regulamento.

§ 5? O associado terá direito a um voto; o estatuto poderá. entretanto, atribuir
a cada associado até Vinte votos. observado o critério estabelecido pelo Conselho Na~
cionai de Direito Autoral.

Art. 109. A Diretoria será constituída de sete membros, e o Conselho Fiscal de
três efetivos. com três suplentes.

Art. 110. Dois membros da Diretoria e um membro efetivo do Conselho Fiscal
serão. obrigatoriamente. os associados que encabeçarem a :hapa que. na eleição, hou
ver alcançado o segundo lugar.

Art. 111. Os mandatos dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal serão de
2 (dois) anos. sendo vedada a reeleiç~~o de qualquer deles, por mais de dois períodos
consecutivos.

Art. 112. Os membros da Diretoria e os do Conselho Fiscal não podcrão perceber
remuneração mensal superior. respecrivamente. a 10 (dez> e a 3 (três) salários mínimos
da região onde a associação ([ver sua sede.

Art. 113. A escrituração das associações obedecerá às normas da contabilidade
comerclJ.l. autenticados seus livros pelo OJllselho Nacional de Direito Autoral.

Art. 114. As as:;ocíac;ões estão obrigadas. em relação ao Conselho Nacional de
Direito Autoral. a:

1 - ínformà·lo. de imediato, de qualquer alteração no estatuto. na direção e nos
tlrgàos de representação e fiscalização. bem como na relação de associados ou represen
lador.. e suas obras;

li - encaminhar-lhe cópia dos convênios celebrados com associações e<;trangeiras,
lnfmmando·o da'i alterações realizadas;

UI - apresentar-lhe, atê 30 de março de cada ano, com relação ao ano anterior:

a) relataria de suas atividades;

bl copia autêntica do balanço;

,"I relacão das quantias distribuídas a seus associados ou representantes, e das des
pesas efetuadas:

IV - prestar-lhe as informações que solicitar. bem como exibir-lhe seus livros e
documentos.

.·\rt. ~15. As associações organizarão. dentro do prazo e consoante as normas esta
belecidas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral. um Escritório Central de Arreca·
dacão e Distribuição dos direitos relativos à execução pública. inclusive através da ra-
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diodifusão e da exibição cinematográfica, das composições musicais ou lltero·musicais
e de fonogramas.

§ I? O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição que não tem finalidade
de lucro rege-se por estatuto aprovado pelo Conselho Nacional de Direito Autoral.

§ 2? Bimensalmente o Escritório Central de' Arrecadação e Distribuição encarní..
nhará ao Conselho Nacional de Direito Autoral relatório de suas atividades e balance
te, observadas as normas que este fixar.

§ 3? Aplicam·se ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, no que cou
ber, os arts .. 113 e 114.

TiTULO VII
DO CONSELHO NACIONAL DE DIREITO

AUTORAL

Art. 116. O Conselho Nacional de Direito Autoral é o órgão de fiscalização, con
sulta c as~'istência, no que diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são conexos.

Art. Jl7. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo, median
te decreto, pode":-i 'llltorgar-Ihc, incumbe:

I - determinar. orientar, coordenar e fiscalizar as providências necessárias à exa
ta aplicação das hm:" tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, so
bre direitos do autor e direitos que lhes são conexos;

11 - autorizar o funcionamento, no País, de associações de que trata o título an
tecedente, desde que observadas as exigências legais e as que forem por ele estabeleci
das; e, a seu critério, cassar-lhes a autorização, após, no mínimo, três intervenções,
na forma do inciso seguinte;

lU - fiscalizar essas associações e o Escritório Central de Arrecadação e Distri
buição a que se refere o art. 115, podendo- neles intervir quando descumprirem suas
determinações ou disposições legais, ou lesarem, de qualquer modo, os interesses dos
associados;

IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e distri
buição de direitos autorais;

V - funcionar, como árbitro, em questões que versem sobre direitos autorais, en
tre autores, intérpretes, ou executantes, e suas associações, tanto entre si, quanto entre
uns e outros;

VI - gerir o Fundo de Direito Autoral, aplicando-lhe os recursos segundo as nor
mas que estabelecer, deduzidos, para a manutenção do Conselho, no máximo, 20OJo
(vinte por cento), anualmente;

VII ..:.. manifestar-se sobre a conveniência de alteração de normas de direito auto
ral, na ordem interna ou internacional, bem como sobre problemas a ele concernentes;

VIII - manifestar~se sobre os pedidos de licenças compulsórias previstas em trata
dos e convenções internacionais;

IX - fiscalizar o exato e fiel cumprimento das obrigações dos produtores de video
fonogramas e fonogramas, editores e associações de direitos do autor, para com os ti
tulares de direitos autorais e artísticos, procedendo, a requerimento destes, a todas as
verificações que se fizerem necessárias, inclusive auditorias e exames contábeis;

• Irem IX acrescentado ~/a LeI n!' 6.800. d(! 25 de junho d(! /980.

x - impor normas de contabilidade às pessoas jurídicas referidas no inciso ante
rior, a tim de que os planos contábeis e a escrituração permitam a adequada verifica
ção da quantidade de exemplares reproduzidos e vendidos;

• Item X acrescmtado pt/a L(!I fI.fI 6.800. de 25 de Junho dI! 1980.

XI - tornar obrigatório que as etiquetas que distinguem as cópias de videofono
gramas e fonogramas sejam autenucadas (Vetado) pelo próprio Conselho Nacional de
Direito Autoral, na forma das instruções que venha abaixar.

• Ilem XI acrescentado ~/a Lei n.fI 6.800. dI! 25 de Junho di! 1980.
• O Dl!crno n." 5/. de8 d(!março de /99/. qUI! dlJpõl! sobrelilml! naclona/, aUltnttcoÇõo dt Yidtf).

fonograma. em s#u pardgra!o l.inico. d~urmmQ: "ExttngUir-st-ó tm Jl de d(!l,embro d~ 1991 (I

obngatofl/!dad# da reaUzaçiÍO. no Bro5il. do! selViços tknicos de trl/ha sonora, reveloçào, mua·
g!!m. tranSCrição. coplag~m /! "produção d# filme naciona/". .

Parâgrafo únÍco. O Conselho Nacional de Direito Autoral organizará e manterá
um Centro Brasileiro de Informações sobre Direitos Autorais.

Art. 118. A autoridade policial. encarregada da censura de espetáculos ou trans
missões pelo rádio ou televisão. encaminhará, ao Conselho Nacional de Direito Auto~

ral, cópia das programações, autorizações e recibos de depôsito a ela apresentados,
em conformidade com o § 2? do art. 73 e a legislação vigente.

Art. 119. O Fundo de Direito Autoral tem por finaiidade:
I - estimula; a criação de obras intelectuais, inclusive mediante instituição de prê-

mios e de bolsas de estudo e de pesquisa; •

II - auxiliar' órgãos de assistência social das associações e sindicatos de autores,
intérpretes ou executantes;

111 - publicar obras de autores novos mediante convênio com órgãos públicos
ou editora privada;

IV - custear as despesas do Conselho Nacional de Direito Autoral;
V - custear o funcionamento do Museu do Conselho Nacional de Direito Autoral.

Art. 120. Integrarão o Fundo de Direito Autoral:
i -- (Revogado pela Lei nP 7.123, de 12-9-1983.)

H -- doações de pessoas fisicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras;
III - o produto das multas impostas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral;
JV - as quamias que, distribuidas pelo Escritório Central de Arrec~daç'àoe Dis-

tribuiçào às associações, não forem reclamadas por seus associados. decorrido o pr.- ,
zo de S (cinco) 3JIos;

V - recursos oriundos de outras fontes.

. ~ .. ~ ~ ~~_ .. ~.~. ~ ~ ~ ~. ~. ~~ ~' ~ .. ~ ~ .

PROJETO DE LEI No!! 2.686, DE 1996
( Do Poder Executivo)

Mensagem n" 1.447/96

Regulamenta o § 32 do art. 226 da Constituição, dispõe sobre o
Estatuto da União Estável, e dá outras providencias.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMUIA; E DE CONS'rITUIÇllO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
DO CONCEITO

Art. I ti É reconhecida como união estável a convivência, por período superior a cinco
anos, sob o mesmo teto, como se casados fossem, entre um homem e uma mulher, nio impedidos: de
realizar matrimônio ou separados de direito ou de fato dos respectivos cônjuges.

Parágrafo tínico. O prazo previsto no caput deste artigo poderã ser reduzido a dois anos
quando houver filho comum.

Capitulo II
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 2° Decorrem da união estável os seguintes direitos e deveres para ambos os
companheiros, um em relação ao outro:

l-lealdade;
11 • respeito e consideração;
111 - assist~ncia moral e material.

Capitulo lO
DO REGIME DE BENS

Seçio I
Do Regime Legal

Art. 311 Salvo estipulação contrãria, os bens móveis e imóveis adquiridos onerosamente
por qualquer dos companheiros, na constância da união estável, regem·se pelas disposições sobre o
regime da comunhão parcial de bens estabelecidas no Código Civil e leis posteriores, abranaendo
direitos, deveres e responsabilidades.

Parâgrafo único. As doações feitas por um dos companheiros serão computadas como
adiantamentos da respectiva meação.

Seção II
Do Regime Convencional

Art. 41;1 As partes podemo. a qualquer tempo, reger as suas relações patrimoniais, de
modo genérico ou específico. por escntura pública de atribuição de titularidade de bens e obrialÇÕCS,
devendo o respectivo instrumento ser registrado no registro de imóveis do seu domicilio e, se for o cuo,
averbado no respectivo oficio da circunscrição onde os imóveis forem localizados.

Parágrafo tínico. As disposições contidas na escritura só se aplícario para o futuro.
regendo-se os negócios juridicos anterionnente realizados pelos companheiros segundo o disposto nesta
Lei, sem prejuízo da liberdade das partes de dividirem os bens, de comum acordo. no momento da
dissolução da entidade familiar.

Capitulo IV
DAS RELAÇÕES COM TERCEIROS

Art. 5" Nos instrumentos que vierem a firmar com terceiros. os companheiros deveria
mencionar a existência da união estável e a titularidade do bem objeto de negociação. Não o fazendo,
ou sendo falsas as declarações, serão presetVados os interesses dos terceiros de boa~fé. resoIvenda.se os
eventuais prejuízos em perdas e danos, entre os companheiros, e aplicadas as sanções penais cabíveis.

Capítulo V
DOS ALIMENTOS

Art. 6t1 Dissolvida a união estável. o Juiz poderá, considerando o disposto no art. 2f1. e
demais circunstâncias. determinar setarn prestados alimentos por wn dos companheiros ao outro. que
deles necessitar, nos tennos da Lei n 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto o credor não constituir
nova entidade familiar de direito ou de fato.

Capitulo VI .
DOS DIREITOS SUCESSORIOS

Seção I
Do Usufruto e outros Direitos

Art. 'f Desde que vigente a união estável, no momento do falecimento. e Te$Sl.lvados os
eventuais direitos do cônjuge do de cujus, no caso de separação, o companheiro !'j;obrevivente terá
direito inafastável pela vontade das partes. enquanto não constituir nova união:

I . ao usufruto da quarta pane do patrimônio líquido do falecido, adquirido durante a
vigência da união estável. se concorrer com os seus descendentes:
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Il- ao usufruto da metade do patrimônio líquido do falecido, adquirido durante a
vigência da união estável, se concorrer com os seus ascendentes;

m- ao usufruto da totalidade dos bens adquiridos a qualquer título, durante a união
estável, se o de cujus não tiver parentes em linha reta vivos;

IV - ao direito real de habitação ou ao direito de sucessão na locação do imóvel destinado
à família no qual ambos os comp<mheiros moravam, desde que respeitada a herança necessária dos
parentes em linha reta.

Parágrafo único. No caso de existirem herdeiros le.gítimos do de cujus. se o
companheiro sobrevivente tiver sido contemplado. em testunento. com bens de valor igual ou superior
àqueles sobre os quais recairia o usufruto, em virtude desta Lei, não lhe serão atribuídos os direitos
assegurados pelo presente artigo, salvo se o testador detcnninar que sejam cumulados com a verba
testamentária.

Seção II
Da Vocação Sucessória

Art. 80: Não havendo testamento. nem ascendentes nem descendentes vivos do de cujus
defere~sea sucessão ao companheíro.

Capítulo VII
DA CONVERSA0 EM CASAMENTO

Art. ~ Os companheiros poderão, de comum acordo e a qualquer tempo. requer.er a
conversão da união estãvel em casamento, desde que cabível. mediante petição ao OfiCIal ?o. Regl?~o
Civil da circunscrição de seu domicilio, juntando os documentos preVIstos no art. 180 do COdlgO ClVl!.
devendo as testemunhas certificar a existência da união estãvel e sua duração. sob as penas da leI.
dispensando-se os proclamas e os editais.

_ Capitulo VIII .
DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS

Ar!. 10. O art. 167 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 167....•..,'..•,' ..

1- .

12) das convenções antenupciais e dos pactos de titularidade de direitos e obrigações
decorrentes de união estável;

ll- ..

1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal e dos pactos de
titularidade de direitos e obrigações decorrentes de união estável, nos registros referentes a
imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges ou dos companheiros, inclusive
os adquiridos posteriormente ao casamento ou à existência de união estável. .,

Art. 11. No prazo de noventa dias, os Tribunais de Justiça encaminharão ao Poder
Legislativo projeto de alteração da lei de organização judiciária. com as adaptações decorrentes da
presente Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 13. Ficam revogadilS ilS Leis nas 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e 9.278, de lO
de maio de 1996.

Brasília,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGA:-.lIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO IJI
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senádo
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
[ - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e or
çamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e
transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensória Pública da Uni
ão, bem como nonnas gerais para a organização do Ministério Público
e da Defensória Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da ad
ministração pública.

§ 20 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câma
ra dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um por
cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e dó Idoso

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.

§ 10 O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 20 O casamento religioso tem efeito civil, nos tennos da lei.

§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei faci
litar sua conversão em casamento.

§ 4° Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade for
mada por qualquer dos pais e seus descendentes.

LEI N° 3.071 DE 01 DE JANEIRO DE 1916.

Código Civil.

PARTE GERAL

LIVRO I
Das Pessoas

TÍTULO I
Da Divisão das Pessoas
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CAPÍTULO I
Das Pessoas Naturais

Art. 2° - Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil.

Art. 3° - A lei não distingue entre nacionais e estrangeiros quanto à
aquisição e ao gozo dos direitos civis.

Art. 4° - A personalidade civil do homem começa do nascimento com
vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do na,dturo.

Art. 5° - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos
da vida civil:

1- os menores de 16 (dezesseis) anos;
II - os loucos de todo o gênero;
III - os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade;
IV - os ausentes, declarados tais por ato do juiz.

Art. 6° - São incapazes, relativamente a certos atos (Art. 147, I), ou à
maneira de os exercer:

I - os maiores de 16 (dezesseis) e os menores de 21 (vinte e um)".
anos (artigos 154 a 156);

II - os pródigos;
III - os silvícolas.
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, es

tabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida
que se forem adaptando à civilização do País.

Art. 7" - Supre-se a incapacidade, absoluta. ou relativa, pelo modo ins
tituído neste Código, Parte Especial.

Art. 8° - Na proteção que o Código Civil confere aos incapazes não se
compreende o beneficio de restituição.

Art. 9° - Aos 21 (vinte e um) anos completos acaba a menoridade. fi
cando habilitado o individuo para todos os atos da vida civil.

§ I - Cessará, para os menores. a incapacidade:
I - por concessão do pai, ou. se for morto, da mãe, e por sentença do

juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 18 (dezoito) anos cumpridos:
Il - pelo casamento;
III - pelo exercicio de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau científico em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, com economia própria.
§ 2 - Para efeito do alistamento e do sorteio militar cessará a incapa-

cidade do menor que houver completado 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 10 - A existência da pessoa natural termina com a morte. Presu
me se esta, quanto aos ausentes. nos casos dos artigos 481 e 482.

Art. 1I - Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. não
se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros.
presumir-se-ão simultaneamente mortos.

Art. 12 - Serão inscritos em registro público:
I - os nascimentos, casamentos, separações judiciais. divórcios e

óbitos;
Il - a emancipação por outorga do pai ou mãe, ou por sentença do

juiz (Art. 9", parágrafo único. 1);
1II - a interdição dos loucos. dos surdos-mudos e dos pródigos:
IV - a sentença declaratória da ausência.

CAPÍTULO Il
Das Pessoas Jurídicas

SEçAoI
Disposições Gerais

Art. 13 - As pessoas jurídicas são de direito público interno. ou exter
no, e de direito privado.

PARTE ESPECIAL
LIVRO I

Do Direito de Família
TÍTULO I

Do Casamento
CAPÍTULO I

Das Formalidades Preliminares

p:rt. l8?: A habilitação para casamento faz-se perante o oficial do re
gistro CIVil, apresentando-se os seguintes documentos:

I - certidão de idade ou prova equivalente;
II - declaração do estado. do domicílio e da residência atual dos con

traentes e de seus pais. se forem conhecidos:

1II - autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem,
ou ato judicial que a supra (artigos 183, XI, 188 e 196); .

IV - declaração de duas testemunhas maiores, parentes, ou estranhos,
que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento, que os
iniba de casar;

Y-certidão de óbito do cônjuge falecido, da anulação do casamento
anterior ou do registro da sentença de divórcio.

Parágrafo único. Se algum dos contraentes houver residido a maior
parte do último ano em outro Estado. apresentará prova de que o dei
xou sem impedimento para casar. ou de que cessou o existente.
................................................................................................................

LIVRom
Do Direito das Obrigações

................................................................................................................
TÍTULO V

Das Várias Espécies de Contratos
................................................................................................................

CAPÍTULO III
Da Doação

................................................................................................................
SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. I 171 - A doação dos pais aos filhos importa adiantamento da
legítima.

LEI ;'1;°5.478 DE 25 DE JULHO DE 1968

DISPÕE SOBRE AÇÃO DE ALIMENTOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊ:--íCIAS.

Art. I" - A ação de alimentos é de rito especial. independe de prévia
dístribuição e de anterior concessão do beneficio de gratuidade.

§ I - A distribuição será determinada posteriormente por oficio do
juízo. inclusive para o fim de registro do feito.

§ 2 - A parte que não estiver em condições de pagar as custas do
processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, gozará
do benetlcio da gratuidade, por simples afirmativa dessas condições
perante o juiz. sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais.

§ 3 - Presume-se pobre. até prova em contrário. quem afirmar essa
condição. nos termos desta Lei.

§ 4 - A impugnação do direito á gratuidade não suspende o curso do
processo de alimentos e será feita em autos apartados.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PÚBLICOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊ:--íCIAS.

TÍTULO V
Do Registro de Imóveis
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CAPÍTULO I
Das Atribuições

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matricula. serão feitos:

I - o registro:

I) da instituição de bem de família;
2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais;
3) dos contratos de locação de prédios, nos quais ienha sido consigna

da cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada;
4) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, ins

talados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem
eles;
5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis;
6) das servidões em geral,
7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não re

sultarem do direito de família;
8) das rendas constituidas sobre imóveis ou a eles vinculadas por dis

posição de última vontade;
9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste

e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento,
que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido
.pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez
ou em prestações;
10) da enfiteuse;
11) da anticrese;
12) das convenções antenupciais;
13) das cédulas de crédito rural;
14) das cédulas de crédito industrial;
15) dos contratos de penhor rural;
16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclu

sive as conversiveis em ações;
17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio;
18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de ces

são de unidades autônomas condominiais a que alude a Lei número
4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a insti
tuição de condominio se formalizar na vigência desta Lei:
19) dos loteamentos urbanos e rurais;
20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos lotea

dos em conformidade com o Decreto-Iei número 58, de 10 de dezem
bro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o lote
amento se formalizar na vigência desta Lei;

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas
a imóveis;
22) (Revogado pela Lei número 6.850, de 12111/1980).
23) dos julgados e atos juridicos entre vivos que dividirem imóveis

ou os demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem
em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades
aos incorporadores;
24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adju

dicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança;
25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de parti

lha e das sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento
quando não houver partilha;
26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública;
27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usucapião;
29) da compra e venda pura e da condicional;
30) da permuta;
31) da dação em pagamento;
32) da transferência de imóvel a sociedade, quando integrar quota

social;
33) da doação entre vivos;
34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de

desapropriação, fixarem o valor da indenização;

II - a averbação:

1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do le
gal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes
a qualquer- dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao
casamento;

2) por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais;
3) dos contratos de promessa de compra e venda. das cessões e das

promessas de cessão a que alude o Decreto-lei número 58, de 10 de
dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anterior
mente à vigência desta Lei;
4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edifi

cação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteao
mento de imóveis;
5) da alteração do nome por casamento' ou por desquite, ou, ainda,de

outras circunstâncias que, de qualquer-modo, tenham influência no re
gistro ou nas pessoas nele interessadas;
6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alu

de a Lei número 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incor
poração tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta Lei;.
7) das cédulas hipotecárias;
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis;
9) das sentenças de separação de dote;
10) do restabelecimento da sociedade conjugal; .
11) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomum

cabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição de
fideicomisso;

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos
ou títulos registrados ou averbados;

13) ex officio, dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder
público;
14) das sentenças de separação judicial de divórcio e de nulidade ou

anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem
imóveis ou direitos reais sujeitos a r"gistro;
15) da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipo

'eca em favor de entidade integrante do Sistema Financeiro da Habita
ção. ainda que importando elevação da divida. desde que mantidas as
mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de
terceiro,.

16) do c,j!.ato de locação, para os fins de exercicio de direito de
preferênci::'

LEI N° 8.971 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994

REGULA O DIREITO DOS COMPANHEIROS
A ALIMENTOS E À SUCESSÃO.

Art. 1° - A companheira comprovada de um homem solteiro. separa
do judicialMente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de
cinct: ~nor,. OI! dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nú
mer;) i ,l"lg, de 25 de julho de 1968. enquanto não constituir nova uni
óic c d~Sfi~ Que prove a necessidade.

P~mS;,·:to único. Igual direito e nas mesmas condições é reconheci
..1ü a:J c.)~i1panheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divor
.;iada ou viúva.

LEI N° 9.278 DE 10 DE MAIO DE 1996

Regula o § 3 do Art. 226 da Constituição Federal.

Art. I° - É reconhecida como entidade familiar a convivência dura
doura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida
com objetivo de constituição de família.
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Mensagem n° 1.447, de 24 ele dezembro de 1996, do poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliben.ção de

Vo.... Exee1êneias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Justiça, o texto do projeto de lei que 'Regulamenta o § 3' do art. 226 da Constituição, dispõe sobre

o Estatuto da UIÚão Estâvel, e dá. outras providências"

12. Por outro lado. a Conússão reconheceu que. mesmo após a introdução do divórcio na
legislação brasileira. a união estável devia merecer a adequada proteção. nos tennos consumcionais.
considerando, em particular. o grande número de famílias que. por várias razões. não se
fundamentam no casamento e no qual o tnlbalho da mulher é dos mais relevantes. Em tais ca50S. a
falta de legislação adequada poderá ensejar um enriquecimento sem causa de um dos companhel~

ros. especialmente se os direitos da mulher dependerem sempre da prova inequivoca de sua
colaboração material nos resultados econômícos obtidos durante a união estâve!. Acresce que. in
dependentemente da prova ou da presunção de efetiva colaboração dos comp:mheiros• .:! ...015.0 está
vel deve produzir efeitos jurídicos. quando preenchidos detenninados requisitos que dela fazem uma
situação jurídica que se aproxima do casamento. com os direitos e deveres dele decorrentes.

Brasilia, 24 de do:oenbro de 1996. 13. Assim. a caracterização d3. união estável que consta do presente Projeto de Lei
(art. 1°) foi mais rígida que as referidas na legislação anterior. a fim de evittr a insegurança juridic.a
que poderia decorrer de critérios subjetivos. A Comissão decidiu exigir um prazo de convivência ~ob

o mesmo teto - de cinco anos em geral e de dois anos quando hã filhos comuns - , e um
relacionamento análogo ao existente entre as pessoas casadas. para que se concretizasse a união es
tável. produzindo efeitos jurídicos amplos. que só deveriam beneficiar pessoas que pudessem casar
uma com a ouua ou que já estivessem separadas dos respectivos cônjuges. Tais reqlJJsltús não são
exagerados pois. além de atender aos critérios já fixados pela jurisprudência e recentemente
reiterados por alguns tribunais, não discrepam dos existentes nos países mais liberais em direIto de
fanúlia. como é o caso da Suécia.

Exposrçl\O DE MOTIVOS N9 679, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996.

DO SENHOR mNISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Excelentíssímo Senhor Presidente da República.

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que
"Regulamenta o § 3° do an. 226 da Constituição Federal, dispõe sobre o Estatuto da União Estável,
e dá outras providências".

2. Tendo em vista as razões de veto apresentadas por ocasião da sanção da Lei rf 9.278.
de 10 de maio de 1996. que regula o § 3" do art. 226 da Constituição Federal. designei Comissão
para apresentar contribuições visando ao aprimoramento do referido diploma legal.

3. A Comissão foi composta. de acordo com a ordem de nomeação. pelos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça. Waldernar Zveiter (Presidente) e Carlos Alberto Direito. pelo Professor
Amoldo Wald. Catedr.ítíco de Direito Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
(Coordenador e Relator). pelo Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Dr. Hennann As
sis Baeta. pelo Consultor Jurídico do Ministério da Justiça, Or. Ottomar Zilles. pela Advogad:t, Ora.
Aoriza Verucci. pela representante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ora. Rosiska
Darcy de Oliveira. pela Juíza do Tribunal Regional da 3& Região. Ora. Arma Maria Pimentel. e pela
Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Judith Hofrneister Martins Costa.

4. O anteprojeto foi publicado no Dimo Oficial da União de 2 de outubro de 1996. para
receber sugestões. tendo a Comissão. e em especial o seu Coordenador. apreciado cerca de trinta
correspondências propondo o aperfeiçoamento do texto.

5. A Comissão recebeu. ainda. diretamente ou por intennédio de seus membros. C'utras
contribuições valiosas. destacando-se. entre essas. as decisões e pronunciamentos de tribunais
do PJ1Ís (Rio de Janeiro e São Paulo). do Instituto dos Advogados do Brasil- lAB e do Instituto
dos AdvogaJos de São Paulo ~ IAS? e. individualmente. de professores e magistrados,
mencionando-se. pela sua ímportãncia e sem prejuízo das demais. as dos Professores Miguel ReaJe.
Álvaro Vilaça. Ricardo Pereira Lira e Simão Benjó. do Juiz Dr. Antonio Carlos Matias Coltro e do
Or. Paulo Martins de Carvalho Filho. além de entrevistas. artigos e opiniões manifestadas à
imprensa pelo Professor Sílvio Rodrigues. pelo Desembargador Yussef Cahali. Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado de São Paulo. pelo Desembargador Walter Ceneviva e pelo Dr. Rui Cel
so Reali Fragoso.

6. Inicialmente foi examinada a possibílídade de ampliar o escopo do trabalho. diante da.
existência de superposições e eventuais contra.diçôes entre os texws das Leis nas 8.971. de 29 de
dezembro u": 1994. que regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. e 9.278, de
t996. que regula o § 3Q do art. 226 da Constituição Federal. ficando. pois. encarregada a Comissão
da elaboraÇ'io de um verdadeiro Estatuto da União Estável.

7. Considerando que a Constituição Federal determina que o Estado proteja a união es
tiveI como entidade familiar. facilitando a sua conversão em casamento (an. 226, § 3°). a Comissão
partiu lb pnemissa de que não lhe cabia regular todas as situações existentes entre concubinos. nem
admitir um casamento de fato, de natureza exclusivamente contratual. ao lado do casamento civil e
religioso.

8. Assim sendo, já na sua tennínologia, afastou a referência tradicional aos concubinos e
a mais recente (da Lei nQ 9.278. de 1996) aos conviventes. preferindo enfatizar a proteção dada pelo
legislador aos companheiros. que fonnam uma entidade familiar, como se casados fossem.

9. Trata-se de situação jurídica bem definida pela Jurisprudência e pela doutrina. que
consta de acórdãos do Supremo Tribunal Federal. do Superior Tnbunal de Justiça e das demais
Cortes do País e que desde há muito tempo foi objeto de estudos de vários dos membros da
Comissão.

10. Na. realidade. não obstante as inegáveis qualidades dos projetos de lei que se
t:r.msformaram na legislação awahnente vigente e. em particular. dos estudos do saudoso Senador
Nelson Carneiro e do Professor Álvaro Vilaça. a aprovação sucessiva dos dois textos legislativos
criou insegurança jurídica para a SOCIedade brasileira. que se refletiu não somente nas meios jurídi
cos. mas também em todos os órgãos de imprensa.

li. Além de ser suscitada a inconstitucionalidade de algumas das nonnas legais contidas
nas duas leis. por órgãos representativos da classe dos advogados e por vários dos seus membros. a
opinião pública teve a impressão de que os mencionados textos acabavam incentivando o
concubinato e até de~stimulando a sua conversão em casamento. por darem aos concubinos vanta
gens maiores e direitos mais amplDs do que os assegurados aos cõnjuges.

14. Em conseqüência e coerentemente. a proposição define os direIto~ e deveres dos
companheiros (ar!. 2°). que são análogos e simêtricos aos previstos para os conjuges pelo Código
Civil. substiOlída a fidelidade pela lealdade. que é um conceito maís amplo e moderno. abrangente
do anterior. e evidenciando que ninguém pode participar simultaneamente de duas uniões estf!.veis ou
de uma união estável e de uma sociedade conjugal na qual não tenha haVIdo separação de fato dos
cônjuge.s. A referência ao dever de sustentar os filhos foi excluida por se tratar de obrigação com
terceiros não decorrentes da união estâvel. mas da relação de parentesco ja prevista na leglslação
civil.

15. No tocante ao regime de bens. pretendeu-se aproveitar. como modelo. no que coubes"
se. o da comunhão parcial previsto e regulado pelo Código Civil e pela legislação posreriorcoma
regime comum ou supletivo. aplicável se outro não fosse escolhido pelas partes.

16. Enquanto as leis vigentes se referem à divisão dos bens. o Projeto, para maior clareza
e a fim de evitar iniqüidades. também mencIOna a partilha do pasSIVO. ou sep. das obngaçôes e Te';

ponsabilidades que passaram a integrar o património comum. consutuido durante a umão estável e

que é divisível entre os companheiros (art. 3°). Como não há vedação de serem rea1.u.ad3s doações
entre companheiros, presume-se que devam ser computadas como adiantamentos da meação. salvo
declaração do doador em sentido diverso. Trata~se de presunção juris tantum. análoga 3: aplicada
às doações feitas pelos país aos filhos. nos termos previstos pelo an. 1.171 do Código Civil,

17. Em simetria ao pacto antenupcial previsto pelo Código Civil e garantindo a plena li
berdade das partes. que, com muito mais razão. se justifica entre companheiros. o Projeto prevê a
possibilidade de as partes regerem as suas relações patrimoniaIS medt:lI1te escnntra pública de
atribujção de tirularirlade.de bens e obrigações (art. 40). Os companheiros podem. pois.tirmar um
contrato exclusivamente patrimonial. que não se confunde com ú instrumento que deVIa servIr de
base ao casamento contratual nos tennos do ano 3Q do Projeto de Lei nO 1.888. de 1991. \'~tado por
Vossa Excelência. ao sancíonar a Lei rf 9.278. de 1996. O menCIonado documento deverá ser re~

gistrado no ofício competente. fazendo-se as averbações na circunscrição onde forem localizados os
imóveis. Como. ao contrãrio do que ocorre no casamento. não há necessanamente uma mtenção do!>
companheiros de manter a união estivel de modo perene. podem. em qU:llquer tempo. modificar
aquilo que tiverem convencionado. sem efeito retroativo. a não ser no momento da dissoluçáo cb
união estável. quando lhes é reconhecida a mais ampla liberdade na partilha do patrimómo. Não se
lhes aplica. assim. o pnncípio da irrevogabilidade do regime de bens. que e pecultar 50 casamento.

18. Os terceiros de boa-fé. que lidam com os companheíros. têm os seus interesses pro
tegidos. não podendo ser prejudicados pelos evenruats litígios decorrentes da união e~tàvel. qtle 5e

resolverão entre seus íntegrantes. As falsas declarações evenmalmente feitas pelos comp:mheir05. nas
suas relações com terceiros. constituem falsidade ideológic:l. ~uJeitas as sanções legais 1JIt. 5"),

19. O Projeto determina. que sejam assegurados os alimentos por um dos companheiros
ao outro que deles necessitar. no caso de dissolução da união estável. desde que tenham SIdo cum
pridos os respectivos deveres e enquanto o credor não tenha consumido nova enti&ide fJmiliar (art.
t?). Foi mantido o espírito das normas aplicáveis á matéria. mas passou"se a ter em consideração o
comportamento das panes. ao qual a legislação atual não alude.

20. No tocante aos direitos sucessórios. fez-se a adequada dIStinção entre o legado
ex lege inafastável pela vontade das panes. que corresponde à herança necessána. e a p'Jsíção dos
companheiros como herdeiros legítimos. um do outro. no caso de ineXistência de parentes em linha.
reta do de cujus que morreu sem ter feito testamento. Essa questão foi ·~;ltada com cena
ambigüidade e falta de sistematização pela Lei rf 8.971. de 1994. de modo que as interpretações
poderiam le\'ar a dúvidas e causar divergências junsprudenciais.

21. Efetivamente. em relação ao próprio usufruto vidual. no casn.mento no qual o regUl1e
de bens é distinto da comunhão universal. a doumna e a jurisprudênCia nio estão sempr~ de acordo.
Em primeIro lugar. enquanto a lei assegura o usufruto quando o regime de bens não e o da
comunhão universal. a jurisprudência o exclui no caso da comunhão de aqüestos, Por outro lado.
pane da doutrtna não equipara o usufruto vidual à herança necessária. entendendo que pode ser
afastada pela vontade do testador. Fmalmen~. :1 atual tendênCIa do;:: projetos de reforma do Código
Civil é :lS!:~gurar ao cônjuge sobrevivente a posição de herdeiro necess:ino.

22. Dentro desse quadro, que não prima nem pela cl:rreza nem peb certeza. :1 leI n'1
8.971. t.le 1')9..1. tratou. em um mesmo artig,u. da concessão do usufruto ao companherro
sobreVIvente e de seu díreito ti herança no caso dt'" ínexisrencia de p:.trentes em linha reta do faleci
do. dMl00 ;'i;.'arentemente o meSIDlj tratamento a ambos os caso~ I usufruto c herança).

23. O Projeto preferiu destacar as dua.... hipóteses. tr3tando. em amg(l'; :;ep,1fan()~. do di-
reito 30 usufruto e da herança legitima.

24. O direito ao usufruto foi consldemdú mafastivel pela v')ntade do testador. tendo
t:omo condíção resolutiva a constituição. pelo companheiro ;.;nbre"'lvente. de nQ\'3 entidade t::muli~
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decorrente de uniio estável ou casamento, o mesmo ocorrendo com o direito de habitação e com a
sucesslo na locação do imóvel em que convlviam os companheiros (art. 'P).

25. O usufruto nâo recai mais sobre uma fração ou a totalidade dos bens do de cujus,
como ocorria na Lei n° 8.971. de 1994, mas tão-somente sobre o património líquido adquirido pelo
falecido durante a união estável, o que parece mais justo. até pelo fato de ser possível que,
sucessivamente, tenha a mesma pessoa participado de várias uniões estàveis. constituindo direitos
decon'entes de cada uma delas.

26. Os percentuais foram os previstos pelo Código Civil e pela Lei ri' 8.971. de 1994.
com u adaptações necessárias, atribuindo-se, assim. em relação ao patrimônÍo adquirido durante a

uniio estivel. além da. meação. o usufruto sobre um quarto, a metade ou a totalidade da mencionada
musa de bem. conforme o companheiro sobrevivente esteja concorrendo respectivamente com des
cendentes OU ascendentes do falecido, ou não tenha o mesmo deixado parentes em linha reta.

'17. No caso de ter sido o companheiro contemplado em testaInento com bens de valor
ipal ou superior àqueles sobre os quais recairia o usufruto ex vi legis, presume~se juns tantum
que • verba testamentária substitui o direito ao usufruto, com ele não se acumulando, salvo se hou
ver manifestação de vontade do testador em sentido contrário (art. 7', parágrafo úniCO). Trata-se de
diJposiçio inspirada najurisprudência dos tribunais e, em particular, do Superior Tribunal de Justiça.

28. Enquanto o usufruto. nos termos acima referidos, não é afastável pela vontade do
teatador. embora possa por ele ser substituida por valor igual ou maior. como já assinalado. ao
eontririo, a posição do companheiro como herdeiro ex vi legis pressupõe tanto a inexistência de pa~

rentes em linha reta do falecido. como também que o mesmo não tenha feito testamento ou que. se o
fez, u respectivas disposições não se referiram à totalidade do seu patrimõnio.

29. Acompanhando a tendência mais recente do direito sucessório. que tem sido
defendida tanto nos projetos de lei como em obras doutrinárias pelo nossos melhores autores. o
Projeto considera que o companheiro deve ser herdeiro legítimo, na falta de parentes em linha reta
do de cujus, precedendo. na vocação sucessória, os colaterais e o Estado (art. S~.

30. Para a conversão de união estável em casamento, o Projeto dispensa os proclamas e
os editais. substituindo-os por declaração dos companheiros, evidenciando a existência de relação
entre os mesmm. pelo prazo legal, contando com a assinatura de duas testemunhas. respondendo to
dos penalmente no caso de falsidade ideológica (art. t?>.

31. Entendeu~seque, no particular, a Lei n" 9.278, de 1996, tenha ido longe demais ao
permitir que o ato do Juiz fosse substituído pelo simples requerimento ao oficial do Regístro Civil,
que poderia até não ter sido despachado. A solução dada pela mencionada Lei pareceu pôr em risco
a certeza que deve caracterizar o estado civil. justificando~se que a conversão dependa de ato do
Juiz. embora simplificado o processo de habilitação.

32. Como a união estável pode ter efeitos em relação a terceiros, foram propostaS as
modificações julgadas cabiveis na legíslação sobre regístros públicos (art. 10).

33. Tendo havido dúvidas quanto à competência dos órgãos judiciários para apreciar as
questões referentes à união estável. entendendo alguns que seria matéria da justiça comum. enquanto
outros. majoritários. consideravam que deveria ser atribuição das Varas dt Famílias - a Lei n" 9.278.
de 1996. reconheceu que a apreciação dessas questões cabe à justiça especializada.

34. Ocorre. todavia, que se trata de matéria da competência estadual. que deve ser deci
dida pelas leis de organização judiciária e pelos regimentos dos tribunais. Assim sendo. C Projeto
concedeu prazo às cortes estaduais para que encaminhem projetos de lei ao Poder Legislauvo. com
1.5 necessárias adaptações da lei, entre as quais se destaca evidentemente a atribuição às Varas de
Fanúlia dos julgamentos referentes à união estâvel (art. 11).

35. O Projeto prevê. ainda, a revogação expressa das mencionadas Leis nl) s 8.971. de
1994. e 9.278, de 1996. a fim de evitar qualquer dúvida quanto aos textos legais vigentes sobre a
nwma(art.13).

36. Estou convicto, Senhor Presidente, de que o Projeto de Lei ora submetido ao descor-
tino de Vossa Excelência traduz a melhor forma para regulamentar a umão estável.

Respeitosamente.

A~
'Â-

NELSO • JOBIM
Ministro d do da Justiça

ANEXO À EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS DO ;IoU:"ISTÉRIO DA JUSTIÇA
N"679DE12/ 11/96

1. Sintese do problema. ou da situação que reclama providências:

A Lei n: 8.971. de 29 de dezembro de 1994, que regula o direito dos companheiros a
aUmentos e à sut;cssão. e a Lei nO 9.278. de 10 de maio de 1996. que regula ú § 3° do:m, 226 da
Constituição Federal. não atendem. na Íntegra. o disposto nesse preceito consutuclOnal. porque.
ao invés de estimularem o casamento entre os concubinos. o desestimulam. à medida que
embelecem direitos e deveres entre eles que chegam a ultrapassar os decorrentes de justaS
núpcias.

2. Soluc::õe5 e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

P. p.'e:tO de lei que regulamenta o § 3" do art. 226 da ConstltUlçáo Federal. dlspêe sobre o
Estatuto da União ESUlveI. e dá outras prOVidênCias.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

Projetosde1ein's 352, de 1995 e I. I47. de 1995.

4. Custos:

5. Razões que justifiquem a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

7. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico:

Avison' 1.832 -5L"PARlC.Civil.

Brasília. 24 de dezembro de 1996.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelenuss1.mo Senhor Presídente da

República relativa a projeto de lei que "Regulamenta o § 3" do art. 226 da Constituição. dispõe

sobre o Estatuto da União Estável. e dã outras providências".

Atenciosamente,

~EEB~;VAL~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

A Sua Excelência o Senhor da Presidência da RepubIica
Deputado wn.SON CA,\IPOS ..
PrimeiI:o Secretàrio da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

PROJETO DE LEI N~ 2.688, DE 1996
( Do Poder Executivo)
Mensagem n~ 1.448/96

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultaçao de bens,
direitos e valores; a prevenção da utilizaçAo do sistema
financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇllO E
JUSTIÇA E DE REDAÇllO)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

C.pitulol
DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES

Art. 1Q Ocultar ou dissimular a natureza., origem. localização. disposição. movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
11 - de terrorismo;
111 - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção:
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública;
VI ~ contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização crimmosa.

Pena: reclusão de três a dez anos e multa.

§ IQ Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens.
direitos ou valores provenientes de qunlquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo:

a) os converte em ativos lícitos;

b) os adquíre, recebe. troca. negocia. dá. ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito.
movimenta ou transfere; .

c) importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

§ 2" Incorre. ainda, na mesma pena quem:
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a) utiliza, na atividade econômica ou financeira. bens, direitos ou valores que sabe serem
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;

b) participa de grupo. associação ou escri16rio tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundâria é dirigida à prática de crimes previstos nes.ta Lei.

§ 3Q A tentativa é punida nos termos do 3rt. 14. parágrafo único. do Código Penal.

§ 4" A pena será aumentada de um a dois terços, se o crime é cometido de fonna
habitual ou por intermédio de organização criminosa.

§ 511 A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em regíme
aberto, podendo o juiz deixar de aplicá~la ou 5ubstituí~la por p~na restritiva de direitos, se. o autor. co
autor ou partícipe colaborar espontaneamente com a: aut~ndade.s. p!cstando escl~cImentos que
":lmduzam aapuração das infrações penais e de sua autona ou a locahzaçao dos bens, direitos ou valores
objeto do crime.

C.pítulo IV
DOS BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CRIMES

PRATICADOS l\iO ESTRA.'<GEIRO

Ar!. gQ O juiz determínarã. na hipótese de existência de tratado ou convenção
internacional e por solicita~ão de autoridade estrangeÍra competente. a apreensão ou o seqüestro de
bens, direitos ou valores oriundos de cnmes descritos no art. I Q. prattcados no estrangeiro.

§ 111 Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção
internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocídade ao BrasiL

§ 20: Na falta de tratado ou convenção. os bens. díreítos úu valores apreendidos ou
seqüestrado por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua
alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil. na proporção de metade. ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa~fê.

Capítulo II
DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS ESPECIAIS

}\I1.. ~v O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

Capítulo V
DAS PESSOAS JURÍDICAS

Art. 90: Sujeitam~se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurídicas que
tenham. em caràter permenente ou eventual. como atividade principal ou acessória. cumulativamente ou
não:

b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal.

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado. nos tennos de :nstruçàes
emanadas das autoridades competentes:

Art. la. As pessoas referidas no art. 9!J desta Ld:

Capítulo VI
DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DE REGISTROS

g) as tiliais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer d:l5
atividades listadas neste artigo. ainda que de forma eventual:

h) as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador
dos mercados tinanceiro. de càmbio. de capitais e de seguros;

i) as pessoas fisicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. que operem no Brasil como
agentes, dirigentes. procuradoras. comissionárias ou por qualquer forma representem mteresses de ente
estrangeiro que exerça qualquer das atividades reteridas neste artigo;

j) as pessoas juridicas que exerçam atividades de promoçâo imobiliária ou compra e
venda de imóveis:

1) as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos.
objetos de arte e antiguidades.

I - a captação. intermediação e aplicação de r~cursos financeiro5 de terceiros. em moeda
nacional ou estrangeira:

11 ~ a compra e venda de moeda estrangeírn ou ouro como ativo financeiro úu
instrumento cambial;

III ~ a custódia. emissão, distribuição, liqüidação. negociação. intennediação ou
administração de títulos ou valores mobiliários.

Parágrafo único. Sujeítam~se ás mesmas obrigações:

a) as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros:

b) as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdcncw. complementar
ou de capitalização;

c) as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito. bem como as
administradoras de consórcios para aquisição de bens ou secviços~

d) as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio
eletrônico, magnetico ou equivalente. que pennita a trnnsferencia de fundos:

e) as empresas de arrendamento mercantil (ieasing) e as de fomento comercíal
(factoring);

t) as sociedades que efetuem distnbuiçáo de dinheiro úu quaisquer bens moveis. imóveis.
mercadorias. setviços. ou. ainda.. concedam descontos ,13 sua aqUl,:açáo. medwnte sorteIO ou metodo
assemelhado:

.
Art. 3° Os crimes disciplinados nesta Lei são insuscetíveis de fiança e liberdade

provisória e. em caso de sentença condenatória. o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar
em liberdade.

§ 111 A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime
antecedente. sendo puniveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o
autor daquele crime.

§ 2n No processo por crime previsto nesta Lei. não se aplíca o disposto no art. 366 do
Código de Processo Penal.

Art. 40 O juiz., de oficio. a requerimento do Ministério Público, ou por representação da
autoridade policial, ouvido aquele em 24 horas. poderá decretar. no curso do inquérito ou da ação pe~al.
a apreensão ou o seqUestro de bens. direitos ou valores do acusado. ou existentes em. s~u nome. objeto
dos crimes previstos nesta Lei. procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Codlgo de Processo
Penal. j;

§ 10 As medidas assecuratórias previstas neste artigo serão levantadas se a ação penal
não for iniciada no prazo de 180 dias. contado da data em que ficar concluída a diligência.

§ 212 A liberação dos bens. direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados dependerá da
comprovação da licitude de sua origem.

§ 3n Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento p~s~oal do
acusado. podendo o juiz determinar a prática de atos necessãrios :i conservação de bens. direItos ou
valores, nos casos do 3rt. 366 do Código de Processo PenaL

§ 411 A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, _dir.eitos. ou
valores, poderá ser suspensa pelo juiz. ouvido o Ministério Público. quando a sua execuçao Imediata
possa comprometer as investigações.

Art. S!l Quando as circunstâncias o aconselharem. ú juiz.. ouvido o Ministério ~úblico.
nomeará pessoa qualificada para a administração dos bens. direitos ou valores apreendIdos ou
seqüestrados, mediante termo de compromisso.

1- obedecem ás disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com
reclusão. da competência do juiz singular:

11 - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no ar!. In,
ainda que praticados em outro país:

UI ~ são da competência da Justiça Federal;

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. ou em
detrimento de bens, setviços ou interesses da União. ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas;

Art. 6Q O administrador das bens:

I - fará jus a uma remuneração. fixada pelo juiz. que seri satisfeita com o produto dos
bens objeto da administração:

11 - prestará, por determínação judicial. informações periódicas da situação dos bens sob
sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos
realizados.

Parágrafo único. Os atos relativos à dministração dos bens apreendidos ou seqüestrados
seria levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabivel.

Capítulo III
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

11 ~ manterão registro de toda transação em moeda nadonal ou estrangeira.. títulos e
valores mobili6rios. titulos de crêdito. metais. ou qualquer ativo passivcl de ser convertido em dinheiro.
que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos temIaS de instruções por esta expedidas:

11I ~ deverão atender. no prazo fixado pelo órgão judicial competente. as requisições
formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14 desta Lei. que se processarão em segredo de justiça.

§ 10: Na hipótese de o cliente constituir~se em pessoa juridi, a. a identificação referida no
inciso 1 devem abranger as pessoas fisicas autorizadas a representá-la. bem assim seus proprietàrios.

§ 20. 05 cadastros e registros referidas nos incisas 1 e II deste 3rtigo deverão ser
conservados durante o período mínimo de dnco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão
da transação. prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

§ 3° O registro referido no inciso II deste artigo sera efetuado também quando a pessoa
tisica ou juridíca. seus entes ligados. houver realizado. em um mesmo mes~calend.irio. operações com
uma mesma pessoa. conglúmerado ou grupo que. em seu conjunto. ultrapassem o limite fixado pela
autoridade competente.

Art. 7Q São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I ~ a perda, em favor da União. dos bens, direitos e valores objeto de .crime previsto nesta
Lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

11 ~ a interdição do exercicio de cargo ou função pública de qualquer natureza e de
diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art.
9'l, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

C.pítulo VII
DA CO~mNICAçÃO DE OPERAÇÕES FI:'iANCEIRAS

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9°;

I - dispensarão especial atenção às operações que. nos termos de instruções emanadas das
autorido.des competentes. possam constituir~se em sérios indícios dos cnmes previstos nesta Lei ou com
eles relacionar~se~
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11 - deverão comunicar. abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato. no prazo de 24
horas. as 3.Ufondades compet~ntes:

,-I} todelS as transações con5t;].nt~5 do ínciso II do drt. lOque ultrapassarem limite tixado.
p:rra esse tim. pda mesma autoridade e na torma e condiçôes por eiJ. estabe1ecidJ.S;

b) a proposta ou a realização de transação prevista no ínciso I deste artigo.

S I\.J As autoridad~s competentes. nas instruções referidas no inciso I deste artigo,
daborarão relação de operações que. por suas caracwri5tícas. no que se refere às partes envolvidas.
valores. forma de realização. instrumentos utiliZ3dos. ou pela falta de fundamento econômico ou legal,
possam contigurar a hipótese nele prevista..

§ 21J As comunicações de boa~f\ fcitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão
responsabilidade ci\'il ou administrativa,

§ 3.... ,1,:; pessü.1s para as qUtll5 não exista órgão próprio fiscllliZtldúr ou regulildor farão as
comunicaçõ~smenclonadJ:: neste artico 30 Conselho d~ Controle das Atividades Financeiras - COAF e
na form:J por de cstJbcktllJa. -

Capltulovm
DA RESPONSABILIDADE ADMlNISTRATrvA

Art. 12, Às pessoas referidas no art. 9°, bem como aos administradores das pessoas
juridicas. que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas.
cumulativamente ou não. pelas autoridades competentes. as seguintes sanções:

I - advertência;

11 ~ multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até
duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação.
ou. ainda, multa de até R$ 200.000.00 (duzentos mil reais);

UI 8 inabilitação temporária. pelo prazo de até dez anos, para o exercicio do cargo de
administrador das pessoas juridicas referidas no art. 9".

IV 8 cassação da autorização para opernção ou funcionamento.

§ III A pena de advenência será aplicada por irregularidade no cumprimento das
ínstruções referidas nos incisos I e 11 do art. 10.

§ 2Q A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9°. por negligência ou
dolo:

a} deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinarado pela
autoridade competente;

b) não realizarem a identificação DUO registro previstos nos incisos I e 11 do art. 10;

c) deixarem de atender. no prazo. a requisição formulada nos termos do inciso lU do art.
10:

d) descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.

§ 311 A inabilibção temporária será apliCl!da quando forem verificadas infrações graves
quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência especitica.
devidamente caracterizada em transgressões anterionnente punidas com multa.

§ 41< A cassaç5.o da autorização será aplicada nos casos de reincidência especifica de
infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 111 deste artigo.

Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capítulo sem
rt:gulado por decreto. assegurados o contraditôrio e a ampla defesa.

Capitulo IX
DO CO:-;SELIIO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

Art. 14 Fica criado. no âmbito do Ministério da Fazenda. o Cons~l~o de Controle de
AtlV1dades Financeiras· COAF. com a finalidade de disciplinar. aplicar penas admI?1stratIvas. re~eber.
cxammar. Identificar e investigar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas prevIstas nesta Lei. st!m
preJuízo d;1 competência de outros órgãos e entidades.

§ 1a /\.5 instruções referidas no art. 10 destinadas às pesso~ mencionadas no art. 9
Q

., para
as qUaiS ntio exista órgão próprio fiscalizador ou re~ador, serã.o expedIdas pelo COAF. competIndo
lhe. pJ.ra esses casos. a detinição das pessoas abrangIdas e a apl1cação das sanções enumeradas no art.
P .

&::.(1 O COAF deverá. aínda. coordenar e propor mecanismos de coopero;çã? e de ~troca
de informações que viabilizcm ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dlssImulaçafl de

bens. direitos e valores.

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a i~stauração dos
procedimentos cab~veis. quando concluir ~tll .existência de crimes previstos nesta Lei. de fundados
indícios de sua pratICa. ou de qualquer outro IlíCItO.

Art. 16. O COAF será comparo por servidores públicos de reputação. ilibada e
reconhecIda competência. designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda. dentre os ~~t.e~rantes
do quadro de pessoal efetivo d~ Banco Central do ~rasil. da Cormssão de V.alores Moblhanos. d:l
Superlntendênt:l3. de Se:~uros Pnva.dos. da Procuradona-geraJ da Faunda NaCIOnal. ?~ Sccret~~ da
Receita Federal. de orgio de intelígência do Poder ExecutIVO. do Departamento de PoliCIa Fcder:tl e dl1

Ministcno das Reb.çilc:; rxt::nnrc~:. Jtt:ndcndl1. nt:sses tr0s u!timos t:u:;os. ;i mdicação dos respectivos
Ministros de Estado.

& lI}: () Presidente do Cúnsdho seri nomeado p~lo Presidente da Republica. por
indicação do :t-.-1mislro de btadú da FJ.:lenda.

§ 2° DJS dcclsoes do COAF relativas ~s aplica~õe5 de penas administrativa,,:: caberá
recurso 30 Ministro de Estado da Fazenda.

decreto do Pod~;e:u~v;,OAFterá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇão.

Brasília.

"LEGISLACi.O CtTADA A;>;EXADA PELA
COORDE\AÇ.i.o DE ESTl'DOS LEGISLAT1YOS"

CqNSTITUIÇÃO
REPVBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

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

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

. .

SVBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Càmara dos Deputados. do Senado
Federal ou do Congresso Nacional. ao Presidente da República. ao
Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores. ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos. na fonna e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas:
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e or
çamentária. serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios:
c) servidores públicos da União e Territórios. seu regime jurídico.
provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis. refonna e
transferência de militares para a inatividade:
d) organização do :Vlinistério Público e da Defensória Pública da Uni
ão. bem corno nonnas gerais para a organização do Ministério Público
e da Defensória Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios:
e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da ad
ministração pública.

§ 2" .-\ iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câma
ra dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo. um por
cento do eleitorado nacional. distribuído pelo menos por cinco bta
dos. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

TÍTULO I
DOS PRI:\CÍPIOS FF'iD.UIE:\TAIS

Art. 10 .\ República Federativa do Brasil. fonnada pela união indisso
lúvel dos Estados e :Vlunieípios e do Distrito Federal. constitui-se em
Estado democrático de direito e tem corno timdamentos:
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I - a soberania:
11 - a cidadania:
III - a dignidade da pessoa humana:
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa:
V - o pluralismo político.

Parágrafo únicu. Todo o poder emana do povo. que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente. nos termos desta
Constituição.

TÍTULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTL:lO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer na
tureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina. nem pena sem
prévia cominação legal;

TÍTULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES

DEMOCRÁTICAS

CAPÍTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144.A segurança pública. dever do Estado, direito e responsabili
dade de todos. é exercida para a preservação da ordem pública e dá
incolumidade das pessoas e do patrimônio. através dos seguintes
órgãos:

I - polícia federal:
11 - policia rodoviária federal:
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis:
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1° A policia federal. instituída por lei como órgão permanente. es
truturado em carreira. destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem politica e social ou em de
trimento de bens. serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas. assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repres
são uniforme. segundo se dispuser em lei:
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins. o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária
e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência:
III - exercer as funções de polícia marítima. aérea e de fronteiras:
IV - exercer. com exclusividade, as funções de polícia judiciária da
União.

§ 2° A policia rodoviária federal, órgão permanente. estruturado em
carreira. destina-se. na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.

§ 3° A policia ferroviária federal. órgão permanente. estruturado em
carreira. destina-se. na forma da lei. ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais.

§ 4° Às policias civis. dirigidas por delegados de policia de carreira.
incumbem. ressalvada a competência da União. as funçôes de policia
judiciária e a apuração de infrações penais. exceto as militares.

§ 5° Às policias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública: aos corpos de bombeiros militares. além das atribui
ções definidas em lei. incumbe a execução de atividades de defesa
civil.

§ 1)0 As polícias militares e corpos de bombeiros militares. forças au
xiliare;; e reserva do Exército. subordinam-se. juntamente com as polí
cias CIV;~· . .tüs Governadores dos Estados. do Distrito Federal e dos
TerritárÍl' ..

§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento Jus órgãos
responsáveis pela segurança pública. de maneira a garantir G dicién
cia de suas atividades.

§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas
à proteção de séus bens. serviços e instalações. conforme dispuser a
lei.

TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTCLü IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional. estr:.rurado de forma a pro
mover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos interesses
da coletividade. será regulado em lei complementar. que disporá. in
clusive. sobre:

I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras. as
segurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os
instrumentos do mercado financeiro bancário. sendo vedada a essas
instituições a participação em atividades não previstas na autorização
de que trata este inciso:
11 - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro. pre
vidência e capitalização. bem como do órgãu oficial fiscalizador e do
órgão oficial ressegurador:
111 - as condições para a participação do capital estrangeiro nas insti
tuições a que se referem os incisos anteriores. tendo em vista.
~specialmente:

a) os interesses nacionais:
b) oS.acordos internacionais:

IV - a organização. o funcionamento e as atribuições do banco central
e demais instituições financeiras públicas e privadas:

V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco
central e demais instituições financeiras. bem como seus impedimen
tos após o exercicio do cargo;
VI - a criação de fundo ou seguro. com o objetivo de proteger a eco
nomia popular. garantindo créditos. aplicações e depósitos até deter
minado valor, vedada a participação de recursos. da União:
vrr - os critéríos restritivos da transferência de poupança de regiões
com renda inferior à. média nacional para outras de maior
desenvolvimento;
VIII - o tuncionamento das cooperativas de crédito e os requisitos
para. que possam ter condições de operacionalidade e estruturação
próprias das instituições financeiras.

§ 1° A autorização a que se referem os incisos I e li será inegociável e
intransferível. permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica
titular. e. concedida sem ônus, na forma da lei do sistema tinanceiro
nacional. a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica
e reputação ilibada. e que comprove capacidade econômica compatí
vel com o empreendimento.
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§ 2° Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de cará
ter regional. de responsabilidade da União. serão depositados em suas
instituições regionais de crédito,e por elas aplicados.
§ 3° As taxas de juros reais. nelas incluídas comíssões e quaisquer ou
tras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de
crédito. não poderão ser superiores a doze por cento ao ano: a cobran
ça acima deste limite será conceituada como crime de usura. punido.
em todas as suas modalidades. nos termos que a lei determinar.

DECRETO-LEr N° 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

PARTE GERAL

TÍTULO [
Da Aplicação da Lei Penal

Anterioridade da lei

Art. 1°- Não há crime sem lei anterior que o defina. ~ão há pena sem
prévia cominação legal.

TÍTULO 11
Do Crime

Art. 18 - Diz-se o crime:

- Crime doloso

I - doloso. quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo:

- Crime culposo

11 - culposo. quando o agente deu causa ao resultado por imprudên
cia. negligência ou imperícia.

* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de lI de
julho de 1984.

Parágrafo zínico. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser
punido por fato previsto como crime. senão quando o pratica
dolosamente.

* Parágrafo com redação determinada pela Lei número 7.209, de II
de julho de 1984.

- Agravação pelo resultado

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena. só respon
de o agente que o houver causado ao menos culposamente.

* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de 11 de
julho de 1984.

TÍTULO IV
Do Concurso de P.essoas

Art. 29 - Quem. de qualquer modo. concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. na medida de sua culpabilidade.

* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de II de
julho de 1984.

§ I - Se a participação, for de menor importância. a pena pode ser di
minuída de um sexto a um terço.

* § I com redação determinada pela Lei número 7.:C09. de II de ju
lho de 1984.

§ 2 - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos gra
ve. ser-Ihe-á aplicada a pena deste: essa pena será aumentada até me
tade. na hipótese de ter sido previsivel o resultado mais grave.

* § 2 com redação determinada pela Lei numero 7.209. de 1I de ju
lho de 1984.

TÍTULO V
Das Penas

CAPÍTULO III
Da Aplicação da Pena

- Fixação da pena

Art. 59 - O juiz. atendendo à culpabilidade. aos antecedentes. à con
duta social. à personalidade do agente. aos motivos. às circunstáncias
e conseqüências do crime. bem como ao comportamento da vitima. es
tabelecerá. conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas:
II - a quantidade de pena aplicável. dentro dos limites previstos:
111 - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada. por outra

espécie de pena. se cabível.
* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de 11 de

julho de 1984.

- Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstãncias que sempre agravam a pena. quando não
constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência:
11 - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe:
b) para facilitar ou assegurar a execução. a ocultação. a impunidade

ou vantagem de outro crime:
c) à traição. de emboscada. ou mediante dissimulação. ou outro re

curso que dificultou ou tomou impossível a defesa do ofendido:
d) com emprego de veneno. fogo. explosivo. tortura ou outro meio

insidioso ou cruel. ou de que podia resultar perigo comum:

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cêrljuge:
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-s~ de relações domésti

cas. de coabitação ou de hospitalidade:
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo. oficio.

ministério ou profissão:
h) contra criança. velho ou enfermo:
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade:
j) em OGdSião de incêndio. naufrágio. inundação ou qualquer calami

dade pública. cru de desgraça particular do ofendido:
1) em estado de embriaguez preordenada.
* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de 11 de

julho de 1984.

CAPÍTULO V
Do Livramento Condicional

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado. conside
ra-se extinta a pena privativa de liberdade.

* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de 11 de
julho de 1984.
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TÍTULO VIII
Da Extinção da Punibilidade

Art. I 18 - As penas mais leves prescrevem com as mais graves.
* Artigo com redação determinada pela Lei número 7.:!09. de 11 de

julho de 1984.

PARTE ESPECIAL

- Peculato

Art. 31:! - Apropriar-se o funcionário pÚblico de dinheiro. valor ou
qualquer outro bem móvel. público ou particular. de que tem a posse
em razão do cargo. ou desviá-lo. em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão. de:! (dois) a I:! (doze) anos. e multa.
§ I - Aplica-se a mesma pena. se o funcionário público. embora não

tendo a posse do dinheiro. valor ou bem. o subtrai. ou concorre para
que seja subtraido. em provpito próprio ou alheio. valendo-se de faci
lidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

TÍTlTLOI
Dos Crimes Contra a Pessoa - Peculato culposo

CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida

- Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 1:!4 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho
provoque:

Pena - detenção. de I (um) a 3 (três) anos.

TÍTULO 11
Dos Crimes Contra o Patrimônio

§ 2 - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de
outrem:

Pena - detenção. de 3 (três) meses a I (um) ano.

§ 3 - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano. se precede
à sentença irrecorrivel. extingue a punibilidade; se lhe é posterior, re
duz de metade a pena imposta.

CAPÍTULO 11
Dos Crimes Praticados por Particular

Contra a Administração em Geral

- Contrabando ou descaminho

CAPÍTCLO VII
Da Receptação

- Receptação

Art. 334 - Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir. no tod.
ou em parte. o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela saida ou pelo consumo de mercadoria:

Art. 180 - Adquirir. receber ou ocultar. em proveito próprio ou
alheio. coisa que sabe ser produto de crime. ou influir para que tercei
ro. de boa-fé. a adquira. receba ou oculte:

Pena - reclusão. de I (um) a 4 (quatro) anos. e multa.

* Artigo com redação determinada pela Lei número :!.505. de 11 de
junho de 1955.

- Receptação culposa

§ I - Adquirir ou receber coisa que. por sua natureza ou pela des
proporção entre o valor e o preço. ou pela condição de quem a ofere
ce. deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção. de I (um) mês a I (um) ano. ou multa. ou·ambas as
penas.

§ :! - A receptação é punivel. ainda que desconhecido ou isento de
pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 3 - No caso do § 1. se o criminoso é primário pode o juiz. tendo
em consideração as circunstâncias. deixar de aplicar a pena. ~o caso
de receptação dolosa. cabe o disposto no § :! do Art. 155.

* § 3 com redação determinada pela Lei número :!.505. de I I de ju
nho de 1955.

§ 4 - ~o caso dos bens e instalações do patrimônio da União. Esta
do. Município. empresa concessionária de serviços públicos ou socie
dade de economia mista adquiridos dolosamente:

Pena - reclusão. de I (um) a 5 (cinco) anos. e multa.
* § 4 acrescentado pela Lei número 5.346. de 3 de novembro de

1967.

Pena - reclusão, de I (um) a 4 (quatro) anos.
§ I - Incorre na mesma pena quem:
a) pratica navegação de cabotagem. fora dos casos permitidos em

lei;
b) pratica fato assimilado. em lei especial. a contrabDndo ou

descaminho;
c) vende. expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer fora.

utiliza em proveito próprio ou alheio. no exercicio de atividade co
merciai ou industrial. mercadoria de procedência estrangeira que in
troduziu clandestinamente no Pais ou importou fraudulentamente ou
que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional
ou de importação fraudulenta por parte de outrem:

d) adquire, recebe ou oculta. em proveito próprio ou alheio. no exer
cício de atividade comercial ou industríal. mercadoria de procedência
estrangeira, desacompanhada de documentação legal. ou acompanha
da de documentos que sabe serem falsos.

* § 1 com redáção determinada pela Lei número 4.729. de 14 deju
lho de 1965.

§ 2 - Equipara-se às atividades comerciais. para os efeitos deste arti
go. qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercado
rias estrangeiras. inclusive o exercido em residências.

* § 2 com redação determinada pela Lei número 4.729. de 14 de ju
lho de 1965.

§ 3 - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou des
caminho é praticado em transporte aéreo.

* § 3 com redação determinada pela Lei número 4.729. de 14 de ju
lho de 1965.

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público

Contra a Administração em Geral

DECRETD-LEI N° 3.689 DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

LIVRO I
Do Processo em Geral
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TÍTULO !l
Do Inquérito Policial

Art. 8° - Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no
Capítulo !l do Título IX deste Livro.
..............................................................................................................0'0

TÍTULO V
Da Competência

CAPÍTULO V
Da competência por Conexão ou Continência

Art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infra
ções tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lmzar
diferentes. ou. quando pelo excessivo número de acusados e para ;ão
lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante. o
juiz reputar conveniente a separação.

CAPÍTULO V
Da Restituição das Coisas Apreendidas

Art. 118 - Ante" de transitar em julgado a sentença finaL as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo.

Art. 119 - As cúisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código
Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julga
do a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de
boa-fé.

Art. 120 - A restituição. quando cabível, poderá ser ordenada pela au
toridade policial ou juiz. mediante termo nos autos. desde que não
exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ I - Se duvidoso esse direito. o pedido de restituição autuar-se-á em
apartado. assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a
prova. Em tal caso. só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2 - O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade
judicial o resolverá. se as coisas forem apreendidas em poder de ter
ceiro de boa-fé. que será intimado para alegar e provar o seu direito,
em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2
(dois) dias para arrazoar.

§ 3 - Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério
Público.

§ 4 - Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz
remeterá as partes para o juizo civel, ordenando o depósito das coisas
el'1 mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for
pessc~ 'rt<'tlC3.

§ 5 -i l.li;lndo-se de coisas facilmente deterioráveis. serão avaliadas
e levadas a leilão público. depositando-se o dinheiro apurado. ou en
tregues ao terceiro que as detinha. se este for pessoa idônea e assinar
termo de responsabilidade.

Art. 121 - No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos
da infração. aplica-se o disposto no Art. 133 e seu parágrafo.

Art. 122 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 120 e 133, decorrido
o prazo de 90 (noventa) dias. após transitar em julgado a sentença
condenatória. o juiz decretará. se for caso, a perda, em favor da Uni
ão, das coisas apreendidas (artigos 74, !l, a, b do Código Penal) e or
denará que sejam vendidas em leilão público.

Parágrafo lÍnico. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro
Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 123 - Fora dos casos previstos nos artigos anteriores. se dentro
no prazo de 90 (noventa dias l,. a contar da data em que transitar em
julgado a sentença final. condenatória ou absolutória. os objetos apre
endidos não forem reclamados ou não pertencerem ao niu. serão ven
didos em leilão. depositando-se o saldo ã disposição do juizo de

ausentes.

Art. 124 - Os instrumentos do crime. cuja perda em favor da União
for decretada. e as coisas confiscadas. de acordo com o disposto no

Art. 100 do Código Penal. serão inutilizados ou recolhidos a museu
criminal. se houver interesse na sua conservação.

CAPÍTJ:LO VI
Das ~ledidas Assecuratórias

Art. 125 - Caberá o seqüestro dos bens imóveis. adquiridos pelo indi
ciado com os proventos da infração. ainda que já tenham sido transfe
ridos a terceiro.

Art. 126 - Para a decretação do seqüestro. bastará a existência de in
dícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Art. 127· O juiz. de oficio, a requerimento do Ministério Público ou
do ofendido. ou mediante representação da autoridade policial. poderá
ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de
oferecida a denúncia ou queixa.

Art. 128 - Realizado o seqüestro. o juiz ordenará a sua inscrição no
Registro de [moveis.

Art. 129 - O seqüestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos
d,' .terceiro.

Art. 13,: - , ) seqüestro poderá ainda ser embargado:
1- pelo ,,,usado. sob o fundamento de não terem os bens sido adqui

ridos com os proventos da infração:
11 - pelo terceiro. a quem houverem os bens sido transferidos a titulo

oneroso. sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.
Parágrafo lÍníco. Não poderá ser pronunciada decisão nesses em

bargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Art. 131 • O seqüestro será levantado:

I • se a ação penal não for intentada no prazo de 60 (sessenta) dias.
contado da data em que ficar concluída a diligência:

Ir - se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar
caução que assegure a aplícação do disposto no Art. 74, Ir. b. segunda
parte. do Código Penal;

111 - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu. por
sentença transitada em julgado.

Art. 132 - Proceder-se-á ao seqüestro dos bens móveis se. verificadas
as condições previstas no Art. 126, não for cabível a medida regulada
no Capítulo XI do Título VII deste livro. ~

Art. 133 - Transitada em julgado a sentença condenatória. o juiz, de
oficio ou a requerimento do interessado. determinará a avaliação e a
venda dos bens em leilão públíco.

Parágrafo lÍnico. Do dinheiro apurado. será recolhido ao Tesouro
Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 134 - A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser
requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo. desde que haja
certeza da infração e indícios suficientes da autoria.

Art. 135 - Pedida a especialização mediante requerimento, em que a
parte estimará o valor da responsabilidade civil. e designará e estima
rá (J imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados,
o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabi
lidade e ã avaliação do imóvel ou imóveis.
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§ 1 - A petição será instruída com as provas ou indicação das provas
em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos
imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados
no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio,

§ 2 - O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos
imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não
houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do
processo respectivo.

§ 3 - O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 (dois) dias, que correrá
em cartório. poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilida
de, se lhe parecer excessivo ou deficiente.

§ 4 - O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou
imóveis necessários á garantia da responsabilidade,

§ 5 - O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente
após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qual
quer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sen
tença condenatória.

§ 6 - Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos
de dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o juiz poderá
deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legaL

Art. 136 - O seqüestro do imóvel poderá ser decretado de início, re
vogando-se, porém, se no prazo de 15 (quinze) dias não for promovi
do o processo de inscrição da hipoteca legaL

Art, 137 - Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de
valor insuficiente, poderão ser seqüestrados bens móveis suscetíveis
de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos
móveis.

§ 1 - Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deteriorá
veis, proceder-se-á na forma do § 5 do Art. 120.

§ 2 - Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos
arbitrados pelo juiz. para a manutenção do indiciado e de sua família.

Art. 138 - O processo de especialização da hipoteca legal e do se
qüestro correrão em auto apartado.

Art, 139 - O depósito e a administração dos bens seqüestrados ficarão
sujeitos ao regime do processo civiL

Art, 140 - As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também
as despesas processuais e as penas pecuniárias. tendo preferência so
bre estas a reparação do dano ao ofendido.

Art, 141 - O seqüestro será levantado ou cancelada a hipoteca, se, por
sentença irrecorriveL o réu for absolvido ou julgada extinta a
punibilidade.

Art. 142 - Caberá ao :'vlinistério Público promover as medidas estabe
lecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública,
ou se o ofendid; for pobre e o requerer.

Art. 143 - Passando em julgada a sentença condenatória, serão os au
tos de hipoteca ou seqüestro remetidos ao juiz do civel (Art. 63).

Art. 144 - Os interessados ou, nos casos do ART.142. o Ministério
Público poderão requerer no juízo cíveL contra o responsável civiL as
medidas previstas nos artigos 134, 136 e 137.
................................................................................................................

TÍTULO X
Das Citações e Intimações

CAPÍTULO I
Das Citações

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

Art, 366 - Se o acusado, citado por edital. não comparecer, nem cons
tituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo pres
cricional. podendo o juiz cjeterminar a produção antecipada das pro
vas consideradas urgentes e, se for o caso. decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no Art .312.

* Artigo, "caput", wm redação dada pela Lei numero 9.271. de
17/0411996 (DOU de 1810411996, em vigor 60 dias após a
publicação).

§ 1 - As provas antecipadas serão produzidas na presença do Minis
tério Público e do defensor dativo.

* § 1 - acrescido pela Lei número 9.271. de 17,'04/1996 (DOU de
18/04i 1996, em vigor 60 dias após a publicação l,

§ 2 - Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente,
prosseguindo o processo em seus ulteriores atos.

* § 2 acrescido pela Lei número 9.271. de 17104!] 996 (DOU de
18/0411996. em vigor 60 dias apàs a publicação).

LTVRO 1Il
Das Nulidades e dos Recursos em Geral

TÍTULO [[
Dos Recursos em Geral

·····..··········.. ·························c·.~pfr'l;Lo··iii········································· ..·
Da Apelação

Art. 594 - O réu não poderá apelar sem recolher-se :i prisão. ou pres
tar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes. assim reco
nhecido na sentença condenatória. ou condenado por crime de que se
livre solto,

* Artigo com redação determinada pela Lei número 5.941. de Z2 de
novembro de 1973.

LEI N° 4.595 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS INSTITGI
ÇÕES MONETÁRJAS, BANCÁRIAS E CREDI
TÍCIAS, CRJA O CONSELHO MONETÁRJO
NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO III
Do Banco Central do Brasil

Art. 8° - A atual superintendência da Moeda e do Crédito é transfor
mada em autarquia federal, tendo sede e foro na Capital da República,
sob a denominação de Banco Central do Brasil, com personalidade ju
rídica e patrimônio próprios, este constituído dos bens, direítos e valo
res que lhe são transferidos na forma desta Lei e aínda da apropriação
dos juros e rendas resultantes, na data da vigência desta Lei, do dis
posto no Art. 9° do Decreto-lei número 8.495, de 28 de dezembro de
1945, dispositivo que ora é expressamente revogado.

Parágrafo zínico. Os resultados obtidos pelo Banco Central do Bra
sil, consideradas as receitas e despesas de todas as suas operações. se
rão, a partir de I de janeiro de 1988, apurados pelo regime de compe
tência e transferidos para o Tesouro Nacional, após compensados
eventuais prej uizos de exercícios anteriores.

CAPÍTULO 1Il
Do Banco Central do Brasil
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Art. 10 - Compete privativamente ao Banco Central do Brasil:
I - emitir moeda-papel e moeda metálica. nas condições e limites au

torizados pelo Conselho Monetário Nacional (Vetado):
II - executar os serviços do meio circulante:

lI! - determinar o recolhimento de até 100% (cem por cento) do total
dos depósitos à vista e de até 60% (sessenta por cento) de outros títu
los contábeis das instituições financeiras. seja na forma de subscrição
de Letras ou Obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da
Dívida Pública Federal. seja através de recolhimento em espécie. em
ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil. a forma e con-

dições por ele determinadas. podendo: a) adotar percentagens diferen
tes em função: I - das regiões geoeconômicas; 2 - das prioridades que
atribuir às aplicações; 3 - da natureza das instituições financeiras;'
b) determinar percentuais que não serão recolhidos. desde que tenham
sido reaplicados em financiamentos à agricultura. sob juros favoreci
dos e outras condições por ele fixadas;

* Inciso acrescentado pela Lei número 7.730, de 31 de janeiro de
1989.

IV - receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso an
terior e. ainda. os depósitos voluntários à vista das instituições finan
ceiras. nos termos do inciso III e § 2 do Art. 19.

* Inciso renumerado pela Lei número 7.730, de 31 de janeiro de
1989.

V - realizar operações de redesconto e empréstimo a instituições fi
nanceiras bancárias e as referidas no Art. 4. XIV, b no § 4 do Art. 49
desta Lei:

VI - exercer o controle do crédito sob todas as suas formas;
VII- efetuar o controle dos capitais estrangeiros. nos termos da lei;
VIII - ser depositário das reservas oficiais de ouro de moeda estran-

geira e de Direitos Especiais de Saque e fazer com estas últimas todas
e quaisquer operações previstas no Convênio Constitutivo do Fundo
Monetário Internacional:

* Anterior item VII com redação determinada pelo Decreto-Ieí nú
mero 581, de 14 de maio de 1969. passado a VIII pela Lei número
7.730. de 31 de janeiro de 1989.

IX - exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as
penalidades previstás;

X - conceder autorização às instituições tinanceiras. a fim de que
possam:

a) funcionar no Pais:

b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no
Exterior:

c) ser transformadas. fundidas. incorporadas ou encampadas; e
d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de ti

tulas da divida pública federal. estadual ou municipal, ações, debêntu
res. letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou imobiliários;

e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento;
f) alterar seus estatutos;
g) alienar ou. por qualquer outra forma. transferir o seu controle

acionário:
* Anterior item IX acrescentado pelo Decreto número 2.321. de 25

de fevereiro de J987. passado a X pela Lei número 7.730. de 31 de ja
neiro de 1989.

XI - estabelecer condições para a posse e para o exercício de quais
quer cargos de administração de instituições financeiras privadas, as
sim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consulti
vos. fiscais e semelhantes. segundo normas que forem expedidas pelo
Conselho Monetário Nacional:

XII - efetuar. como instrumento de política monetária, operações de
compra e venda de títulos públicos federais;

XIII - determinar que as matrizes das instituições financeiras regis
trem os cadastros das firmas que operam com suas agências há mais
de I (um) ano.

* Os itens III a XII foram renumerados para IV a XIII por determi
nação da Lei número 7.730. de 31 de janeiro de 1989.

§ I - No exercício das atribuições a que se refere o inciso IX deste
artigo, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional, o Banco Central do Brasil estudará os pedidos que lhe se·
jam formulados e resolverá conceder ou recusar a autorização pleitea-

da. podendo (Vetado) incluir as cláusulas que reputar convenientes ao
interesse público.

* Citado item IX passou a X por determinação da Lei númé"ro 7.730,
de 31 de janeiro de 1989.

§ 2 - Observado o disposto no parágrafo anterior, as instituições fi
nanceiras estrangeiras dependem de autorização do Poder Executivo,
mediante decreto, para que possam funcionar no País (Vetado).

CAPÍTULO V
Das Penalidades

Art. 44 - As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam as institui
ções financeiras. seus diretores. membros de conselhos ad
ministrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes. às seguintes
penalidades. sem prejuizo de outras estabelecidas na legislação
vigente:

1- advertência:
II - multa pecuniária variável;
lI! - suspensão do exercício de cargos:
IV - inabilitação temporária ou permanente para o exercício de car

gos de direção na administração ou gerência em instituições
financeiras;

V - cassação da autorização de funcionamento das instituições fi
nanceiras públicas. exceto as federais, ou prívadas;

VI - detenção, nos termos do § 7 deste artigo;
VII - reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, desta Lei.
§ 1 - A pena de advertência será aplicada pela inobservància das

disposições constantes da legislação em vigor. ressalvadas as sanções
nela previstas. sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas. de escrituração mantida em atraso ou processa
da em desacordo com as normas expedidas de conformidade com o
Art. 4°, XII, desta Lei.

§ 2 - As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior sa
lário mínimo vigente no País, sempre que as instituições financeiras.
por negligência ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas, deixa
rem de saná-las no prazo que lhes for assinalado pelo Banco Central
da República do Brasil:

* O Banco Central da República do Brasil por força do Art. IOdo
Decreto-Lei número 278. de 28 de fevereiro de 1967, passou a deno
minar-se Banco Central do BrasiL

b) infringirem as disposições desta Lei relativas ao capital. fundos
de reserva. encaixe. recolhimentos compulsórios. taxa de fiscalização,
serviços e operações, não atendimento ao disposto nos artigos 27 e 33,
inclusive as vedadas nos artigos 34 (incisos II a V), 35 a 40 desta Lei,
e abusos de concorrência (Art. 18, § 2);

c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco Central da Repúbli
ca do BrasiL

§ 3 - As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante reco
lhimento ao Banco Central da República do BrasiL dentro do prazo de
15 (quinze) dias. contados do recebimento da respectiva notificação.
ressalvado o disposto no § 5 deste artigo e serão cobradas ju
dicialmente. com o acréscimo da mora de 1% (um por cento) ao mês.
contada da data da aplicação da multa, quando não forem liquidadas
naquele prazo.

§ 4 - As penas referidas nos incisos III e IV. deste artigo, serão apli
cadas quando forem verificadas infrações graves na condução dos in
teresses da instituição financeira ou quando da reincidência específi
ca, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente puni
das com multa.

§ 5 - As penas referidas nos incisos 11. III e IV. deste artigo, serão
aplicadas pelo Banco Central da República do Brasil admitido recur
so. com efeito suspensivo, ao Conselho Monetário ~acional. interpos
to dentr? de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação.

§ 6 - E vedada qualquer participação em multas. as quais serão reco
lhidas integralmente ao Banco Central da República do BrasiL
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§ 7 - Quaisquer pessoas fisicas ou jurídicas que atuem como institui
ção financeira. sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Centrai
da República do Brasil. ficam sujeitas à multa referida neste artigo e
detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. ficando a esta sujeitos. quando
pessoa jurídica. seus diretores e administradores.

§ 8 - No exercicio da fiscalização prevista no Art. lO. VIII. desta
Lei. o Banco Central da República do Brasil poderá exigir das institui
ções financeiras ·)u das pessoas fisicas ou jurídicas. inclusive as refe
ridas no parágrafo anterior. a exibição a funcionários seus, expressa
mente credenciados. de documentos. papéis e livros de escrituração.
considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscali
zação, sujeitos à pena de multa. prevista no § 2 deste artigo, sem pre
juízo de outras medidas e sanções cabíveis.

§ 9 - A pena de cassação, referida no inciso V, deste artigo. será
aplicada pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco
Central da República do Brasil. nos casos de reincidência específica
de infrações anteriormente punidas com as penas previstas nos incisos
IJI e IV. deste artigo.

LEI N° 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE !?!íó

DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRlBLTARIO
NACIONAL E INSTITUI NOR1\1AS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS A
Lii"IÃO. ESTADOS E MUNICÍPIOS.

LIVRO SEGUNDO
l'\O.iiiaS Gerais de Direito Tributário

TÍTULO IJI
Crédito Tributário

CAPÍTULO VI
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário

SEÇÃO II
Preferêncías

Art. 193 - Salvo quando expressamente autorizado por lei. nenhum
departamento da administração pública da União. dos Estados. do
Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua autarquia. celebrará con
trato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que contratan
te ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos á
Fazenda Pública interessada. relativos à atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre.

LEI N° 6.368 DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E REPRESSÃO AO TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO DE SUBSTÀNCIAS ENTORPE
CENTES OU QUE DETERMINEivl DEPEN
DÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO IJI
Dos Crimes e das Penas

Art. 12 - Importar ou exportar. remeter, preparar, produzir. fabricar,
adquirir. vender. expor à venda ou oferecer. fornecer ainda que gratui
tamente. ter em depósito. transportar. trazer consigo, guardar. prescre
ver, ministrar ou entregar. de qualquer forma, a consumo substância
entorpecente ou que determine dependência fisica ou psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Pena - reclusão. de 3 (três) a 15 (quinze) anos. e pagamento de 50
(cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ I - Nas mesmas penas incorre quem. indevidamente:
I - importa ou exporta. remete. produz. fabrica. adquire. vende. ex

põe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente. tem em de
pósito. transporta. traz consigo ou guarda matéria-prima destinada a
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica:

II - semeia. cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à prepara
ção de entorpecente ou de substância que determine dependência fisi
ca ou psíquica.

§ 2 - Nas mesmas penas incorre. ainda. quem:
I - induz. instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou substân

cia que determine dependência física ou psíquica:

II - utiliza local de que tem a propriedade. posse. administração,
guarda ou vígílância, ou consente que outrem dele se utilize, aínda
que gratuitamente. para uso indevido Ou tráfico ilicito de entorpecente
ou de substância que determine dependência fisica ou psíquica:

IJI - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso in
devido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que determi
ne dependência fisica ou psiquica.

Art. 13 - Fabricar. adquirir, vender. fornecer ainda que gratuitamente.
pussuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer
objeto destinado á fabricaçâo, preparação, produção ou transformação
de substância entorpecente ou que determine dependência fisica ou
psíquica. sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena - reclusão. de 3 (três) a 10 (dez) anos. e pagamento de 50 (cin
qüenta) a 360 (trezentos e sessenta) días-multa.

LEI N° 6.385 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE O MERCADO DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CRIA A COMISSÃO DE VA
LORES MOBILIÁRIOS.

CAPiTULO II
Da Comissão de Valores Mobiliários
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Art. 8° - Compete à Comissão de Valores Mobiliários:

I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho
Monetário Nacional. as matérias expressamente previstas nesta Lei e
na Lei de Sociedades por Ações;

II - administrar os registros instituídos por esta Lei:
TIl - tiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mer

cado de valores mobiliários. de que trata o Art. 1", bem como a veicu
lação de informações relativas ao mercado. às pessoas que dele parti
cipem. e aos valores nele negociados:

IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de
limites máximos de preço, comissões. emolumentos e quaisquer ou
tras vantagens cobradas pelos intermediários de mercado:

V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas. dada prioridade
às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o
dividendo mínimo obrigatório.

§ I - O disposto neste artigo não exclui a competência das Bolsas de
Valores com relação aos seus membros e aos valores mobiliários nelas
negociados.

§ 2 - Ressalvado o disposto no Art. 28. a Comissão de Valores Mo
biliários guardará sigilo das informações que obtiver. no exercício de
seus poderes de fiscalização.

§ 3 - Em conformidade com o que dispuser o seu Regimento. a Co
missão de Valores Mobiliários poderá:

I . publicar projeto de ato normativo para receber sugestões de
interessados;

11 - convocar. a seu juízo. qualquer pessoa que possa contribuir com
informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das normas a serem
promulgadas.

Art. 9° - A Comissão de Valores Mobiliários terá jurisdição em todo
o território nacional e no exercício de suas atribuições. observado o
disposto no Art. 15, § 2, poderá:

I - examinar registros contábeis, livros ou documentos:
a) das pessoas naturais e juridicas que integram o sistema de distri-

buíção de valores mobiliários (Art. 15);

b) das companhias abertas;
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (artigos 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
f) dos consultores e analistas de valores mobiliários;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, que participem

do mercado. ,lU de negócios no mercado, quando houver suspeita fun
dada de fraude ou manipulação, destinada a criar condições artificiais
de demanda, oferta ou preço dos valores'inobiliários;

II - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a 'prestar informa
ções ou esclarecimentos, sob pena de multa;

TIl - requisitar informações de qualquer órgão público. autarquia ou
empresa pública;

IV - determinar às companhias abertas que republiquem. com corre
ções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou infor
mações divulgadas:

V - apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas
não eqüitativas de adminístradores e acionistas de companhias aber
tas, dos intermediários e dos demais particípantes do mercado;

VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no incíso anterior as
penalidades previstas no Art. I I. sem prejuízo da responsabilidade ci
vil ou penal.

§ I - Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mer
cado. como tais conceituadas pelo Conselho Monetário Nacional, a
Comissão poderá:

I - suspender a negociação de determinll-do valor mobiliário ou de
cretar o recesso de Bolsa de Valores;

11 - suspender ou cancelar os registros de que trata esta Lei;
TIl - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclare

cer ou orientar os partícipantes do mercado;
IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa.

a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento
regular.

§ 2 - O inquérito, nos casos do inciso V deste artigo. observará o
procedimento fixado pelo Conselho Monetário Nacional. assegurada
ampla defesa.

Art. 10 - Os contratos e convênios celebrados pela Comissão de Va
.Iores Mobiliários, para a execução de serviços de sua competência.
em qualquer parte do território nacional, reger-se-ão pelas normas bai
xadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. II - A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infra
tores das normas desta Lei. da Lei de Sociedades por Ações. das suas
resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:

I - advertência;
11 - multa;
III - suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia

aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores;
IV - inabilitação para o exercício dos cargos referidos no inciso

anterior;
V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das ativi-

dades de que trata esta Lei;
VI - cassação da autorização ou registro indicados no inciso anterior.
§ I - A multa não excederá o maior destes valores:
I - quinhentas vezes o valor nominal de uma Obrigação do Tesouro

Nacional;
11 - trinta por cento do valor da emissão ou operação irregular.
§ 2 - A multa cominada pela inexecução de ordem da Comissão não

excederá 10 (dez) vezes o valor nominal de uma Obrigação do Tesou
ro Nacional por dia de atraso no seu cumprimento.

§ 3 - As penalidades dos incisos lIi a VI somente serão aplicadas
nos casos de infração grave, assim definidos em normas da Comissão,
ou de reincidência.

§ 4 - As penalidades só serão impostas com observância do procedi
mento previsto no § 2 do Art. 9°, cabendo recurso para o Conselho
Monetário Nacional. nos termos do regulamento por este aprovado.

LEI N° 6.435 DE 15 DE JULHO DE 1977

DISPÕE SOBRE AS ENTIDADES DE PREVI
DÊNCIA PRIVADA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO 11
Das Entidades Abertas

SEÇÃO 11
Do Órgão Executivo

Art. 9° - Compete ao Órgão Executivo do Sistema Nacional de Segu
ros Privados:

I - processar os pedidos de autorização para constituição. fundamen
to, fusão. incorporação, grupamento, transferência de controle e refor
ma dos estatutos das entidades abertas, opinar sobre os mesmos e en
caminhá-los ao Ministro da Indústria e do Comércio;

11 - baixar instruções relativas à regulamentação das atividades das
entidades abertas e aprovar seus planos de benefícios, de acordo com
as diretrizes do órgão normativo do Sistema;

III - fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade, atuá
ria e estatística fixadas pelo órgão normativo do Sistema;

IV - fiscalizar as atividades das entidades abertas, inClusive quanto
ao exato cumprimento da legislação e das normas em vigor e aplicar
as penalidades cabíveis;
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v -proceder à liquidação das entidades abertas que tiverem cassada
a autorização para funcionar no País;

VI - estabelecer condições para a posse e para o exercício de quais
quer cargos de administração de entidades abertas, assim como para o
exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais ou asse
melhados , segundo normas que forem expedidas pelo órgão normati
vo do Sistema.

LEI N° 7.170 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

DEFINE OS CRIMES CONTRA A SEGURAN
ÇA NACIONAL, A ORDEM POLÍTICA E SO
CIAL, ESTABELECE SEU PROCESSO E JUL-

. GAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO li
Dos Crimes e das Penas

Art. 12 - Importar ou introduzir, no território nacional, por qualquer
forma, sem autorização da autoridade federal competente, armamento
ou material militar privativo das Forças Armadas.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização le

gal, fabrica, vende, transporta, recebe, oculta, mantém em depósito ou
distribui o armamento ou material militar de que trata este artigo.

Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqüestrar, manter em
cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar aten
tado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para
obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políti
cas clandestinas ou subversivas.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena au
menta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o triplo.

LEI N° 7.492 DE 16 DE JUNHO DE 1986

DEFINE OS CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 25 - São penalmente responsáveis, nos termos desta Lei, o con
trolador e os administradores de instituição financeira, assim conside
rados os diretores, gerentes (VETADO).

§ 1 - Equiparam-se aos administradores de instituição financeira
(VETADO) o interventor, o liqüidante ou o sindico.

§ 2 - Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co
autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão esp~mtânea

revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a
sua pena reduzida de um a dois terços.

....................., .

LEI N° 8.072 DE 25 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS,
NOS TERMOS DO Ar!. 5, INCISO XLIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DETERMINA
OUTRAS PROVroÊNCIAS.

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

Art. 8° - Será de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão a pena prevista no
Art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prá
tica da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou
terrorismo.

Parágrafo lÍnico. O participante e o associado que denunciar à auto
ridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá
a pena reduzida de I (um) a 2/3 (dois terços) .

LEI N° 8.137 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

DEFINE CRIMES CONTRA A ORDEM TRI
BUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RE
LAÇÕES DE CONSUMO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

·A~:·i·6·:..Q~;iq~~;·;~~~~·~·~·~·d~;â··;;~~~~·~;·~·i~i~i~~i~~·d~·Mi~i~~éri~
Público nos crimes descritos nesta Lei, fornecendo-lhe por escrito in
formações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lu
gar e os elementos de convicção.

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em qua
drilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão
espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama deli
tuosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O Art. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NOR
MAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 1° - Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contra
tos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publici
dade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da Uni
ão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, al:!m dos ór
gãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias. as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municipios.
. , .
........................................................h ••••••• • •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..
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LEI N° 9.034 DE 03 DE MAIO DE 1995

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIOS
OPERACIONAIS PARA A PREVENÇÃO E RE
PRESSÃO DE AÇÕES PRATICADAS POR OR
GANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

CAPÍTULO I
Da Definição de Ação Praticada por Organizações

Criminosase dos Meios Operacionais de Investigação e Prova

Art. 2° - Em qualquer fase de persecução 'criminal que verse sobre
ação praticada por organizações criminosas são permitidos, além dos
já previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigação e for
mação de provas:

I -(VETADO)
li - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial

do que se supõ.e ação praticada por organizações criminosas ou a ela
vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para
que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de
vista da formação de provas e fornecimento de informações:

1II - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias,
financeiras e eleitorais.

CAPÍTULO 1II
Das Disposições Gerais

Art. 6° - Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena
será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea
do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria.

DECRETO N° 154 DE 26 DE JUNHO DE 1991

PROMULGA A CONVENÇÃO CONTRA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
SUBSTÀNCIAS PSICOTRÓPICAS.

Art. 1° - A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substáncias Psicotrópicas, apensa por cópia a este Decreto. será exe
cutada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

DECRETO-LEI N° 73 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS, REGULA AS OPERA
ÇÕES DE SEGUROS E RESSEGUROS E DÀ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO V
Da Superintendência de Seguros Privados.

SEÇÃO I

Art. 36 - Compete à SUSEP, na qualidade de executora da politica
traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organi
zação, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras:

a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organiza
ção, funcionamento, fusão, encampa.;ão, grupamento, transferência de
controle acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Segurado-
ras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao CNSP' .

b) baixar instruções e éxpedir circulares relativas à ;egulamentação
das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP:

c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem
utilizadas obrigatvriamente pelo mercado segurador nacional;

d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de
conformidade com o critério fixado pelo CNSP;

e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem
como fixar as taxas aplicáveis;

f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigato
riamente inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital
vinculado;

g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e esta·
tística fixadas pelo CNSP para as Sociedades Seguradoras;

h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o
exato cumprimento deste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, dispo
sições regulamentares em geral. resoluções do CNSP e aplicar as pe
nalidades cabíveis:

i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem
cassada a autorização para funcionar no País:

j) organizar seus serviços. elaborar e executar seu orçamento.

DECRETO-LEI N° 2.298 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

DISPÕE SOBRE MERCADO DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÀRIOS INCENTIVADOS.

Art. 1° - Compete à Comissão de Valores Mobiliários, sem prejuizo
de suas demais atribuições:

I - fiscalizar e disciplinar as sociedades beneficiárias de recursos
oriund,'s ele incentivos fiscais para a aplicação em participações
societárias:

II - reglll;.imentar a negociação e a intermediação de titulos e valores
mobiliários, emitidos pelas sociedades de que trata o item anterior.

SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUM.9 - A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência.
................................................................................................................
................................................................................................................

Yfensagem n~ L 448, de 24 de dezembro de 1996, do Poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do amgo 61 da Constituição Federal. submeto a elevada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposlçào de Motivos dos Senhores ~tinistros de Estado da

Justiça. da Fazenda.. das Rela.ções Extenores e da Casa Militar da Presidência da Republica. o texto

do projeto de lei que "Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens. direitos e valores.

a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos prcV1stos nesta Lei~ cria o Conselho

de Controle de Atividades Financeiras - COAF e dã outras prOVIdências"

Braslha. ~ ~ ·je dezerrbro de Iqqij
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EXPOSIçJ\O DE MOTIVOS N9 692, DE 18 DE DEZElIBRO DE 1996.

DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, DA FAZENDA, DAS
RELAÇOES EXTERIORES, E DO SENHOR MINISTRO CHEFE DA CASA MIL!
TAR DA PRESIDgNCIA DA REPÚBLICA

Excelentissimo Senhor PresIdente da República.

Submetemos il aprecmç:io dt: V0ssa E:tcelénCl:l () anexo projeto de lei que
.::nmin:lliza tt lavagem de dinheiro e a ocu!mç5.o de bens. ttlrenos' ou ....alores que sejam
nnllnóos de dcrennmados crimes de especial gravIdade. TraIa-se de m~21S uma cOnlnbui4=ão
legislativa que se oferece ao País. visando ao combate sistemático de algumas modalidru:l.es
mi!~s f(cqüemes da criminalidade organizada em nível tTansnacional.

2. u Brasil r::Itificou. pelo Decreto nO 154. de 16 de junho de 1991. a "Convençãü
contra o Trh' '::J llicito de Entorpecentes e de Subslànc:ias Psicotrópicas". que haVia Sido
aprovada em " ienn em 20 de dezembro de 1988.

15. As primeiras legislações a esse respeuo. elabor:J.d:lS na esteira da Convençáo de .
Viena, circunscreviam o ilícito penal da "lavagem de dinheiro" a bens. direitos e valores a
conexão com o tráfico Ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins. Gravítavam.
assím. nu órbita da "recepração" as condulils relJtiv3S a bens. direitos e valores ongín:írtos
dc todos os demais ilícitos que n:1o foram as espécies típicas ligadas ao narcorr.ifico. Essa
orientação era compreensível. visto que os traticantes eram os navegad.Jres pioneiros nessas
marés da delinqüênCia tr;msnaclOnal e os frutos de SUas t:onquistas n.io poderiam ser
l:onslderados como objeto da receptação convenclonJI.

16. Adveio. entáo. uma legis!aç5.o de segundJ. ger:J.c:lo para amphar as hipóteses dos
lIicítos antecedentes e conex.os. de que seio exemplos as vigentes na Alemanha. na Espanha e
~m Portugal.

17. Outros slstemJ.S. ,-orno o dn Bélgica. Frnnça. Itáli:l. :V1éxico. Suiea e Estados
Unidos da América du Norte. uptar::Im per conectar J 'ltl~'al!em rir; tllllht::im" J todo e
4ua1quer llícno precedente..\ doutrina mternaclOnal Llmslder:J. J kglsbdo desses pUlses
como de terceIra geração.

J. A aludida Convenç:io dlspôe: IR. A oflemaçuú do projeto perttlu o pemiltimo t.I~sses movimentos.

"Art. J" Cada lima drLf partes ..1I1orarti w.
mt!dida~ lIc.'(,'eJ.'iGrtaJ para caraclt.'rt':ar cllmo dcl,((H' pl.'nl.Jls e1'J1 H:"

direito IIIfCnUJ. CfUt111dn C011WUt!O,'í imernacwl1ulmt.·Il!(!:

!JI ,J a cfl1I\'crwil1lJtlll rrllnWt'rênciu di' hens... ~

dI U oculw('cíl1 0(( fi ('tlcoqrÍ11tl.'llw.•••

..l,. Desta fllnn:~. ~111 19HH. Il Hrasll.L,,~umlu.nos I~rmos t1.\ Ct11lvenc;ia. cumpromlsMl
tl~ direuo 111Iern:lclonal. r.ltltit:aun em 11)')1. d~ Ilpltic~lr pl!n~llnlcmc 11 llicito pr:mcuuo com
I'.m!':. dlrelto<, nu \;Ilore'ô (mundo<, dI) l1;lrcotr~ltIC().

5. Postenorrnente. com a oanIclOJ1c;Ío do BraSil. a XXII Assembléia-Gcr:u
da OEA. ~m Bahamas. entre I~ e 23 de 'm3lD de 1992. .lprovou o "Regulamento Modelo
,;;obre DeUrt?S de Luvar.:em Relactonados com () Tráfico l1ídro de Dro'1as e Delitos
Cone.tos". c:laborado pela Comlssáo Intemmenc:ma para o ContToie do Abuso de Drogas ..
CICAD.

6. Em dezembro de 1994. Vússa Exceiêncl3. conVidado ceio então PresIdente
Itamar Franco. parncipou da "Cúpula das Americas··. reumão essa In'tegrada pelos Chefes
de Estado e de Governo dos Países Amencanos. no âmbito da üEA. realizada em Miami.
Foi firmado. então. um Plano de Ação prevendo que:

"Os Go\'t!rnos:

Ratiticarão ti Com'enção das Nações
Unidas .wbn () Tráfico JlicilO de EnTorpecentes e Suh.1/àncim
Psicoryopicas de 1988 ti sancionarào como ilícito penal a
lavagem dos rendimentos rJerados por rodos os crimes graves_

7. Finalmente. em J de dezemoro de 1995. em Conterêncla Ministerial sobre a
Lavagem de Dinheiro e Instrumento do Crime. realizada em Buenos Aires. o Brasil firmou
Declaração de Princípios relativa ao tema. ínclusive quanto à tipificação do delito e sobre
regras processuaIS especiais.

8. Ponanto. o presente projeto se constitui na execuçào naCional de compromis~

sos tnternncionais assumidos pelo Bmsil. a ~omeçar pela Convenção de Viena de 1988.

9. A pnmelr.l opção lmposla :10 legislador brJsIleiro no tr:lto desta matéria diz
respeito a Jenommaçiio legal. nomen iuris. Jt) tipO de Ilícito em causa. Alguns países
tlptaram por uma deSignação que leva ~m conra o resultodo da açào.

10. Caractenz:mdo~$e a conduta pela trllnst'ormaçào do dinheiro sUJo em dinheiro
limpo. pareceu-lhes adequado () uso de vocabulo t..jue denotasse limpeza. A França t: a
Bélgica adotam a designação blanchimenr d'argenr e na mesma linha seguem a Espanha
(bfmrquto de dinero) t: Pmtugal (branqueamento de dinheíml.

I J. Outro critério preferido é o da nlltureza da ação praticada. panindo-se do verbo
retendo no upo. Os paises de língua mglesa empregam a expres5ào money laundering; :l

Alemanha deSigna o fato tiplc() de geldwache: .1 .\rgcnuna SI! refere a lavado de dintro: ~I

Suíça mdH:a o tato tipico de blanchissn~e d'ar~t!nr e .1 h:ilia :-,c vale do lermo riciclagio.
LjUC t:lInbém Id~ntllkJ. II ..'erba l:nn~tame do IIpO lo: não propnamente II resullildo do
.,;omponamelllo.

12. O Projeto ora submenoo fi. consideração de Vossa ExcelênCia consagra as
designações lavagtm de dinhliro e ocultação. as quaIS também são preferidas pela
Alemanha t vtrschll!ierung).

13. A expressão "lavagem de dinheiro" já está consagrada no glossário das
atividades financeiras e na linguagem popular. em consequência de seu emprego internacIonal
(monty lauchring). Por outro lado. conionne o Ministro da Justiça teve oponunidade de
sustentar em reunião com seus colegas de Iingua portUguesa em Maputo (Moçambique), a
denominação "hranqueamtInm·'. Jlém de não estar inserida no conrexta da linguagem formal
ou coloquial em nosso País. sugere a inferéncill racista do vocábulo. motivando estéreis e
inoportUnas díscussÕCS.

i4. A OUtra - mas não a ultima - ,)pção diz respeito a amplitude da tUteia penal para
dbarcar como cri,mes antecedentes não somente aqueles lign.dos ao narcotnifico. dos quais II

lavagem de dinheiro constitui um dos vasos comunicantes.

ll). . E certo que ~I ·'{lH'oqt..'m de dinheiro" LUnSU[U1 11m (;(lnJunro UI: opernçoes
L"nmer~lais ou tln;mcemt<; que pr0curJm ;1 mcorpor.1cju nJ economIa de c.·~ld3 pais. de mOdo
Tr.:mSItOno ou pennanenre. dos recursos. b~ns e S~rvICOS que !.!er3lmentc "1 or,qinan e c\'tatt
I'lJne.tl)\ umt rr(lllSa(,'(,'lo",'~'tiL' macro (I lIl,cro trafico li/(lf(l ,ic. drm.:a.~ ' ....ümo o reconhece J

llrermura tnlemllCltmJl .:m geral!! ~:\pecl;1lmemed.i Al1lcnca Lltm:J. lt:f R,IUI Pefi:l CJbreT:l.
rratlldo tl~ Ol.!recl1o r~nal . r,:1t'lcll d~ dmg;l$ ... 1.1\<lho d..: tlmem, EtlicHme-: JUfldicas. Lima.
Peru.I\",..j.I.

20. Ainda em 19 de março do corrente ano, o Presloente da República Orient:11
do Uruguai remeleu a Assembléia Gct:J.l o projeto de lei pelo qual se modificam. ampliam e
atualiznm dlSposIçôes do Decrero-lei n.:l 14.294. de 31 de outubro de 1974, que regula.
naquele pais. a comerclalizaçáo e o IlSO de estupefacientes e estabelece medídas contra o
comercio ilícito de drogas. l-m dos pomos nucleares desse projeto é a tipificação dos
chamados delitos de lavabo y defilos conexos o ulacionados com rI tema.

21. Embora o narcorrMico seja a fonte pnnclpal d:ls operações de lavagem de
dinheiro. náo é (1 sua úmca venente. Ex.istem outros Ilícitos. tJmbém de especial gravidade.

que funcionam como círculos Viciosos relativamente à lavagem de dinheIro e 3 ocultaçáo de
bens. direítos e valores. São eles O terronsmo. o contrabando e o tráfico de annas. munições
ou material destmado à sua produção. a extorsão mediante sequestro. os crimes praticados
por organização cnminosa. contra a odmimsrrnçào publica e ccnm o sIstema tinanceiro
nacional. Algumas dessas categorias típicas. pela sua própna natureza. peltlS circunstâncias
de sua execução e por Car3Ctenzarem fomas evoluídas de uma delínqliencla internaCIOnal
00 por manifestarem~se no panorama d.:1s graves ofensas :lO direilo penal doméstico.
compõem a vasta gama da crtminalidade dos respeitáveis. Em relação a esses tipOS de
autores, a lavagem de dinheiro consti:m nào apenas a etapa de reprodução dos circuitos de
i1iciwcles como também. e pnncipalmente. um meio para conservar o status social de multos
de seus agentes.

22. Assim. o projeto reserva o novo tipo penal a canduras relativas a bens.
direítos ou valores oriundos. direta ou indiretamente. de cnmes graves e com caracteristIcas
transnacionais.

23. O proJcto. desta forma. mantêm sob a égide do <1rt. um do Código Penal.
quc define o cnme de receptaç:io. us condutas que tenham por I1bJeto :1 aqulSlçáo. o
recebimento ou a ocultação. em proveito própno ou Jlheío. de! .•( msa que mbe ser pmdurt1
de crim~. IJll Influir para que rcrcl!iro. de hna.-Jê. l.l adqmra. rcceóa (lU m:ulte" Fica.
ponanto. sob o comando desse dispositivo a grande vanedade de Ilícito!> pamsnârios de
cnmes contro o patrtmônio.

14. Sem e~se t'ritl~rio úe !Orerpretaçâo. o projeto estarta masSificando a
criminalizaç:io p:ll11 abranger uma infinidade de cnmes como J.mecedemes do tipo de
lavagem ou de ocuhação. Assim. o autor do funo de pequeno valor estana realíznndo um
dos tipos previstos no projeto se ocultasse ü valor ou () convertesse t:m outro bem. corno a
compra de um relógio. por exemplo.

25. Aúorad'ã ;1 deSignação pam cunhar as nov:!', c~pecles Údnuosils. [()rn3'S~

mdispen~àvel a claborJ.çao de npos de i1idto lundarnt::mals '-' Lknvauo'l \..jue atendam n
pnncipio da lel!ahdlld~dos dditos e tJ:lS pen:J.~. lll<:;endo n;1 (\mstltUlcJ.u 1;1[( 5', XXXIX) '-'
nu C('x1igo Pen;llart, I').

26. Com o objetivo de redUZIr ao máximo as hipóteses dos tipOS penais abertos.
o sistema POSitivO deve completar-se com o chamado pnncipío da mxanvldade. A doutnna
esclarece que. enquanto o principio da reserva. legal se Vincula às fontes do Direito Penal. o
princípio da taxatividade deve preSIdir a formulação técmca da lei penal. Indica o dever
imposto ao legislador de proceder. quando elabora a norma. de maneIra precisa na
detenninação dos tipos legais. a tim de se saber. taxanvameme. o que é penalmeme ilícito e
o que é penalmente admitído. (Cf. Fernando Mantovam. Dirino penale - Pane generale. ed.
Cedam:Pádua. 1979. p. 93 e S.I.

27. A expressão. no entanto. é utiliZ:J.da como nomen iuns da infração.
nomínando o capítulo I do projeto que contém :l nerma mcnmm:ttiom baslea e os llpos
eqUIparados.

28. O primeIro amgú do presente disegno di legge define com a necessána
clareza. índíspensável à segurnnça jurídica. :.l. conduta mista (omiSSiva ou comlSSlVa) d~

lavagem de dinheiro ou de ocultaçiio de bens. direitos e va(ore'i. onginários de crimes que
são objeto de repressão por meio de cooperação inremacional e de atividades rnternas do
Pais.

29. A redação dada ao caput do ano I" responde á expenência e técnica
vitoriosas em direito comparado. encontrando-se tal tiplticação na Alemanha (§ 261 do
Código Penal). na Bélgica (§ 4!J do art. 505 do Código Penal. Inlroduzido por Leí de 17 de
julho de 1990). na Fr::mçn (art. 212-38 e 324-1 do CLidigo P~m1I. redIgIdos pela Ld n';
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37, \lo maiS. "lj<Jtou o proteto. J'Jamo J..J mtmmo c;; J.Cl mé.1.1mo. a solução
utlliZJ.áa na Argentina e em Porrugai.

31. Ta.mbém à defesa do Estado. ~ob a perspectIva interna. Justifica a
cnmmaltzaclio da lavagem de ~inheiro cemo enudade típica J.utónoma.

33. Inclui-se nessas conslderaçóes a defesa de uma economia saudável. {Jelo
que os referidos delitos Integram. como ameceaemes ao novo opo penal. 0S crimes contra o
Sistema Financeiro NaCIOnal (LeI n- 7.492. de 16 de lunho de 1986).

-1-3. \ssim sendo. a responsabilíJade penal de quem partiCIpa de gntpo.
asSOCIação ou de escmóno que sabe orgamzado para tlm de ocultação ou diSSImulação de
bens. direitos ou valores e uma consequencla n:uurn.1 da regra d.e inCidência do an. 29 do

47. Em pnmeiro lugar. mcluI todas e quaisquer açóes. sejam elas quais forem.
que obtenham. como resulrn.do. a ocultação ou a diSSimulação da "ltarur~~a. orif?~m.

fnc:a/i;açào. disposu;ão, It/rmmenraçào ou propriedade de: hens. direito,'; ou valoref
orlundo.'i. direla ou indirCflllmente. •••.• Jos cnmes elencadas (caput do art. I'J).

-1-&. Em segundo lugar. inclUI outras aifões que tenham por objetivo a ocultação
ou a dissimulação embora não tenham obtido esse resultado. ASSim. "incorre na mesma
pena quem. para C/cultar tlU di.'i..ftmu/ar a ulili::açiio de ben.". direiw.f ou valores
provemt!nres de qualquer dos (.·rime.\ umec:edenles n'ferido,'í nesle arttqn: (I) os convtnt
flm atn·os líÔIOJ: (In a.'· adquire. r(xebe. (mca. IWQlJCÚ,l. dei ou rf.·cebe em garantia.
~uarda. tem em depá'iiUl. 11w\'imenra ou Irl1lrsferc: (/llJ importa Oll expnrla hen.f com
\'Ulnr~f ;nc:wlO.'i"

.+9. Em lercelTO lugar. c..rd.o. abrangido!; nt::lo projeto duas llUtroS cundutas
relevantes:

:5. Por outro lado. o dispOSIUVO. na hipórese de reduçuo da pena. detennina
~"xpressamenteque o seu cumpnmemo devera [OIetar-se pelo regtme abeno Iart. 1". § 5\1).
Evita-se. J5Slm..;0 rc!pme. tt:chado p;:rra <J colabora.d9r. pOIS lmpormna em sua
conV1\,enc13. na galenn da:; pnsóes. com aqueles a quem t~nha aenunclado.

.::tí ProVidenCia IOdlspensavel p<1Ta' ..t efic~~ia Ja lei proposta e a regra.
cstab~i::c:àa !Jejo inCISO II do:m. 2~. Jeclaranao a .1utonoml::l do processo e do julgamento
~ntre L) ... nmc :J,mecedcnte cu básico e o crIme. ue lavagem de dinhcmo. que. de resto.
jrenat' as re.-:omendacõcs ImemaCIOnats lafi:. 2'? 6. dC' Regulamento Modelo da CrCAD).

57. Com efeito. a separacão de proce:isos e _lustltidvel não somente â luz do
jlSDOStO no :.Irt. 80 do Código de Processo Penal. qu.ando alude a 'o~lro mom'o
,·pfew.lnI'· \!ut: o IUlZ repute conveniente p:l.ra J. ~eparacjo. A proposta ora em exame vaI
maiS 'lmge. Determma J. obngmonedJde dJ, separacão e J,ssenra em dois aspectos
l:ssenCI:lI$: ;' pnmelf0. de carater msnumenral. .. 15[0 que o procedimento relatIvo ao
Jlit:IW antecede~te ç:udera eS[;lr - .1$ mais das 'w"ezes - ....ubmetldo a Junsdição penal de
;.Iurro pJIS: ~ ') st'gundo. de natureza m:nenal. diZ respeite às eXigênCiaS de segur<luca e
:ustlca que são frustradas pelas praticas domesncas ou lransn;lClonalS de determmados·
.:nmes ('Ujó1 g.ravidade e reltemç:io consumem d~safi.Qs ao estado ccmempornneo.

a) a uulizacão. oa auvldade económica ou tinancelI'3.. de bens.
direitos ou valores que sabe se~m provementes: dos cnmes antecedentes previSTOS no
projeto:

53. Essa orIentaçào de Política CrimIn31. Lonsubstancluda no direito premia!.
já é consagrada em nosso SIstema positiVO (an. 25. ~ 2':. da Lei nO: 7.492. de 16 de junho
de 1986. que define os cnmes conrra I) Sistema fInanceiro naCional: panigrafo úmco do
..tn. 8': da ~~ n·~ 8.072. de 25 de julho de i gqO. que dlSp6e sobre GS cnrnes hediondos:
paragraro ÚniCO dI) ano Ih da L~t n; :{.137. J~.27 de dezembro de 1990. que define 05

I.'nmes Cl)ntm a ordem trlburarIa. cconómlca t: r:ontrn ,J:, relacões d~ consumo: e o art. 6'.:
.JJ Lei n l) 034, Je ~ de maiO l1e 1995. que dlspóe s\lbre meios operaCIOnais relativos as
.J;;ões Di.1HC;.\dJS por orgamzaçoes enmmosasl.

54, A chamada do c:.:o-reu Oll a mdlcação UI) IOl.'al onde eMeJa o produto da
lavagem nu da ocu!taçàu. mdependentemente de c;~mrigurarem amudes de <lrrependlmemo
do auror. c()·autor nu partiCipe. "'~:nstltuem brechas n'l urgamzaçjo crJmlOosa que devem
"er entr~mada5 não somente pelos llrg::ios C'i[ataIS l.'tlmo lambem por forças SOCiaIS·
externas. A mfidelidade c:nmmJ.1 1.'llnsutUI a \ lolação de um dos ueveres elementares da
'lrgamzacâo t'nmmos.:l. A 4ueora dJ. afecctio !\ucietal-is -'1 romptmemo da omtnà:- ~

um dos f;nos POSltIV("" para n l.'ombJ.{~ m:us \lgOTO!\O t:ontr3CCrto<; tipOS de mt"ratores: L:m
.. t$tema lel;!31 mod~mo n<io pode l~norJr esse tcnómcno. ll1;ti. ;lll reverso. lJcve extr::l1r delt:
lJ'i dlvldenúos t,j\(lra\el~;l ulmumuJdc Jc pessnJ:- Il~,"e,,(.:l:\.

52. Estimulando a pratica da colaborJçao espontlinea por pane dos agentes do
delito. o proJeto reduz senSivelmente :l pena e. conforme o caso concreto. admite o percilio
Judicial ou a substitUição por pe'la resmtiva de direito. quando o co·autor ou participe
presror esclareCimentos aptos oi apuração das infrações penais e de sua autona ou ã
localizaçâo dos bens. direitos ou valores a eles diretamente relacionados {art. t oJ• § 5~.

b) a panlcipação em ··;rupo, tlssoóação tl/.t escritório lendo
conht'cimenro de que sua atividade prmctpal Oll secundária e diri~lda" para o tim de
tavar bens. direitos ou valores provementes dos rerend05 cnmes antecedentes.

50. Portamo. o micleo das condutas elencadas consiste (a) no fato de ocultar ou
dissimular. uulizar ou partiCIpar e t b) no obJeuvo de ocultar ou dissimular.

Código Penal e do pnncipio da culpabilidade. que se extrai da dignidade da pessoa
humana (CF l.1rt. 1\1. nD e da vedaçào da responsabilidade objetiva (CP, arts. 18 e 19).

44. Trata-se. no caso. de uma fonna espec131 de concorrência que pennnirá a
imputaÇão típica mesmo que o sujeito :ltivo não esteja prnticando os atos característicos
da lavagem ou de ocultaç50 descritos pelo caput do:m. r1 e do respectivo § I Q

• Nos
tennos do presente disegno di legge, responde com as mesmas penas reservadas para. a
conduta de lavar dinheiro (to launder money) ou de oculução de bens. direitos c valores.
quem panicipa consciente e dolosamente do grupo. associação ou escrit6rio de pessoas
que se dedicam a essas condutas puni'leis.

-1-5. A inclusão dessa ronna especial de concorrencla encontra precedentes no
direito comparado e nas recomendações internacionaiS (Bélgica. art. 3\1 da Lei de janeiro
de 1993 e an. 42. 3" do Cód. Penal. introduzido pela Lei de abril de 1995; Espanha. art.
1".2. da Lei de 19 de dezembro de 1993; França, art. 2~2-38 do Cod. Penal: Portugal, art.
212• I. a. do Decreto-Lei nJ 325. de 2 de dezembro de 1995: o art. 3Q

, 1. c, iv. da
Convenção de Viena: e art. 2". 4. do Regulamento Modelo da CICAD).

46. O proJeto. por esta fonna. abrange toda a gama de condutas com bens,
direitos ou valores onundas dos cnmes antecedentes enuncmdos.

51. Na esteira de COibir a orauca desse Ilícito e conslder::mdo a neceSSIdade de
combater o cnme organIzado. o Projeto delennma o ,lumentD "de um a dois terços. se o
(;rlme e comendo dt! forma hablluai ou por fI1lermedio de orealJl:'o,,;ào crzmmosa" (an.

r'. ~ 4').

o prolero Hnputa ;lO novo [IPO pt:~a de r~dus:io de m~s a dez unos e multa.35.

38. Como condutas que devam ter \) mesmo tratrlmento penal. o proJeto
-eqUIpara Zlt) upo defimdo nl) caput do .in. \ .. <l conversão. <1 ;lqUlSiç:lD. a receptação. a
troca. J. negocmdo. ..l JD.c:io ou a receptação em garantia. :J. guarda. o depósitO. J.

movlmemac:io e a transteréncl:l de bens. direitos ou valores onundos dos crimes
untecedente's elencados..:om o obletlvo de ocuita.r ou dISSimular a sua utilizacão (an. 1°.*I". 1elIJ.· .

39. Todas essas condutas enconrmm·se previstaS na legislação comparada como
eqUiparadas ti lavagem de dínhelro. ASSIm na Alemanha (~ 261. 2 do C6dígo Penal). na
Argentina (Lei n) 23.75711989). n3 Bélgica lart. 505. n-.l I a 4 do Código Penal. com as
modificações da Lei de 7 de abnl de 1995). ~m Portug;al (.lrt. 2". alíneas a e c. do
DecretO-Lei n': 3::5. de 2 J~ dezemoro de lY951. na Franca ' ..1ft. 2::-38. do Códhro
Penal. mtroduzldo oela Lt:l 0-" 96.392.,j~ 13 d~ mala de 1996L naltálía Ulrt. 648 bis do
Câd.igo Penal. mrroduzldo pel.1 Lei n·- 323. de I) de agosto de 1993). no MéXICO \art. 400
bis Código Penal. com as alterncões de treze de m:J.lO de 1996) e na Suíca (arts. 305 bis e
305 ler d~ Cudigo Penal. Introdu'zldo pela Lei Federal de 23 de mrJrço d~ 1990).

40. Equipara o proJeto. amda. ao come de lavagem de dinheiro a Importação ou
export:J.ção de bens com valores inexatos ltIrt. r'. ~ l\!. III). Nesta hipótese. como nas
anteriores. eXIge o projeto que a conduta descnta tenha como objetivo a ocultação ou a
dissimulaçiio da utilização de bens. direítos ou valores oriundos dos referidos cnmes
anteCedentes. E:dge o projeto. nesses C:1S05. ú dolo direto. ndmitindo o dolo- eventual
somente para n hipótese do caput do artigo. '

-1-1. O projeto também criminaliZil a utllízaçtio.'/IlJ. a.rividudc econômica ou
jilUtncetra. de hem'. Jirel1ns 011 .'alnrl!':~ qlle sabe .H:rem prm'entenres de qualquer dos
crimes antecedenles... ., rart. j'!. ~ :t. H. Neste caso. a mera utHizaç1io. <:.em ter por
objetivo a ocultaçao ou a diSSimulação da ongem dos bens. direitos ou valores. uma vez
que o agente saiba ele tal orIgem. t:aractenza a prática do Ilícito. Tal hipótese o proJeto
buscC'u no direito frances (art. 324-1. 2l alínea. Introduzida pela Lei nl: Qó-392. de 1996).

34. Observe-se que a lavagem de dmhelro (em como caract.eristica a mtrodução.
na economia. de bens. direitos ou valores onundos de atividade llícit:l e que representaram.
no mamemo de seu resultado. um aumento do patrimànio do agente. Por iSSO que o proje[{'
nâo mclui. nas crimés üntecedentes. aqueles delitos que não representam agregação. ao
pammônio do agente. de novos bens. direitos ou valores. como é o caso da sonegação fiscal.
Nesta. o núcleo do tipo constitui-se na conduta de deixar de satisfazer obrigação fiscal. Não
há. em decorrência de sua prática. Jumento de panimõnío com a agregação de valores
novos. Há. ísto sim. manutenção de pammónío ex.lstente em decorréncia do não pagamento
de obngaç:io tiscal. Seria desa.rrazoado se o projeto Viesse a mcluir no novo tipa penal

lavagem de dinheiro - ,I compr.:!. por quem nJ.o cumprIu obngaçáo fiscal. de títulos no
mercado financeiro E r:vldente que essa tranS:lctlo ...c consmuI na utilização de recursos
propnos ~ue não têm ong~m em um Ilkno.

J6. Quamo li pena rntmma Itrés ano~i. ti imponame ter em constderação que.
segundo a doumna penal. em mterpret:l~jo ,h)5 ,lrtS, 59 e ó I do C('ldígo Penal. o Juízo na
~pJicacáo da pena. parte do minimo legal p:J.ra aumenta,la t:m fimçlio das CircunstânCias
JudiCiaiS e das causa:, cspeclUl~ de J:umento. Além da pena mlnImtl guardar correlação com a
prevls[a nus artS. 12 e 13 da LeI n~ (''1.368. l.h: 21 d~ outubro li~ 1976. que dISpõe sobre a
repress:io ao tr.:1tic{) Ilícuo úe $ubsrãnct."lS enwrpeccnte.o::.

32. Realmente. além da ImproOldade o.dmmISEI:!.Uva. como gênero de uma vasta
gama de iltcltudes pratlcad:l5 pelo servlàof. il oculrnçào ou a dissimulação do proveito
auferido com o delito contra a AdmInlstraçâo Pública ICúd. Penai. arts. 312 e segs.: Lei n::
8.666. de 21 de junho de 1993) devem ser reprovadas como espécie de uma delinqíiência
asruciosa. amda que o infrator seja estranho aos quadros admmisrrativos. Assim. o tráfico de
mfluência. a corrupção atIva. o contrabando e o descammho. por exemplo. podem e devem
ser reconhecidos como cnmes antecedentes. pJ.r.l a caractenzação do money laundering.

-1-2. ConSIderado como um llil.'itO que ~nvolve pessoas tisicas ~ Jurídicas de
mtiluplas c;amada~. a pUnlçào ÚiJ lavagem d~ dmhelro <leve alcnnçar modalidades
~pet:lllIS de colaboração dclttu()sa.

96-392 de 13 maiO de 1996). no México um. 400 bis do Código Penal. alterado em 13 de
maio de 1996). em Portu2:l1lJ.línea h do item j do art. 2" do Decreto-Lr.:l nJ 325. de 2 de
dezembro de 1995) e na Suíça 13rt. 305 bis do Código Penal. introduzido por Lei de 23 de
março de 1990), Jentre outros. Além do meus. l) texto responde às recomendações
mternaClonal!> (alínea li da letra h do art. J' da Convenção de Viena: ~ o n') 3 do art. 2'1 dó';
Regulamento Modelo da CICAD~, I'

30. Quanto ao rol de cnmes antecedentes. ú narcotmtico (Lei n-~ 6.368. de 2Ide
outubro de 1976). us cnmes praticados püf orgamzac;lo .criminosa. mdependentemente do

bem Jundico ()fendiUo (Lei n~ 9.034. de 3 de ma lU til! 1(95). u terrOrISmo um. 20 da Lei n';
7.170. ue 14 de dezembro dr.: JlJ83) f! .., I..'omrab.:mdo nu trático de anna~. mumçóes ou
matenal destinado a sua producão (art. 334 do Cddigo Penal c: .In. 12 da Lt:i no 7,170. de
1983.). l.ompoem .:l.S ~-:ltegonas de iOf'raçõe5 per$e~uI1Ja.<; pclú~ mais diversos países. Trãta-se
de implement:lr " 1.15ssll:o principio da luslh:a penal ullIversal. medlilnte tratlldo5 I.'

t.:(mVenCl)~s. ~omo e~[ratcg:l:.t de uma Pillíw:a Cnmmal trólnsnal.'lOnal.
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58. A propÓSitO da separação. o recente Código de Processo Penal ponugués a
admite. entre outras hipóteses. quando a conexão "puder' representar um grave risca
para a preTensão punlliva do Estado" (art. 30. 1. b).

59. FreI aos pnncipias processuais gür:ltitldos pela Consnruiçtio e J. legislacão
ordinána. I) projetO não poderia mduZir a sltuaçóes que ImDhc:lssem a absoluta nutonomw.
~ntre o cnme biislCO e 3 lavagem ou ocuJraçáo de seu produto.

(,O, Tratll-s~ de uma relac:íO d~ l,.":.IU:i<1 e deito yue deve "cr equaclonad:l por
meIO de t'j")rmuJa processual que. Vl<lbilizando J cfic:icIJ, da incnrnmação do Ilícito
postenor. t:'<IJa razoável b3se de m::m:nalidJde do Ilícito antenor, Segue-se daí ;,1
necesslda.de de a Jenuncla pelo delito de ocultação (lU dissimulilc.:J.o ue bens. direitos ou
valores ser mstruIda com "indício!imticicnft!.\ dIJ. l!,'(lsrêndá do cnme antt!cedente' (~ 1"
do art. 2"). Tais mdicios podem restrlnl,pr·sc à matenaltdade de qualquer dos fatos
pumvels retendo::; pelo caput d(l Jrt. I". ~em a necessJ(.iude de :;e aponr:lr. mesmo que
mdlclarlamente. ...I JU[ona. T..11 ressalva se toma OOVI3 lllnnte dus progressos teCnlCOS e
humanos da cnmmaudadt: VIOlenta ou astuciosa. lT1J.Xlme qUJ.ntO oI Jtomlz:lc50 da aurona

. '-'m foKe d.J de'icemrallz:.lc;1o JJ~ t.'ondu[as .:xec.:ullv.\'i.

61. Observe-se. no entanto. IJue a suiiciencla dos IndiclOS rel3Uvos ao cnme
<.:tntecedente est:i a aurenzar t:iO-SOJTIent~ :l denunCia. devenao ser outro o comportamento
em relação a eventual juízo condenatóno.

62. As modalidades de lavagem de dmhelro ou ocultaçâo descmas no projeto
serao pUnidas. amda que desconheCIdo ou Isento de pena o autor do cnme básico iart. 2',!.
§ 111). A regra esta em harmoma com o Sistema do Código Penal. especificamente quanto
à pumbilidade da recepmção. mesmo quando ignorada a amona ou iSento de sanção pennl
o responsável pelo crime de que proveIo a coisa Ian, 180. § 2\1), Tanto a receptação como
a lavaeem e n ocultacão CllrnCtenzam modalidades autônomas de 3prov'eitamemo de um
delito 7mtenor. cUJa r~aç:io penal deve ser. por isso mesmo. mdependentc do resultado do
outro processo.

63. O projetO veda expressamente a $uspensdo do processo em caso do não
comparecimento do reu cItado por editaI. como prevê o arr. 366 do Código de Processo
Penal com a redação dada pela LeI n'" 9.171. de 17 de abnl d~ 1996 Iart. :Y. § 2!J). Trata
se de medida de Política Crimmal diante da incompatibilidade matenal eXIstente entre os
objetivos desse novo diploma e a macrocnrnmahdade representada pela lavagem de
dinheiro ou ocultacão de bens. direitos e valores ()f1undos de cnmes de espec13l
gravidade. A suspensão do processo const1tuin.... um prêmio para os delínqüentes astutos e
afonunndos e um obstáculo à descoberta de uma grande vanedade de ilícitos que se
desenvolvem em pa.rcena com a lavagem ou a ocultação.

64. A execução provisôria e Imediata da sentença de condenaçáo (art. 3"). Com
a indispensável monvnção que justifique essa fonna de pnsão cautelar. atende ás
peculiaridades de ilicitude'e de seu espec131 tipo de autor. Como e cunal. a jurisprudência
têm-se onentadu 110 ~emldo de que :1 pnsão prOVisória. I:m suas várias modalidades
{flagrante. temporâria. preventIva. prom.incia ou sentença condenatOrial. nao alenta contra
o pnnciplo constitucional dn presunção de mocéncia. t..'onfonne a Súmula nU 9 do
Supenor Tribunal de Justiça. Assim sendo. :I condicão Imposta uo condenado de se
recolher ti. pnsão para poder apelar. quando for Imposta pena pnvauv3 de liberdade em
regime fech:ldo ou seml·abeno. ~ um corolário lógiCO de tal oner.•aç:1o. E tal eXlgenclJ.
não é dispensada mesmo t:m se tr.ltando de réu pnmáno e de bons antecedentes. Foi essa
J. onentação do legislador qU:lnlO aus cnmes contra lJ sistema tínancelro naCIOnal (L~I n~

7.-l92. de 1986) t= l;nntra os praticados por orgaOlzacáo criminosa tLel W 9.034. de 1995).
que. no caso. são delito$ antecedentes ao ora [ratado, ~o caso. J. regra ~!-ioeclal revoga a
regra geral oreVlsta no :ln. 51)4. do ClxJigo de Processo P~nal.

(,5. A busca e apreen~j,o t" 11 c;equestro dt: ben~ do IOLhclado ou tlcnunclJdo pela
mfracti.o penal t.:onstl~uem um dos efiCienteS ml!lúS de prevencjo e repres~Jo penal. alem
Je 1W.ranttrem os Interesses da Cnião e àa vínma .:ia mirado qu:mtú ao ressarclmenro
Civil do dano.

66. ~a onentação do proJe[Q. [UlS meàidas cautelares se Justificam para multo
Jlém das hipóteses rotmerras Ji prevIStas pela sistema processual em vigor. Sendo assim.
além de ampliar o prazo para o mícIo da ação penal. o projeto mverte o ônus da prova
relativamente a licitude de bens. direitos ou valores que tenham Sido objeto da busca e
apreensão ou do sequestro lart. 41o!). Essa Inversão encontra-se preVista na Convençào de
Viena farto 5>1. n'.2.7) e 1'01 objeto de prevIsáo no direito argentino I3n. 25. Lei 23.737/89).

61. Observe-se que essa inversão do ônus da prova cIrcunscreve-se. à apreensão
ou ao seqüestro dos bens. direitos ou valores, >!ão se estende ela ao perdimento dos
mesmos. que som,·nte se dará com a condenação (3rt. T, 1). Na medida em que fosse
eXigida. para só a apreensão ou o sequestro. J. prova da ongem Ilícita dos bens. direitos
nu valores. esmnam mVlabllizadas as prOVidenCIaS. em face da v!nual Impossibilidade.
nessa fase. de tal prova.

68. Relevante moditicação ~ mtroduzlda na ~lstemitIca do procedímento de
restituição das coisas apreendidas ou sequestradas e que eregulado pelos ans. 118 a 124
do Código de Processo Penal. O projeto exige a presença pessoal do Jcusado para ter
andamento o seu pedído de restituição (uno 4\1. § 3'.l), Não Importa a forma da pretensão.
se ex.ercIda por meio de Simples requenmento nos autos do inquéritO ou da ação penal. ou
mediante o ajuizmnento de mandado de segurança. ação cautelar ou de ourra natureza.
Trata-se de condição indispensavel para o conhecimento do ~dido.

69. A conVivênCia funcfonal entre os IOvesugadores do fato ~univel e as
autoridades !polícial ou Judicial) que dingem \) procedimento L'!.mstitui eXigênCIa
inafastável para a correta apurnção da verdade material t: :.l satisfação de outros principias
e Interesses do processo penal.

70. Comungando de tal onentaçào e na linha traçada pela Lei n1 9.034. de 1995
(ano 2". 11). o projeto admite expressamente e mé recomenda uma prOVidência de bom
senso. conhecida como aç.5.o controlada: quando o cumpnmemo Imediato da ordem de
prisão de pessoas ou da apreensão ou sequestro d~ bens puder comprometer as
inve';tlgaçàes. o Juiz poder:í suspender tais medidas wn. 4". § 4Ú

). OS requisitos para tal
IniCiativa .!ião expres5ameme tíxados de modo a não oterecer rtseo paro a adminisrrnçào
Ja Jli'iUça pennl e para os demms interesses SOCiais.

71. ~o arsenal t..bs medidas anudelitwlIs. a perda de bens. direítos e valores
I:nm reOt.·"CUS$no ec.·onómlt.;a e a prolbld.o para detenmnauas mlvidades rel:1cionooas com
li talo d.:! [UI1':;; i.lp3reCem l."(lm(l um dos t!feno!i social:-> d;1 condenac:ío ~ um podem!liD
Jgeme de pre·.''':'lC')0 de novos Ilícitos (Código Penal. art. 90. 10. Adotando esta
onemaçáo. o pr~;ÚL> ·.:<;rJ.belece a perda patrimomal.em favor da União. dos bens. direitos
e valores enundo~ ,. dlvidades cnmmosas reteridas no ano 1!J e no seu ~ J1~ (an. ~. I).

72. Tambêm como efeito da condenação é prevista a interdição do ex.ercício de
cargo ou t'unç:ío pubIíca de qualquer natureza. bem como a de diretor. membro de
conselho de admImStração ou gerêncIa de pessoa jurídica condenado por qualquer dos
ilícitos previstos no projeto e pelo dobro do tempo da pena pnvativa de liberdade aplicada
(an. 1'. lI). Em obséqUIO 30 pnncipio constitucional da presunçáo de inocancia. n
interdiçáo somente poderá ser imposta após a trânsito em julgado da sentença
condenatóri3.

73, Fixadas as bases do regime penal e processual pennl do combate aos crimes
de lavagem de dinheiro. {) projeto. na sua segunda parte. volta-se para a definição do
regIme administnltlvo de combate n esses crimes,

74. Nesse senudo. estabelece o proJeto. em suas linhas gerais. medidas de
caráter preventIVO. com o objetivo de inibir e dificultar a utíliZ:1ção de setores da
auvidactr: econõmlca como via para a prritica de operoçães de lavagem de dinheiro.

75. Destarte. cuida o projeto. J. partir do art. ~, do regime administrativo de
comb3~e âlavagem de dinheiro.

76. Com vistas â msUtuiçào de medidas que faCilitarão os procedimento!5
mvesugatÓrios. são detínidos pelo projeto os sUJejws e suas respectivas obrigações. as
sanções pelo 'lão cumpnrnemo Jessas obngaçães. ,\S atnbuições dos órgios
govemamentms tl5cailzadores e à estrutura e compe[(~ncta úo Conselho de Combate a
AtiVidades Financeiras Ilícitas - COAF. órgão com a especit1ca funçáo de investigar as
,uspeu::I.S da pranca de operaçóes de lavagem de dinheIro,

77, Como se sabe. entre a prática da i1t1vidade lIidra e o usufruto dos recursos
dela ongmados. há a necessidade de que seja realizada uma !i~rie de operações
tínancemls e c.:omerclais com o rito de dar a esses recursos uma aparêncía de valores
obtidos licitamente. Pl)rtanto. (J móvel pnnclpal de todo () procedimento de lavagem de
dinht'lro !::era encobnr. Je qualquer fonna. " llng:em Ilícita dt:sses recursos e apagar os
vestIglos Que pennttam as autond3des publicas descobnr cs:;;a ongem.

1'R. Paro .Ih.'ancar C""se objetivo. no entanto. :: inevitável tl -trânSito desses
recursm ndmi "ClOteS n:gulares da :.Iuvldudl! econÓmlCi.I. ~cJa na t<lse de cncobnmento.
'~Ia Oil f.lse dl! i.lproveHi.lmento. quando de5 ~"o tr:lm;tonnados I!m :uivos das mais
.. anadas c\peclc.... para qll~ pns!iam !-ier u'iutnml11S pejos ;1U[()rcs t1JS pritlc:J:> delituosas.

'7t) ('llmo a:-. \\r~::tmZaL:t'lt!s ..'rlmmn~a~. ,-,..,peL'I.Jlm~nte aqud'ls Jedicad:.lS ao
tráfko líegal de entorpecentes e ce annas. recebem normalmente pequenas e médias
somas em dinheiro. pela realização de mUmeros e sucessivas auvidades ilícitas. a lavagem
desses valores requer. penodicamente. J. prática de um sem·mlmero de operações
tínancelras e comercHllS. AdemaiS. J. própna manutenção dessa esmnura criminosa
requer Igualmente a realizaçào de um ourro numero de operações daquela espécie.

'W. Nessas "Iruações. 05 recursos que 5ão girados diariamente por essas
atiVidades delituosas estão à margem da lei e servem exatamente para realimentar a
maquina cnmmosa.

81. Logo. o proJeto. tendo presente o fato de que a lavagem de dinheiro é o
complemento de toda prática delituosa e de que essa operação só é possível com a
trânsito desses recursos pelos setores regulares da ec:onOmlJ.. estrutura um regime
JdministrntlVO de combate a essa operac::io ilícita. cUJos ptlares de sustentação podem ser
resumidos em dOiS:

a) fixaçào de procedimentos que dificuhem o encobrimento da origem
dos recursos e facilitem o trabalho de investigação:

b) ~ri\lÇão de um órgão especializado para investigar a prá.tica de
operações de lavagem.

82. A idéia de companilhamento de responsabilidade entre o Estada e 05
setores da atividade econômíca utilizados para .a lavagem de dinheiro encontra um
fundamemo teôrico e outrO prâtico.

83. O fundamento teórico para eSS3 divisão de mretas pane do pnncípio de que
a respon:~J~)lltd;J.de pelo combate dos crimes de lavagem n.:.lO deve tlcar restrIta tão-só :lOS
ürgãos do E5tado. mas tambem d~ve enVolver toda a ::iocledade. tendo em Vista o
potenCial desesmbHizador dos enmes que se Jnlizam com mmor vigor dos processos de
lavagem. ASSim. como certOS setores da economia são utilizados como VI:'1 paro a prática
do crime de lavagem de dinheiro. o que ilcaba por contammar as anvidades líCitas
desenvolVidas por e5ses setores. t:. por conseguinte.•It'etando i1 t.:redibilidade e :l

estabilidade desses setores. n;ldn rnms lógico do que r;lzer cum que assumam ónus l!

responsabilidades no combate de uma auvidade delÍ[u()!':a que 0:-> atinge diretamente. D~
resta. (ai partlcipaçáo t'ortalt:cerJ a Imagem dt.l$ses $l!lOres perante a t.:omumdade em que
desenvolvam as suas atlvldadt:s.

X4. De fatO. uma C(lmUOIdade org:.lOlzadu "iohre o pnmado do Díreno nào :-.1.:

C'mwJW1a l.:om qualquer prJ.Hca ddílUma. c~tando Iluplicno {l (Il!\,er Impulado u todos til!
panlclp:'lr I! Je colaborar no combate ;1 prJILIS por elol repudiadas c t.Jue. st: n:.iu
..:ombauda!õ. i1c:.lbar.lo por lInpk)lhr n h!Cldn <O;OCI:'II. pd;1 cnrro!>,;!o JlJ'\ alicerces da Vida em
":Illetivldadc.

85. Essa Idéia de co-participação no combate tis atividades ilícitas està.
inclusive. consagrada no an. l.,g da ConstttUlc5.o Federal. que deixa claro que a segu~

I'2nÇI pública é um dever do Esrado. mas mmbem é um direito e uma
responsabilidade de todos. ;-.lo mesmo sentido e de forma mais específica. Já no que
conceme no Sistema FinanceIro NaCIOnal. o ano 192 do teXto constitucional estabelece
que ele deverá ser ll!!struturado di! forma (•.. ) a servir aos Intt!r/tsses da coletividade".
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~, _ Ao fõK10 disso. há r::lzõci de ordem prática que justificam ~sse
~ilhamenro. na medida. em que esses setores. pela proximidade com os seus
ditntes. dispc)e de maiores condições para diferenciar operaçóes Ifcitas de operacões
illcku. .. .

17. ltasalre-sc. ainda. t.jue ô simples c:slabclecimemo de um rezime
:acllaini.scmtivo de combate nos crimes de lavagem. com a panlclpação direta dos setores
qIAI normalmente são utíHzntios nesse processo. constitui um Imponantc fator de inibição
ela 'KilimçlodaJes setores na lavlgem de dinheiro.

11. Neua altura. t:i1be põr em relevo o imponanrt" p3pel que o Sistema
Financeiro Nacional rerá no combate iI. lavagem de dinheiro.

S9. Como o CUflro da m~. modemamentc. ~ realizado quase que
excJusivamenrepeJos sistemas financeiros de ca.da pais. as operações de lavagem. num
OU noutto momento. PDSsarno pelos referidos sistemas. Considerando os modernos
:1YMÇOs das tclecomunic;l.çôcs. o processo de integração. de globalização das economias
e de inrerlipçdo dos sistemas ti~ceiros mundii1ís. verifica-se que as rransferêncw.s
financeirns. não só dentro do tenitório nacional. como especialmente entre países. estào
~x.tremamente t'aciliroo:u. A .modernização do sistema. ~o pennitir transferências
fininc:eírns· internacionais inst-'Utt:im:as. notadamente llquelas direcionadas para paraisos
11ltais e banc:iirios. ac::abl1 di.ficulmndo a pcrsecução. o uescobrimento e a apreensão dos
(apitais procedentes de atividades delituosas e. conseqüentemente. :lumenta a eficáciil dJ
lantem de dinheiro. Por tudo isso. está eVidente o impoml.Otc papel - involuntário.
rql!tre·~ - 4ue o sistern::a financeiro desempenha ~ desempenhará - ...e não se envolver
no combate ó1 .essas alÍvjd:uJes detituosôJs - n:J consolidzu;:i.o de uma mdústria de lavJ:ecm

lIe dinheiro no Pais. o que cenamente repercullr.i. negativamente perante toda a SOCIedade
brasileirn e inlcmaciorial.

QO. Bem vc:rd:Ldc que. :Ipesar da proeminência do sistema tinancciro no
processo de 'lavagem. oUIroS ~c:tore:5 da·~c()m)mla tambem S:IO utilizodos. P.ara o comb.uc
â l~agem de dintlc:iro. ponanto. é neccss:irio, 4uc: n regfme mJmlnislr.ltIvo atinja mmbem
...c:tores nUtro5 i.la c:cOflt?mia l{ue. nu curso dI! suas Ilperacdes regulares. movlmenram
cunsJdt:riivcin ll.Umll$ til! dinheim. 5,; Wi,'lIm ,I cfidL.·/;J tlo l..'t)mbare ;1 lavi12cm ~~ra
,lUmlz:1ua. -

91. Por isso que o ó:lnigo~. ao definir as pessoas JUridicas sujeiras.ao regime
3dministriltivó. procura abarcar não só as insti!uiçàes financeiras (homcos.
financeiras. distribuidoras ue titUlas mobiliários. SOCIedades creditíciJ.s etc... ). como
também todas aquelas insciruíç6es que. por terem como anvidade principal ou acessória.
o giro de médias e grandes quantidades de dínheiro. podem ser utilizadas corno canais
para a lavagem de dinheiro. em vinude do que o projeto abrange mmbém as entIdades
5e:BUadoras. de capiUllízação. dístribuídoras de prémios. administradoras de canões de
crédito e de credenci.amento. etc.

92. Abrange. nínda. o projeto as pes!oas jurídicas que operem' no ramo
ímobiliirio. assim como aquelas que. também físicas. comercializem jóias. pedras e
metais preciosos. objetas de :me e antigüidades lart. 911

• X e XI). Quanto n estas. a
autoridade compeu:nte disciplinat'â aquclJ.S que estão SUjeitas às regras da lei. evitando~

se. assim. uma banalização da fiscaliz3ç.5.o (an. 1-4-. ~ l'J).

93. Fb.ad~os sujeitos. nos uns. 10 e n o projeto CUida de estabelecer as suas
obrigações.

94. No an. 10• .sào definicios 05 procedimentos que os sujeitos obrigados
deverão adotar para que não sejam utilizadOS p'1f<I tins de lavagem de dinheiro.
especificamente no que se refc~ à identificação plena de todos 05 seus clientes. à
manutenção de um cadastro de cJjcme~ atualizado fincísD 1) e o registro de rodas as
operações que superarem dctermínada limite fixado pelas llutoridades adminiso:ativas
compelenteS (intiso 11). .,

9~. Com essas medidas. dificultl-se o encobrimento da origem ilícita. na
medidô1 c:m que elas propiciarão registroS fidedignos que serão fundamentais às
investigações e :lO rastreamento do percurso dos recUrsos objeto de lavagem.

%. Tôlis medidJ.S encontram·se por loda ..I leglslacão wmparada. o que
demonstrn a absolul:l neces!idade de sua mclusào no direito brasileiro. Veja-se. por
exemplo. a Bélgica lan. 4" da Lei de 11 jammo de 19931. oI Espanha (an. 3'J. nU I da Lei
nll 19/93. regulamentado pelo an.,3" do Real Decreto 925/95): PortUgal (art. 3'J. na 1 do
Decreto·Loi n' 313. de 15 setembro de 19931. CICAD (art. lI) do Re.ulamento ModelaI
e u Comumdade Euro~i:l 'item 12 das "Les Quarantes Recommend~uons").

97. Como medida assecuratória da eficáCia dos procedimentos investigatórios.
n ~ 2'1 do artigo 10 detemuna que os côldastroR c os regIStros ;;I.Clma J.ludidos sejam
conservôldos por um prazo mínimo Je CinCO ~mos. podendo ser í\mpliado pelas
;luEoridndes comperCnIe5. contlldo a p>.lnJr tio encerramento·O;) conIa ou da conclusão ílll
lrans:u;::io. pOIS nem 'Sempre :1~ oper:lc(>t:s ser:1o re:tlíz:ldJ.s por clientes penmmentes uos
o;uJclto! obrigados,

98. ~o inciso m do anigo i O. o projeto esmbelece o dever dos sujeitos
obrigados de atendrrem as requisições de inronnações do COAF. órgão cnado pelo ano
14 do projeto. ~isso. o projeta toma o cuidado de submeter essas requisições ao crivo do
Judiciário. o que cvitarã injust,itic:ldns e indeVidas mtromissões estatais na Intimidade dos
clientes. De resto. o projelO não se adenrra na quest~o do sigtlo bnnc:írio. que é objeto de
tratamento em legislação complementar.

99. Já o un. J 1. inciso J. ~stabelecc oue os SUlellOS obrigados "dispensarão
~sptcial attnção às opt!rações que. nos termos d~ instruç6es emanadas das autoridades
compettntes. possam consriluir·'s(!' em sirios indícios dos crimes previstos" no projeto ou
com eJes reJ3cion:tr~se.

100. O § 111 do mesmo ano 11 determma ás autondades competentes. nas
ins[CUçóes menciomldas pelá inciso l. :J. .~tabOrtlcdo de uma "I'dação de operações que.

por suas caractedmcas. 110 que jl! refere as parre.v t:nvoh,idas. miores. forma de
realílação. instrumento.V /llIli:ados. ull pc/a tulta dt: fundamento t;:(.:onámico ou legal,
possam configurar" a prática dos delitos prevIStos no proJeto.

101. Estabelece. ainda. o projeto que ··os pessoas r4eridas no art. ~ (ll)
fUlItrào comunicar. no prazo de vinte e quatro horas. às autoridades compettntes (b) a
proposta ou a reali;:.açào" de tais transa.ções.

102. Tais regras fomos buscíU' na expenência internaCIOnal. onde há previsões
dessa natureza., necessárias' para a prevenção e repressão dos delitos previstos no projeto.
Veja.~se a Bélgica (art. 811 da Lei de II janeiro de 1993). a Espanha (art. 3\2, n2 2. da Lei
19/93). Portugal (art. 8'. n' l. do Decreto-Lei n' )13119931. Suíça (ar<. 305. 'er.• 2. do
eód. Penal. redação da Lei de dezoito de marco de I9941. u Comumdade Européia (itens
15 e 28 das "Quarame Recommendations") e a CICAD (art. 13 do Regulamento ModelaI.

103. Algumas legislações. como a pormguesa de 1993 {Decreto-Lei 3131.
optaram por determinar o dever de abstençtio (an. 11) na execuçáo de "quaisquer
(Jpf!raçõe.~ que Jundadamenre suspeitem t!.Har rclacionada!í com a pratica do crrme "

I04, ~o cmamo. entendemos que à ·.olução mais Juequada aos pnnciplOs que
informam o projeto s~ constttUI no dever de comunlcaçao. ema (lperaçiio. embora
constante do elenco elaborado pelas llutondades competentes. plXie ser absolutamente
legítimn e mio se constituir na prática d05 Ilícitos prevl'-aos no Projeto. CJ.be :.b
autondades pruceder o. necessana mvesngaçao e uevenu() l~l instttulr o dever de mio
reôllizacjo da mesma ptlrque memmente 5uspena.

105. Como il falta t.I~ doIdos mais preclMis nf) momentO tlJ. realtzac:io das
operaçóes p{KJena údxar de fora um gr:mde número de (Jper:tcüe~. prevê. ainda o projeto
(.Ift. 11. ll) o úever de comunlc~c;:io. ··/lO pra:o dl' nJlU!" l{Ull/r" JUJrtJl'. ú,\ autoruladt.·,

competentes. de (01 todas a:l transações" objeto do registro prevIsto no inCISO n do art.
10. "que ultrapassem limite fLTado, para esse fim. pela mesma autoridade" .

lO6. A panir desse cntério objetivo. fecha-se o cerco em relação àquelas
operaç5es que eventualmente não tenham SIdo comUnIcadas e pennne-se. inclusive. que
$e possam Identific3I' osctlaç6es de movlmentaçâo tínancetra signíficativas r, ..ro dado
momento em Certa região. Nisso. o projeto toma o CUidado de detennmar que mültiplas
operaç5es re3lizadas por uma pessoa física ou Jurídica. seus entes ligados. em um mês
calendário. com uma mesma pessoa. conglomer.1do ou grupo. e que ultrapassem o limite
fixado pela autondade competente. ~eJ3m conSideradas de fonna aglutinada (art.
10. § 3").

lO? Isso se ;'Isnfica. porquanto um dos expedientes utilizados no processo de
lavagem e justamente il realizaçáo. de fornm pulvenzada.. d~ !numeras oper:Jç6es
envolvendo pequenas quanuas tver CICAD. Regulamento Modelo. art. 12. n'J 4),

108. Se o sujeito estIver submetIdo il fiscó:lJizaçilo de algum orgão. i3 comUnIcação
deverá ser dlrigída a esse órgão. Em caso conrr.ino. ao COAF (artigo 11. ~ 3~.

109. EscJmeça-se que o proJeto• .ao se referir a "outoridades competentes", está
remetendo a matéria às legislações específicas que dispõem sobre a regulamentação e
fiscalização das pessoas menCIonadas no art. '?

110. Assim. para as pessoas que operam no sistema financeIro a "autoridade
competente" ~ O Banco Central do BraSIl (Lei n·~ 4,595 de 31 de dezembro de 1964. drt.
g!J. VIU e LX). pa.ra as que operam com valores mobiliános. como as bolsas. ê a
Comissáo de VJ.lores ~tobih:irios - CVM (L~I n: 6.385 d~ 7 Je dezembro de 1976.
~rtS. ~'1. III e V. art. 9'J e (I: OecretO-Lel n.' 2.298 de 21 de novembro de 1986). e. pnra as
~nudades que operam no Sistema de seguro e capnalizac;1o. a Supenmendência de
Seguros Privados" SUSEP (Decreto-L~i n·! 73 de 21 de novembro de 1966. ano 36: Lei n':
6.435 de 15 de julho de 1977..lrt. 9"1.

111. ObViamente. todos eSsns ,omunicações ~I!nam meficazes para fins de
investigaç:ío. se delas os c1iemes tomassem conheClmento. S~ndo assim. a pane final do
mciso II do an. 11 deIxa daro 4ue n~ SUjeitos obrigados uever:io "abster-se de dar
nencia (iOS díenre.\' de ta/ comumcuç'úo". :,;aranundo .1 contídencmlidade das
mvesug<lçóes Jelas (Jecorrenres tComunn,bde EuropeuI. n' 17 da "QuarJ.nte
Recommenuuuons··)

112. O § 21) do amgo 11. como forma de vwbtlíZ::JI as comunIcações pelos
sujeitas obrigados. estabelece que J.s comemc.:lções .~dS open~óes su<:peJta5. q,U.:mdD
realizadas de boa-ré. não dar.1o mnrgem à responsablhzação CIVtl ou admmlStrauva do
sujeito obrigado. de se~s controladores. dos seus admmIsrradores e dos seus empregados.

113. Esse dispositivo. como se vê. afasta lmpedimentOS de ordem legal QU

cantrarual relativos à mnnutenção do sigílo dessas operacões.

114. A exigência de boa-fé consubsroncia a preocupação de que não. sejam
realizadas comunicacães infundadas. que submetam os clientes a um procedimento
investigatório desnec~ssário.

115. Tal fórmula. porque necessária. encontra·se na legislação comparada
(B61gica. art. 20. Lei de 11 de JaneIro de 1993. o Espanha. ano 4' da Lei 191931. como
também nas recomendacães mtemacionals ICICAD. art. 134 da Re~ulamentoModelo. e
Comumdade Européin. i'Iem l6. das "Quarante Recommendauons"l.

116. No Capírulo VUI. o Projeto cuida de detínir o regime sancionador para o
não cumprimento. pejos sujeiIos obngados. das obrigações previstas nos ans. 10 e 11.

117. A responsabilidade administrativa constitui um capílUlo indIspensável para
o 5UCesro da lei ora projetada. Com efeito. desde muito tempo os estudos e. ~balhos
destinados ao combate da criminalidade dos respeitáveis. em áreas como dos Ihcltos de
contrabando e contra i1 udministração pública. por exemplo. \iêm propondo a maior
inceração entre o Direico Penal e o Direito AdministTatJV.o Penal. cDnsjd~r.ldo este r:u,n0
sob a perspectiva da punição das infrações admlnlstI':mvas como medujas de Pohuca
Criminnl para a prevenção de delitos.
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118, Assim. no art. 12. Jdorando-se um cnrério de progressividade ~

proporclOnlllido.de. prevê I) projeto ;.1$ sanções de advertência. multa pecuniária.
mabtUtaçáo tempociriu e cassação da o.utonz.n.q:l.o para opern.cão ou tUnclonamento.

119. A advenêncIa. nos termos do art. 12. * I", será aplicada nos casos de
Irregulandades em relaç:io às Instruções expedidJ5 pelas uurondades competentes paro o
cumpnmemo do disposto no ano 10. ínclsos l ~ H. que \lersam :iobre o cadastro e ;1

l(jentlficaçào tios diemes ImClso fl e u registro d<.ts operncóes IinCISO m.

132. Esse Conselho ...l!!!ue ~I linha dn'i ... Imllurcs I.'ncomradlcos no direito
t."ompabdo. A'islm n:1 Argenuna.-t:om a ··ComJ.\"üjn ,\fixla de Contrai d~ ias op~ratoria.f
r~Ú1Ci(Jnadas ccm ellavado de dinero dei narcCJlralico": na bpanha. t:l\m a ··Comisión
de l'revencirin dei Branqw!O de CapÍlalcJ 11 IllfracclOne.\' ;\lonelarias'l: na França. cum
II ··Traúement du Ren.'ie1IinementEl:1r:lion (,'omrc /.es Circuils Financicr,f Clandeslin,f

- Tracfin": e. nos Estados enioos da Aménca. .;;::m o ··Financiai Crimes Enforcl!ml!nE
.V~twork • FinCES".

Respenosameme.

t 39. Todas as conmbuiçães (oram anniisadas pelo ;.vlinisrro da Justiça. pelos
represem.:mtes da Procuradona"Geral d<l Fazenda =,aclonal e Ban:::o C~ntral do Brasil e
munas delas estão mcorpor.ldas na redação ora .:lprcsentada.

Este e ú projeto. Senhor Pres.laente. que submetemos it. alta consideração de
Vossa ExcelênCia. na conVicção de que. uma vez conVerti~O em lei. seja mais um
dícieme mSbUmento na luta contr.l as modalidades maIs audaCIosas do cnrne orgamzado
e de suas i1icíras conexões.

133. O dfsegno di legge comem regras necessariamente mmuciosas acerca de
Situações e mteresses Gue gravll.am no universo dos delitos antecedentes e das múltiplas
nnvidades relativas a mdúsma e ao comérCIO da lavagem de dinheiro.

134. Os bens. direitos ou valores oriundos de crimes prancados no estrangeiro
(an. 8<1): as pessoas Jurídicas com especiais deveres de conttole na prevençào e teptessão
dos ilícitos (art. 'Pl: a idennticnção dos cliemes e manutençào de registros (an. 10) e a
comunlcaçào de operações tlnanCelr:lS (art. 11) conslltuem capírulos de um repenóno de
objetos em torno dos qUaIS devem movimentar-se os operadores do Direito e do Processo
Penal e mmbém do Direito AdmInistrativo Penai.

135. A elaboraçáo deste textO Iniciou-se com um anteprojeto produzido por
gI1lpo técnico sob a coordenação d<l Casa Civil. Após ISSO. o trnbalho passou p~ a ~gide
do Ministé:io da Justiça. lendo sido elaborado por professores e técmcos sob a dlreçao do
respectivo Ministro.

136. Antes de chegnr ao presente estágio. tivemos oponumdade de discutir a
matéria com órgãos e espeCIalistas estrangeiros (Suíça. Inglaterra e Estados Unidos da
Améncal.

t 37. Divulgamos. o textO então produzido. na forma de Anteprojeto no Diário
Oficial da União de-S de Julho de 1996. t;tilizamo-nos. lambem. de divulgação via "!Jome
pagt!" do MinistérIO da Justiça Junto à Internet. lUdo para receber criticas e sugestóes
visando ao seu apnmoramento.

138. Foram renlizadns. paralelamente. reuOlõe~ para discussão do tema. com a
presença do Ministro da Justiça e de representante da Procuradona-GE:ral da Fazenda
Nacional. Foram ouvidos. em São Paulo. em cinco reuniões au[õnomas. a Federnção das
Indústnas de São P:1ul0 . AE5P. a Federaç:io Braslleim de BiUlCOS - FEBRABAN. illi

Bolsas de Valores ~ :v1erc:mni Je Fumros••1 Associilção BraSileira de Bancos
InternaCIOnais - ABBI. c u Assoclt1ção BrrlSllt:ira de Bancos Cumerc1:J.ls e Ml11tiplos. Em
Natal houve reUnião com os PreSidentes dólS Fcderaç'üe~ da Agnculltlf:J.. Comércio t:

Indúsma dos E:>t<ldos do Rio Grande do No«e. Pernambuco. Paraiba e Ceo.râ. Em Belo
Horizonte. a reUnião fOi onIanlzada pela Federacâo de Indústrl3 de Minas Gernis
FIEMG. \)nde C()mparecera~ mo.glsrrndos e ólúvog:1do!õ, roi re:.thzada reuOIão no Rio de
janeiro cnm ól respecu',!;l Fcü~r:lc;:i~) dI: Inüú5tn~. O .mleprojt:to tOl ~xptlS[(l e tHscundo t:m
reunião d.t CllmlssàLl de Con5tltulcào c Jusuca l! Rcd.ll::i.o da C'ml:lra dU5 Deputados.

PEDRO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

L'

ALBERTO MENDES CARDOSO
Ministro Chefe da Casa Militar da

Presidência. da República

/- /~. , ;(/1,_'

c' ~EL~?l?' JOBIM

,JMin;~::;:

LUIZ FEUP,É LAMPREIA
Minis[ro de Estado das Relações Extenores

128. Obviamente. para o bom desempenho de suas funções mvestigativas. o
COAF fcrã que cont:lr com. além dns míorrnaç6es que lhe sào fornecírlas. outras que
sejam necessárias pat:l a comprovação ou não da prática de lavagem de dinheiro. Nesse
~tido. o projeto estabelece. eonÍonne Já menCionado e nos termos do ano 10. 111. que o
COAF poderá requisitar mfotm:lçõts dos SUjeitos obngados. desde que autorizado pelo
Poder Judiciãrio.

120. No caso de :.iphc:ll;ü(} Lle mulra. o proJero tal:uha ti!> autOridades competemes
;.\ aphcac:J.u dJ. multa fixa de :lle RS 200.000.üO lÓUZemO:-i rnll realsl ou vanavel. de um
por cento Jte () dobro tio valor da operucâo. ou até tluzemos pur C:l!mo llo lucro obtido nu
t.luc",presumlvelmeme scn:.1llbudo pel.1 realizado da operJdo,

121. Essa ....mção ... t:ra .lphcad.1 .IOS ",u,leltt):; llhng:.1do~. lluamio ~stes. por
neglJgencl:.1 ou dolo. d":l:tarem Úl! s.mar. no j1r:llo uue Ihl!s lnr ti:t~ldo. ~I'" Irregulandm.1l!s

objeto de adverrencla I3rt. 12. ~ 211• aI: não realizarem 3. IdentIticação ou o registro
p~VIStos na'i mClSOS l e II do ano 10: ná.o atenáerem. dentro do p.JZo t1x:lda. as
requisições do COAF ou deixarem de fazer as comunicações das operações suspeitaS às
iluwndades competemes Iart. 12. ~ 211• ri).

122. O rigor dos valores da. multa procura inIbir :l panicipação dos sujeitos
obrigados em operações de lavagem de dínhelro. sendo contrnbalanceado pela exigência
de que haja pelo menos negligência dos sUJenos obngados para que essa sanção seja
aplicada.

126. ;.10 capítula IX. o projeto CUida de estruturar o Conselho de Conuüle de
AtiVidades FinanCelr.lS . COAF. Criado no ilmbno do Mínis(eno da Fazenda (aft. 14).
Esse Conselho (er.i a mcumbênclOl de. :J.lem de :1plicar penas admmistfanvas. disciplinar.
receber. exammar. Idennt1car e investigar as ocorrenclJ.s suspeitas da pr.i:tica de lavagem
de dmheiro. sem prejuízo da competência·dos demaiS órgàos e entidades governamentais
envolvidas nesse combate.

124. Todas as SilIlÇôeS constantes do proJeto. nos tennos dos art.s. 12. caput. e
14. § I'J. serão aplicadas pelos órgãos e entidades governamentais tiscahzadores e pelo
COAF. quando se tr:Itaf de sujeüos não submeudos J. nenhuma autondade. devendo o
procedimento para. apHcaçáo dessas sanções ser regulado por decretO. onde serão
assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 13)

123 A inabilitaçào temporána será aplicada para mfrações graves quanto ao
cumpnmento das obrigações Impostas aos sUjeitos obrigados e no caso de reincidência
especifica em mfrações punidas com multa (art. 12. ~ 3°). Já. a cassação de amorização
reserva-se pM3 os casos de reincidenci.:l especifica em infI'3çães punidas com J.

mabilíração tcmporana.

127. COntO "Pito ó.1l:lma. t.' regime 'Idmmisrrativo tem como ponto crucial :l

realizaç5.o. p~los sUJelto'i obrigados. d~ registro ~ de comunlca.çôes de operações que
é:xcedam tletertnlIUlda !JatO(', :l.l6n de. comumcacócs eventuais e periódicas de operações
'iuspeiras de consubstanCiarem :1 pr.itlca de I.:1vngem de dinheiro. Isso. Indubitavelmente.
Implicar.J. um numero .:ieVóIlJisslmo t!~ inrormaçóes 'inbre operacóes tinancelrrls e
comeTelallõ. rCJ.Iiz:tdas nos 01:115 dIVersos ponto!> do País e no exrenor. Para que essas
mfotm:lcoes desencontradas e Isuladas seHlm uanslOnnadas em eVldencms da prnticn tln
~nme t1~ lavaeem lIe tJmhelrll. h:í a necessldó.lue d~ que lhes ~cp dado um tr.lt3menT.o
:KJeqo;do. :>l!'; pt:ID cruzamemo th:ssas m(onnacô~~. 'IcJ:1 pelo Irab.:llho tle n:ltureza
l!!;rah')IIC:t, P:ir:llamo. ~cl':1lmpre~clOdi....eJ uma co;lrutur:l ~ldmmISlrauv:t c~peclaltzad"".

fam1l1l1f1%ndJ com 05 mstnamcntos dl..l merendo t"ínancelro e comercial do País e
Internaclonai. para que. áe posse dessas inionnações possa extrair evidências e provas da
prática dor. enmes de lavagem de dínheiro. sem úllar que. muitas vezes. a celeridade das
ínvestlgações será um3 peça fundamentai para o desbaratamento de uma em?resa
criminosa.

125. Esse regIme s:mcion3dor é íá conheCido pelo direito brasileiro. sendo
simílar ao contido na Lei n~ 4.595 de 1964. que regulamenta o sistema financeiro
lan. 44).

129.. Se.. ao tim e ao cabo de suas imcsugações. o COAF concluir pela ex.lstência
de crímes previstos no projero ou de fund3.dos indícios de sua pratica. ou de qualquer
outro ilícito. deverá ele comunicar ás auroridnde-: comperentes para a instauração dos
procedimentos cabíveis (art. 15),

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE ;l<IOTIVOS DO ;l<IINISTERIO DA .JUSTIÇA
~. DE I I

1. Srntese do problema ou da situação qne reclama providências:

130. Nos (ermos do § 29 do 3rt. 14. o COAF. além de seu cmter de õrgão
invesugauvo. terá um caclter de coordenador das auvidndes governamentaIs de combate à
lavagem de dínhelro. devendo para (anta propor mecam;mos de cooperação e de troca de
infonnaçóes que vinbilizem ações r<lpldas e eficicnres no combate dessa a[jvidade
delituosa.

! Falta ao B~i1 uma lei que cnmi.nalize a lavagem de dinheiro e i1 ocultaçl1o de bens. direilOs ou
: vmores que sejam onundos de determinados crimes de especial graVidade. e qlJt e51eja. em consonãnClll com
; convenções a respellO deste nssunlO fmna.das pelo Governo brasileuo.
;

13J.. Fica claro. portamo. que .10 COAF t:;lberri anahs:1r opernçôes tinanceirns e
comerciaiS dos m:1IS diversos tipOS e estrururns. , ..mdo que o evidencmmenro de uma
opernc:io de lavngem de dinheiro 03 maior pane das vezes eXlgtr.i Oexame de complexas
esbUruras negoclllls. requerendo ~onhecimemos teórICOS t: práticos n:1o sô sobre
procedlmemos de invesugaç.1o. C0mo t:1mbém sobre opernçães t1nancelras e comerciaís.
Nadn m:lIs !:Sglco. pOIS. tjlle o t:orpo t"unclOnal desse orgáo seja composto por servídores
de repuroç:áo Ilibada e reconheCida competencla. de óm:ios e entidades governamentais
~ue seF1.m responsávels pehl t'iscahz:t.ç:io dessns operncâes e que. de uma forma ou de
o~trn., esteja,:" ligados :tOS ~elores ~nvolvidos no l.:ornbare ;.i pr:itica de lnvagem de
dlnh~lro. DISto. re~ulrar.í o caráter multidisclplinnr desse orgão e que. certamente. será
um fator de celendade no. conduç50 de ~uas funções,

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

Elaboração de projetO de lei que dispõe sobre os crimes de ··Iavilgem·· ou ocuh.ação de bens, direitos e
valores: sobre a prr:venção da. utilização do sistema financeirO para. os i1ícilOs prevlSlOs nesta. Lei: cria. o
comelho de Controle de Atividades de Alividades F1nanceJfôlS - COAf. e dã OUtras proVIdências.

3. Alltrnativu u:mentes à mtdidas ou atos propostos:
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4. c.....:

5. Razões quejusdfiquem a urgência:

6.1mpllCIO sobre o meio ambiente:

7. Síntese do Parecer do Órgáo Jurídico:

:v1ani-testa-se tavoravelmente ::la projeto de lei

Aviso n~ 1 833 - SlJPARlC Civíl.

Brasilia. 14 de dezembro de 1996

Senhor Primeiro Secretario.

Encammho a essa S~cretana :\Iensagem do Excelentlsslmo Senhor Presidente da

Republica relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre os climes de '"lavagem" ou ocultação de bens.

direItos e valores. a prevenção da utilização do sistema tinancelro para os J1jcitos preví"tos nesta Lei.

cria o Conselho de Controle de Atívidades Financeiras - COAf e da outras proV1dênciaslt
,

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS ORVALHO"-,
\1ínistro de Estado Chefe da Casa Civil

da Prc'ildência da Republica

\ Sua E'<.cclencla () Senhor
Deputado Wilson l"J.mpos
PnmclfO ~ecrc:tano da CJmarJ. dus DeputadOS
IlRA~II.1.\-I)F

PROJETO DE LEI N° 2.701, DE 1997
(Do Fernando Ferro)

Dispõe sobre o Serviço de Televisão Comunitária.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇl\O E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART. 54)
-ART. 24, lI}

o Congresso NacIOnal dt:creta

Art. I ° Para os efeitos desta lei. conSidera-se Serviço de Tdevlsão Comumtária
a modalidade de serviço espeCial que compreende a radiodifusào televisiva de sons e
imagens. em freqüênCia VHF ou UHF. operando em baixa potência. a ser outorgada á
Fundações ou AsSOCiações civis, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
prestação do serviço,

Paragrafo 1° A outorga, por autorização. será feita pelo Poder Público. e tem a
valídade de tres anos. penniuda a renovação se cumpndas as eXIgências previstas para o
!:>ervlço

Parágrafo 1° Os dingentes das Fundações ou ASSOCIações CIVIS devem ser
brasileiros nato!:> ou naturahzados hã maiS de 10 anos

Parab'Tafo 3°. Entende·se por baIxa potênCia um ltmne maxlmo de 250 watts,
Paragrafo 4'" A altura do Sistema irradiante será limitada a um mID:.tmo de 30

I tnnta) metros

Art. 2° O Serviço de TeleVisão Comumtliria obedecera aos precetlos dos
Artigos 1°.3".5",21".220°,221°.222° c 123° da ConstituIÇão BrasIleira

Art, 3° O Serviço de Televisão Comunltána sem autonzado â pessoa juridica
que preveja em seus estatutos a eXIstencI3 dt: wn Conselho Comuntláno. composto por.
no minimo. CIOCO entIdades pertencentes a comumdade da área abrangida pela emissora.

Paramafo Unico O Conselho Comuntlano terá. caráter consuitp,.'o c fiscalizara
a emissora no tocante ao seu caráter comunltario. ã sua administração. e à sua
programação

Art 4° O ServIço de TeleVisão Comumtária tem por tinahdadc o atendimento :i
comunidade beneficladu com VIStas a:

I - dar oportumdade a difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e
hábitos SOCiais da comUnidade.

JI - oferecer mecaOlsmos á fonnação e integração da comunidade. estImulando
o lazer. a cultura e o convívio socml:

III - prestar serviços de utJiidade publica. integrando-se aos serviços de defesa
CIvIl sempre que necessâno:

IV w contnbuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos
Jornalistas e radIalistas. de confonnuiade com a legtslação profiSSIOnal vlgente~

V - pennitlr a capaCitação dos Cidadãos no exercIcio do duetto de expressão e
dacidadama

Art. 5° O Poder Publico cnara Comissões Regionais de Ass~ssoramento

Técmco. que terão carater consultIvo

Parágrafo l° Cada Comlssào RegIOnal sem constituida por 6 (S~15' membros 3
(três) mdicados pelo Poder Concedente ~ 3 (três) mdlcados por entidades da
radIOdifusão comUOltana

Parágrafb 2° Compete a Comissão RegIonal.
I - assessorar tecmcamente as DelegacJa.'i Rcgton3lS do Mmlsteno das

Comunicações. ou órgão publico com função sImilar'.
II - opmar sobre assuntos referentes ao Serviço de Tdevlsão Comumuina.;
In - conmbuir para o equaclonamento de conflitos envolvendo o Serviço de

TeleVisão Comumtaria.
Parágrato 30 A cada 2 (dOIS anos I o Poder PublICO publIcara edital convocando

as entidades comumtàtias interessadas em partiCIpar da ComISsão R~glOnnl de
Assessoramento as TeleVisões Comumtárias. para.. reumdos sob Sltl coord~nação.

elegerem os seis membros da ComIssão.

Art. 6°. As emissoras do Serviço de Televisão Comunitaria atenderão. em sua
programação, aos segumtes princlplos·

I - pennitir o livre exerClClo do direito de mamfestnç:iio do pensamento. a
cnação. a expressào e a mfonnação;

11 - preferência a finalidade!; educativas, artlstlcas. culturaiS Li mform~uvas.

VIsando o desenvolVimento geral da comUnidade:
III w promoção das altVldade~ amstlcas. culturaIS, e Jornalísticas na comuradadc

e Integração dos membros da comUnidade atendida.
IV - re~pel1o aos valores ellcos e SOCiaiS da pelísoa e da tarnll1a. favorecendo a

mtegração dos membros da comumdade atendida:
V - não discnmmação de raça. rehgião. sexo, preferênCias ~e\'uais. convicç~s

políuco-ideológIcas-pamdánas e condIção socml nas relações ccmunitân'as.

Parágrafo 1° Evedado o proselitismo de qualqu(;T natur~z.a na programação das
emlssoras de teleVIsão comunitária

Parágrafo 2°. As programações opinativa e mfonnauva ob3er....arão os principias
da pluralidade de opimão e de versão simultâneas em materias polêmlcas. divulgando.
sempre, as diferentes interpretações relal1vas aos fatos notiCiados

Parágrafo 3°. Qualquer CIdadão da comUnidade benefiCIada tera direno 3 emiur
opiniões sobre quaIsquer assuntos abordados nu progmmação da emissora, 'bem como
mamfestar Idéias. propostas. sugestões. redamações ou reivindicações. ,!,~vendD

observar apenas o momento adequado da programação para fhzê·lo. atraves dt; pe:dido
encaminhado :i. dlreçào responsãvel pela TV comunitária.

Art. 7° O Poder Público divulgani H$ta dos canais dlspomveis para. cada
localidade. indicando pelo menos dOIS canaIS nas freqúências de VHF e dois c:lnnis nas
frequencms de UHF para operação do Serviço de TeleVisão Comunmiria.

Art. 8°. Para obtenção da autonzação para execução do Sen,.tço de TeleVisão
Comumtãna as entidades mteressadas deverão solicitar petição ao Poder Concedente.
confonne o Plano BásiCO

Paragrafo 1° /\s entidades deverão apresentar no prazo lixado para habilitaçãO
os seguIntes documentos

I - estatuto da entidade. devidamente rel.!:lstrado>
li • ata de constItUIção da enlidade e eielção dos ~~us dmgente!;. deVidamente

registrada:
lU - prova de que cada um dos diretores e brasIleiro nato ou naturalizado há

mais de dez anos;
IV - comprovação de mal0ndade dos diretores.
V - declaração assmada por cada diretor comprometendo·se ao fiel

cumpnmento das normas estabeleCidas para o serviço.
VI • manifestações em apOio almciatIva. formuladas 'por entidades asSOCIativas

e comumtánas. legalmente constltuidas e sediadas na arca pretendida para a prestação
do servIço;

Parágrafo 2°. Havendo regularidade na docwnentação apresentada pelo
solícitante e disponibilidade de canal ou frequência. o Poder Público outorgara a
autorização à entIdade solicitante,

Parágrafo 3° Havendo mais de duas entIdades ha.blhtadas a prestação do
serviço, OUVIda a Comissão Regional de Assessoramento TécOIco. o Poder Concedente
ambumi a concessão levando em conslderaçào·
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1 ,. a representatIVIdade e grau de responsabilidade admimstratlva do Conselho
Comunitãrio da entidade;

II - o apoio de entidades asSOCI3Uvas e comunitárias. consIderando sua
importância do ponto de V1sta socIal e comunitàno. e o número de membros.

Paràgrafo 4"'. Constatando-se evidente equílíbrio da representatividade das
entidades solicitantes, o Poder Ptiblíco poderá recomendar alguma fonna de assocIação
entre estas.

Paragrafo 5°, Não sendo bem sucedida a imciatlva antenar, o Poder
Concedente procederá a escolha através de sorteIO.

Art. 9° Nenhuma pessoa poderá figurar como titular, diretor. funcionário ou
membro do Conselho Comunitário de mais de uma entidade autorizada a operar o
Serviço de Televisão Comunitária, ou de outro servIço de radiodifusão do Brnsil.

Art. 10°, As aulonzações para o SeMço de Televisão Comunitária são
mtransferívels.

Art. 1}l1 A fonnação de redes de emIssoras de Televisão Comumtària só poderá.
ocorrer em caso de situações de guerra. calamIdade pública. epldernJa5; para as
transmissões obngatónas dos poderes Executlvo. Judiciário e Legislativo, definidas em
Lei~ quando decidIdo pela comumdade.

Art. 12°. As emissoras poderão comercializar os intervalos de sua programa'rào
para a publicidade de produtos e servlços, obedecendo ao limIte de no máximo 10 % de
sua programação

Art. 13° Constituem mfrações na operação das emIssoras do ServIço de
Televisão Comunllana:

r - Usar equIpamentos fora das especificações autorizadas pelo Poder
Concedente;

li • transferir a terceiros os direitos ou procedimentos de execução do servIço~

m-pennanecerfora de operação por mais de 30 (trinta) dias:
IV - infringu qualquer díspoSltívo desta lei ou da corresponde regulamentação.

Parágrafo único. As penalidades aplicáveis em decorrência das mfrações
comendas são: advertênclil. multa. 'c. na reincIdência.. revogação da autonzação

Arl 14° Cabe ao Poder Público atuar na proteção das emissoras de Televisão
Comumtarias contra. e....entuais interferências causadas por outras emissoras ou quaisquer
serviços de telecomunicações ou radiodifusão regularmente Instaladas.

Art. 15°. ConsUltando-se interferências mdeseJávels dos demais serviços
regulares de radiodifusão sobre as emissoras de TelevIsão Comunttanas, o Poder
Público atuará Junto aos servIços regulares de radiodifusão para comglr os problemas

Art. 16° Caberá ao Poder Público oferecer cursos e tremamento na operação de
televIsões comumtãrias. bem como a elaboração dos manuaIs de legislação e etica.
OUVIdas as entIdades representantes das televlsões comumtanas.

Art. 17°. O poder Concedente baixará os atos complementares necessanos á
regulamentação do ServIço de Televisão Comumtána no prazo de 120 (cento e vmte,
dias. contados da publicação desta lei.

Art. 18° Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação

Art. 19"'. Revogam-se os dispoS1tlVOS em contrano.

JUSTIFICATlVA

Neste final de século, devido aos grandes avanços tecnológicos, a informação
deixou de ser wn bem particular para se tornar wn instrumento de desenvolvimento
planetano, A par da junção de grandes redes privadas que propagam infonnação e

entretenimento, a Internet se apresenta como o grande espaço de difusão do
conhecimento humano,

O processo de modernização do Estado e da sociedade são necessidades que se

impõem. O tempo não para. como diZ o poeta. Mas no avanço que se propõe não
podemos deixar de lado a pessoa humana e menos ainda sua expressão SOCial maIOr
revelada atraves do exercICÍo da cldadamil.

Sob este aspecto. e Importante destacar que enquanto se formam as grandes
redes comercIais-privadas de comunicação. a SOCIedade se orgamza democraticamente
para prodUZir e tcr acesso a informação. E o caso das radlos e teleVISões comunitárias.
quando b1fUpos de indiVIduas de determmado balITo. Vila. lugareJo, se organizam e
colocam no ar a emIssora. dIfundindo mfonnações de mteresse daquela localidade.
promovendo o debate sobre problemas locais. encontrando soluções que dizem respeito
ã comumdade.

Na Europa, Estados Umdos e alguns países da Amenca Latina, onde, em
especial as TV comumtanas se contam às centenas. o servIço têm legislação específica,
No Brasil. porem. em que pese também eXistirem centenas de emIssoras comunitárias
em plena atIVidade. falta uma legislação especifica.

Confonne estudos do Junsta e emmente professor cate-drãtico da Pontifícia
Universuiade de São Paulo. Celso Bastos. o Código Brasilelfo de TelecomuDtcações, a
Lei 4 117/62. não contempla o serviço de Televisão Comunitãria. O Código e omisso
quanto a tipificação das teleVISões comumtarias Diz a LeI'

"Art. ~. Para os efeitos desta lei, constituem serviços dI! telecomunicações a
transmissão, emissão ou recepção de símbolosl caracteres, sinais, escritos, imagens,
sons ou informações de qualquer natureza, porfio, rádio, eletricidade, meios óticos ou
qualquer outro processo eletromagnético• ..

'·Art. t/'. Quando aos fins a que se destinam. as telecomunicações assim se
classificam: ••• d) sen";ço de radiodifusão. destinado a ser recebido direta e livremL!nte
pelo público em geral. compreendendo radiodifusão sonora e telt!Visão•..

Opma o professor Celso Bastos

"A atividade de que ora se cuida. não está tipificada em nenhuma destas
categorias porque: a) embora se trate de um serviço transmitido pela utilização do
espectro eletromagnético, não se pode considerá~lo como abrangído pela ~pécie

"radiodifusão", em sentido estrito, porque não se destina 80 "público geral", na
qualificado que lhe empresta 8 Lei. Esta tem em vista a traD!l:missão radiofônica de
maior alcance. aqui compreendidas todas as emissorall de rádio e televisão, sujeitas
a concessão ou permissão e cujo público é muito maior. :\'ão é este o caso das rádios
e TVs comunitárias. Por sua própria natureza. destinam~se a um público diminuto
em relacio às demais. b) não cabe aqui. portanto. a ch15sificaCão de "radiodifusão'"
no sentido que a lei lhe confere.

O Código. o único instrumento com maior amplitude a tratar do assunto, em
nenhum momento proíbe a existência das rádios uu televisões comunitárias,
simplesmente porque não foi preocupação do legislador definir a potência mínima
das rádios ou televisões",

Como se percebe. a Lt!t 4 117 não S~ aplica as emlssora.<; cümumtánas. seja ràdio
ou teleVlsão. A Emenda ConstituCIOnal N° 8, aprovada em 1513.!95. que alterou o ArtIgO
11 da Carta Magna. ao atual1z11r a questão referendou mal~ amda a maphcabihdade da
Lei 4.117 às emissoras comunit:mas A alteração categonl.a de forma dIversa os ser.1COS
de telecomunlcacões I InCISO XI) e os servlcos de radIOdifusão sonora e de son~ e
Imagens (IncIso XII. ,l\. Tal não ocoma no Sistema antenor

Em outras palavras, as normas da lei 4 117!62. no que dizem respeito a
classlticação e natureza das eml'5sora~ de radIo e tel~'v15ão. por não estarem maIs
albergadas pelo conceIto de telecomunicações. não mal!'; se apltcam por terem perdido
sua fundamentação malenal.

Contorme o professor Celso Bastos
"Radiodifusão sopora e de sons c imagens se constitui. portanto, de serviço

público que pode ser exercido por meio de autorizaç:1o. permissão ou concessão da
L:"nião, que deverá ser apropriadamente regulado em toda sua amplitude (não só
para rádios e televisões comunitâriasl e cujlJs alicerces se encontram fincados nos
Artigos 220 (irrestringibilidade do direito it manifestação). 221 (principio!! ~erais),

222 <propriedades das empresas de radiodifusão de sons imagens e jorualí5ticas) e
223 (competência do poder el.ecutivo da IJnião para outorga de concessõeB.,
permi!is6es e autorizações). cabendo ao Congresso ~acional apreciar o ato, nos
termos dos parágrafos 1", r. 3°. deste último artigo:'

Convem amda registrar que o Bra:;11 ri slgnat:mo da Convençào Arnencana sobre
Direaas Humanos io Pacto de São J05':1 celebrada em São Jose da Costa Rica. e
aprovada pelo Decrcto~Lel::'1slat1vo Nó ~T91. O Bra..,I1 não pode rugIr ao acordo que

355100U. U texto mtonna que:
'·1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e apressão. esse direito

compreende a liberdade de buscar, receber e difUndir informações e idéias de toda'
natureza, sem consideração de fronuiras, verbalmente ou por escn"to. ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua e;sclJlbtL

(...)
3. Nilo se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos. tais

como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de
freqüDncias radioelétricas ou equipoamentos e aparelho~' usados na difusão de
informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a
circulação de idéias e opiniões. OI

O preSIdente Fernando Hennque Cardoso assmou no dia ti de agosto de 1996 a
"Declaração hemlsférica sobre liberdade de expressão" (Declaração de Chapultepec) O
texto deste pacto assmado por vários paises do mundo, diz·

Porque temos cerUta que nosso princípio e destino tem que ser a liberdade e a
d~mocracia, apoiamos abertamt!n1t!! sua manifestação mais direta e vigorosa. sem a
qual o exercício democrático não l!Xistiria nem se reproduziria: a liberdade de
expressão e de imprensa por qualquer meio de comunicação.

Sem liberdade não pode haver verdadeira ordem. estabilidade. justiça. E sem
liberdade de expressão não haverá liberdade. .4 liberdade de expressão (! de busca.
difusão e recepção de infor17Ulções. só se exercerá se aistir liberdade de imprenstL'

Quando. com o pretexto de qualquer objetivo. cerceia-se a liberdad~ de imprensa,
desaparecem as del1Ulis liberdades. '

.vão deve existir nenhuma lei ou alo de poder que restrinja a liberdade de
apressão ou de imprensa.

Desde Janeiro de 1995 vigora a LeI 8.977 que regulamenta as televisões a Cabo
no BrasiL Em seu artigo 23. a Lei dispõe que as operadoras de TV a Cabo. na sua área
de prestação de servIço, estão obngadas a tomar dispoOlvels canaIs para enndades não
governamentais sem fins lucrativos. A abertura de~te canal. chamado de canal
comumtàno, fOI uma conquista da SOCIedade, obtida aquI nesta <. asa. que foi
sensibilizada por um movImento que os maiS diversos segmentos SOCl31S

Devemos reconhecer. porem. que a conqUista não supre completamente a
demanda da SOCiedade Ela atende apenas um segmento SOCial. O alcance da TV a Cabo
é Iímttado em função do baixo poder aqUisitIVO da população. Não podemos relevar que
no BrasIl um terço.da sua população ganha menos de um salãno mmimo e que o paiS e
campeão mundIal em deSigualdade SOCIal Uma TV a Cabo comunltana atende apenas
aquele grupo socml de maIOr poder aqulSlt1vo Por outro lado. a TV Comumtana que Ja
eXIste em atiVIdade: no BrasIl. uperando em UHF ou VHF. Isto e. de-ntro dos parâmetros
de uma teleVIsão comum. sem eXIglf gastos por parte do USU3no. permite uma
partiCIpação maIS Integral da comumdade. Devido a sua abrangênCia e pluralidade dt:
público a Televisão Comunltána contnbui. mcluslve. para redUZIr as deSigualdades
sociais

Nossa propoSição visa regulamentar uma atIvidade que tem por mento o
exercido pleno da democracIa e da Cidadania. que são expressões maIOres do avanço da
socíedade. A falta de regulamentação para a atiVIdade das televisões comumtãnas.
levou-nos a apresentar tal projeto.

Devemos registrar que tramita nesta Casa o Projeto de lei N° 1.521/96. que
regulamenta as atividades das rádiOS comumtanas. segmento das emlssoras
comu01mml.s. O PL 1.521/96 fOI aprovado na Comissão de Clt~ncla e tecnologIa..
ComuDicação e lnfonnatica. o que mostra o Interesse desta Casa em regulanzar o setor.
Evidentemente este PL devena contemplar as TeleVisões Comumtánas. () que
completana o quadro da radiodIfusão comumtána no pais. }..r1as tal não ocorreu. Para
supnr esta talha apresentamos nosso Projeto
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Em suma. propomos ajustar ti reahdade nacIonal - o fato de eXIsttrem televisões
com~itãrias e não existir regulamentação para a novidade - aos compromissos
asswmdos pelo BrasIl juntos aos outros patses e. principalmente. com o tempo em que
vivemos e o que virá.

Sala das sessões em .' 'f'i997, /
oo-f·/'\,..",' L'1 . / ., o

p{putado FER.'lANDO FERRO
, (PTIPE)

"LEGISLAÇÃO CITADA A:-IEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TÍTULO I

Dos Princípios Fundamentais

Art. Io - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
11 - a cidadania;
1II - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
P~rágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce

por meto de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.

Art.3° - Constituem objetivos fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil:

1- construir uma sociedade livre, justa e solidária;
11 - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desi

gualdades sociais, e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (ar

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art.5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen
tes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade. nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. nos
termos desta Constituição;

11 _ ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;

l/I _ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desuma-

no ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o

anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,

além da indenização por dano material. moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo

assegllrado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na for
ma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII . " . "egurada, nos termos da lei, a prestação de assistência
religiosa nas, ."idades civis e militares de internação coletiva;

VIII - lli:.guém será privado de direitos por motivo de crença re
ligiosa ou de convicção tilosófica ou política, salvo se as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa. fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cienti
fica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima
gem das pessoas, assegurado o direito a índenização pelo dano materi
alou moral decorrente de sua violação;

Xl - a casa é asilo inviolável do individuo, ninguém nela poden
do penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagran
te delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia., por
determinação judicial;

TiTULO llJ
Da Organização do Estado

................................................................................................................
CAPÍTULO 11

Da União

Art.2I - Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de or-

ganizações internacionais;
11 - declarar a guerra e celebrar a paz;
1Il - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir. nos casos previstos em lei complementar, que tor

ças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permane
çam temporariamente;

V - decretar o estado de sitio, o estado de defesa e a intervenção
federal;

"I - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material
bélico;

',111 - emitir moeda;
',Im - administrar as reservas cambiais do Pais e tiscalizar as

operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio

e capitalização, bem como as de seguros e de preVIdênCIa privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordena

ção do território e de desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão

ou permissão. os serviços de telecomunicações, nos termos da leI. que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regu
lador e outros aspectos institucionais;

* /lle/50 Xl com redação dada pda Emenda ('om1l1/1C/Ol1af mimem ". dI! 15 orl !'JIJS

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão:

a) o', serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
1: .f/lIll!a "a" cnm redação ddM pela /;'mel1da Col/lftltuClnllalllUmem .'1. do! 150.1.{ lIJ95

b) OS serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamen
to energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde
se situam os potenciais hidroenergéticos;

C) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de
Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacio
nal de passageiros;

f) os portos marítimos, fluvíais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Públi

co e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e

a ferroviária federais, bem como a policia civil. a polícia militar e o
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatistica. geo-
grafia., geologia e cartografia de âmbito nacional: .
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XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diver
sões públicas e de programas de rádio e televisão:

XV II - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa pernmnente contra as cala

midades públicas, especialmente as secas e as inundações:
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de reculõOS

hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso:
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusi

ve habitação, saneamento básico e transportes urbanos:
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de

viação;
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de

fronteira:

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa. a lavra, o enri
quecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de

minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios
c condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será ad
mitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso
Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utiliza
ção de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, in
dustriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da
existência de culpa;

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da

atividade de garimpagem, em forma associativa.

TÍTULOVIll
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art.220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão
e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 10 - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir em
baraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer vei
culo de comunicação social, observado o disposto no Art.5°, IV. V, X,
XIII e XIV.

§ 2° - É vedada toda e qualquer censura dc natureza política,
ideológica e artística.

§ 3" - Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder
Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem. locais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada;

11 - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à famí
lia a possibilidade de se defenderem de programas ou programações
de rádio e televisão que contrariem o disposto no Art.22 I , bem como
da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser noci
vos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4° - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais,
nos termos do inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os maleficio decorrentes de seu uso.

§ 5° - Os meios de comunicação social não podem, direta ou in
diretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6° - A publicação de veículo impresso de comunicação inde
pende de licença de autoridade.

Art.221 - A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades edúcativas, artisticas, culturais e
infonnativas;

11 - promoção da cultura nacional e regional e estimulo à produ
ção independente que objetive sua divulgação;

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Art.222 - A propriedade de empresa jomalistica e de radiodifu

são sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou na
turalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade
por sua administração e orientação intelectual.

§ 1° - É vedada a participação de pessoajuridica no capital soci
al de empresa jomalistica ou de radiodifusão, exceto a de partido poli
tico e de sociedades cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a
brasileiros.

§ 2° - A participação referida no parágrafo anterior só se efetua
rá através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a trinta
por cento do capital social.

Art.223 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar con
cessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.

§ I"· O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do Art.64,
parâgraíos 2" e 4", a contar do ret:ebimento da mensagem.

,i 2" . ,;, não-renovação da concessão ou permissão dependerá de
aprovação de. no mínimo. dois quintos do Congresso Nacional. em
vOiuçãl.') nominal.

~ 3" . ;) ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após ddiberação do Congresso Nacional, na forma dos parágra·
fos anrerior·~~.

§ 4° I') cancelamento da concessão ou permissão. antes de ven
cido" prazo, depende de decisão judicial.

§ 5" - O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para
'15 embsoras de rádio e de quinze para as de televisão.

LEI 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

INSTITUI O CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES.

CAPÍTULO I

ArtAO - Para os efeitos desta lei, constituem serviços de teleco
municações a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracte
res. sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer nature
za, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro proce,s
so eletromagnético. Telegrafia é o processo de telecomunicação des
tínado à transmissão dc escritos, pelo uso de um código de sinaís.
Telefonia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão da
palavra falada ou de sons.

§ 1° - Os termos não definidos nesta lei têm o significado estabe
lecido nos atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional.

§ 2" - Os contratos de concessão, as autorizações e permissões'
serão interpretados e executados de acordo com as definições vigentes
na época em que os mesmos tenham sido celebrados ou expedidos.

* .~. 2" vfuado /MIo PreSidente da República, mamida !MIo Congresso Nacronal.

Art.6° - Quanto aos fins a que se destinam, as telecomunicações assim
se classificam: '.

a) serviço público, destinado ao uso do público em geral;
b) serviço público restrito, facultado ao uso dos passageiros dos na

vios, aeronaves, veículos em movimento ou ao uso do público em lo
calidades ainda não atendidas por serviço público de
telecomunicação;
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c) serviço limitado, executado por estações não abertas à correspon
dência pública e destinado ao uso de pessoas fisicas ou jurídicas naci
onais. Constituem serviço limitado entre outros:

1) o de segurança, regularid\lde, orientação e administração dos
transportes em geral; 2) o de múltiplos destinos; 3) o serviço rural; 4)
o serviço privado;

d) serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido direta e li
vremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão sonora
e televisão;

e) serviço de rádio-amador, destinado a treinamento próprio, in
tercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amado
res, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamen
te a título pessoal e que não visem a qualquer objetivo pecuniário ou
comercial;

t) serviço especial, relativo a determinados serviços de interesse
gerai. não abertos à correspondência pública e não incluídos nas defi
nições das alíneas anteriores, entre os quais:

I) o <le sinais horários; 2) o de freqüência padrão; 3) o de bole
tins meteorológicos; 4) o que se destine a fins científicos ou experi
mentais; 5) o de música funcional; 6) o de Radiodeterminação.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso V da Constituição, e eu, MAURO BE
NEVIDES. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 27, DE 1992

Aprova o texto da Convençáo America·
na. sobre Direitos Humanos {Pacto São Jo·
sé} celebrado em São José da Costa Ric:I. em
22 de novembro de 1969. por ocasião da
Confarêncía Especializada InterDmericana
sobre Direitos Humanos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto da Convenção Americana so

. ,e Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São José
da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião da Con
ferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos.

Art. 2? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da presente con
venção bem como aqueles que se destinem a estabelet:er-lhe
ajustes complementares.

Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal. 26 de maio de 1992.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

LEI 8.977 DE 06 DE JANEIRO DE 1995

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TV A CABO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO V
Da Operação do Serviço

Art.23 - A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do
serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes
destinações:

I - Canais Básicos De Utilização Gratuita:
a) canais destinados à distribuição obrigatória, integral e simul

tânea, sem inserção de qualquer informação, da programação das
emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens. em

VHF ou UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a área do
serviço de TV a Cabo e apresente nível técnico adequado. conforme
padrões estabelecidos pelo Poder Executivo;

b) um canal legislativo municipalJestadual, reservado para o uso
compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos
municípios
da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do respec

tívo Estado, sendo o canal voltado para a documentação dos trabalhos
parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões:

c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a do
cumentação dos seus trabalhos. especialmente a transmissão ao vivo
das sessões:

d) um canal reservado para o Senado Federal, para a documenta
ção dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das
sessões;

e) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado
entre as universidades localizadas no município ou municipios da área
de prestação do serviço;

t) um canal educativo-cultural, reservado para utilização pelos
órgãos que tratam de educação e cultura no governo federal e nos go
vernos estadual e municipal com jurisdição sobre a área de prestação
do serviço;

g) um canal comunitário aberto para utilização livre por entida-
des não governamentais e sem fins lucrativos;

IJ - Canais Destinados À Prestação Eventual De Serviço;
IJI - Canais Destinados À Prestação Permanente De Serviço.
§ 1° - A programação dos canais previstos nas alíneas "c" e "d"

do inciso I deste artigo poderá ser apresentada em um só canal, se as
sim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.

§ 2° • Nos períodos em que a programação dos canais previstos
no inciso I deste artigo não estiver ativa, poderão ser programadas uti
lizações livres por entidades sem fins lucrativos e não governamentais
localizadas nos municípios da área de prestação do serviço.

§ 3 0_ As condições de recepção e distribuição dos sinais dos ca
nais básicos, previstos no inciso I deste artigo, serão regulamentadas
pelo Poder Executivo.

§ 4° - As geradoras locais de TV poderão, eventualmente. res
tringir a distribuição dos seus sinais, prevista na alínea "a" do inciso I
deste artigo, mediante notificação judicial, desde que ocorra justifica
do motivo e enquanto persistir a causa.

§ 5° - Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior. a gera
dora local deverá informar ao Poder Executivo as razões da restrição,
para as providências de direito, cabendo apresentação de recurso pela
operadora.

§ 6° • O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização
dos canais previstos nos incisos 11 e mdeste artigo, sendo que:

I - serão garantidos dois canais para as funções previstas no inci
so lI;

11 - trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis serão
utilizados para as funções previstas no inciso m, com programação de
pessoas jurídicas não afiliadas ou não coligadas à operadora de TV a
Cabo.

§ 7° - Os preços e as condições de remuneração das operadoras,
referentes aos serviços previstos nos incisos 11 e m, deverão ser com
patíveis com as práticas usuais de mercado e com os custos de opera
ção, de modo a atender as finalidades a que se destinam.

§ 8° - A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade algu
ma sobre o conteúdo da programação veiculada nos canais referidos
nos incisos I, II e 1II deste artigo, nem estará obrigada a fornecer in
fra-estrutura para a produção dos programas.

§ 9° - O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos c as
condições de uso nos canais previstos nas alineas "a" a "g" deste
artigo.



IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra a Sr.li Vanessa Felippe.
A SRA. VANESSA FEUPPE (PSDB - RJ.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrlIs e
Srs. Deputados, quero apenas pedir aos colegas
que se encontram em outras dependências da Casa
e no plenário que nos ajudem na nossa candidatura,
que não é da chapa oficial, mas pedimos o apoio de
cada um dos Srs. Deputados. É a única candidatura
feminina e jovem para um cargo da Mesa, por isso
estou aqui buscando o apoio de cada um dos cole
gas, para que a nossa candidatura siga adiante,
num preceito democrático e, antes de tudo, regimen
tal.

Peço a Deus que nos dê a possibilidade de,
mais uma vez, integrar e honrar a Mesa Diretora da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. De
putados, estou comunicando à Casa a apresentação
de um projeto de lei que visa alterar a redação da
Lei n2 8.387, de 3D de dezembro de 1991, em espe
cial no seu art. 12 , item 11. Essa lei trata especifica
mente do repasse das indústrias de informática da
Zona Franca de Manaus equivalente a 2% para ór
gãos de pesquisa. Só que a lei não especifica, não
disciplina com clareza organismos públicos e priva
dos. Com isso, as nossas universidades, que pode
riam beneficiar-se desse recurso, estão numa triste
situação porque não os recebem, e esses recursos
são, na maioria das vezes, guiados para instituições
particulares, muitas das vezes, ligadas às próprias
indústrias.

O que estamos pr9pondo é que 50% desses
recursos sejam passados para instituições oficiais
de ensino e os outros 50% fiquem à disposição, a
critério das indústrias, para repasse ao organismo
que bem entenderem.

Essa proposição visa ao impedimento de desli
zes de empresas consentidos pela Lei nO 8.387/91,

03882 Quinta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gilson) - A Or- que não prevê formas adequadas de comprometi-
dem do Dia desta sessão refere-se à primeira ses- menta de estímulo com a efetiva aplicação das ver-
são preparatória, na forma do art. 62 do Regimento bas em aperfeiçoamento tecnológico e pesquisas.
Intemo: eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Como professor da Universidade do Amazo-
Deputados. nas, instituição oficial de ensino do meu Estado,

Encontram-se presentes 137 Srs. Deputados. acredito que essa emenda, que obriga a que 50%
Há a necessidade do quorum de 257 Srs. Deputa- dos recursos sejam encaminhados para instituições
dos na Casa. O painel está aberto. oficiais como a Universidade do Amazonas e a Uni-

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa- versidade Tecnológica do Amazonas, certamente,
se às uma grande contribuição ao ensino e à pesquisa dos

organismos oficiais de ensino superior seria dada
com a efetiva aplicação desses recursos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO

(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. presi
dente, Sr'Js e Srs. Parlamentares, vive-se neste dia,
na verdade, uma grande festa da democracia interna
do Parlamento. Vemos aí pela campanha, na qual
os candidatos vêm trabalhando, um entusiasmo,
seja de qual for a facção, de quem acredita efetiva
mente na democracia.

É importante que o exemplo saia inclusive des
te Parlamento.

Ontem, tivemos a eleição da Mesa do Senado,
que transcorreu de forma absolutamente transparen
te, cristalina e elegante, em que vencedores e venci
dos se confratemizaram, e ganhou sobretudo a de
mocracia. Esse realmente é o ponto alto dessas elei
ções importantíssimas para as Mesas da Câmara e
do Senado.

Nesta Câmara, hoje, estaremos decidindo a
composição da Mesa. É muito importante que todo
esse processo transcorra em clima de harmonia e
que as disputas - o que é natural - aconteçam tam
bém sob o primado do respeito mútuo, sob o prima
do da elegância, da ética e sobretudo da confiança
entre os que pretendem a conquista dos votos e os
que deverão votar.

Sr. Presidente, tenho certeza de que esta Casa
hoje dará um exemplo a todo o país de como devem
acontecer as eleições nas várias instancias que
compõem o Poder Legislativo no Brasil, e não tenho
a menor dúvida de que o resultado, seja ele qual for,
certamente dará condições para o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso continuar nesse processo
de mudanças, nesse processo de reformas, proje
tando, sem dúvida, um Brasil para frente, preparado
para o terceiro milênio.

O que aconteceu até a presente data e a vota
ção da emenda constitucional sobre a reeleição de
monstram claramente o aprimoramento da democra
cia no país. A reeleição nada mais é do que isso,



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA oos DEPUTADoS Quinta-feira 6 03883

ainda que uns e outros tenham tentado confundir a do Ronaldo Perim. Nós nos conhecemos há bastan-
opinião pública, falando de reeleição corno se fosse te tempo. S. EX- passou por um período muito diffcil
renomeação, falando de reeleição como se fosse um na sua vida, quando estava doente. Sempre rezáva-
golpe nas instituições. Nada disso aconteceu. mos para S. EX- se restabelecer e voltar à Câmara

Nós, partamentares, temos indiscutivelmente dos Deputados. Sabemos que S. Ex- é um dos gran-
competência legal, ética e moral para fazer mudan- das nomes deste partamento; é um homem sério,
ças na Constituição. E o importante, Sr. Presidente, cuidadoso, que procura vislumbrar os interesses, as
é que nós, ao procedermos desta fonna - e tenho pretensões de seus companheiros nesta Casa. O
certeza de que deveremos referendar inclusive no segundo, para parabenizar também o ilustre e culto
segundo tumo de votação o que aconteceu -, esta- Presidente Lurs Eduardo, uma das grandes esperan-
remos na verdade mais uma vez jogando aos braços ças da polftica brasileira. Às vezes dMrjo de deter-
da opinião pública, jogando para o povo brasileiro a minadas decisões de S. EX-. Tenho utilizado esta tri-
decisão soberana que deve imperar. buna não somente para fonnular questões de or-

se o ocupante de cargo no executivo, seja ele dem, mas também no perrodo destinado a Breves
Prefeito, Govemador ou Presidente da República, Comunicações, ao Grande Expediente e à Comuni-
puder ser reeleito - e vejam bem que não estamos cação de Uderança. Lamentavelmente, S. Ex- a1gu-
-fulanizando-, dando nome à questão da reeleição, mas vezes se esquecia da real independência do
porque não é esta a questão maior -, confiaremos Poder Legislativo e se confundia com o Palácio do
ao povo, o soberano das ações, dos atos e atitudes Planalto, fato que sempre registrei desta tribuna. To-
dos que govemam, pronunciar-se sobre se deve ou davia, S EX-, como Presidente desta Casa, sempre
não um govemo continuar. procurou colocá-la no seu devido lugar.

Evidente que alguns - temendo a popularidade Outro assunto, Sr. Presidente. Registro que o
que o Presidente Femando Henrique Cardoso tem Ministro Romildo Bueno de Souza, Presidente do
no momento -tentaram 'ulanizaf, mas todos os que Superior Tribunal de Justiça - STJ -, acusou o Pre-
votaram estiveram confiantes de que estavam fazen- sidente Fernando Henrique Cardoso de dificultar o
do o melhor para a democracia brasileira. convrcio entre os Poderes independentes e harmOni-

. . cos entre si. Uma das razões citadas por S. EX- é o
Durante. o dlscu~ do S,: Ant6mo Car- uso abusivo do recurso constitucional de medidas

los. Pannunzlo o ~r. Nilson Gibson,. § 2fI do provisórias _ infração ao art. 62 da Constituição Fe-
aro,go 18 do ~eg/~nto Intemo devea a ca- deral, sistema pelo qual o Presidente Femando Hen-
delra da pre~i~m;a, que é ~pada pelo Sr. rique Cardoso faz leis e elas passam a valer no dia
Ronaldo Penm, 1 VIC8-Presidente. seguinte, sem qualquer aprovação ou discussão do

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a Congresso Nacional.
palavra o Sr. Deputado Uma Netto. Sr. Presidente, também culpo o Presidente do

O SR. UMA NETTO (PFL - AJ. Sem revisão Congresso Nacional por não devolver ao Presidente
do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, Fernando Henrique Cardoso as medidas provisórias
aproveito estes instantes para lançar a minha candi- incorretas.
datura à 4- Secretaria, decisão tomada ontem à noi- O emprego excessivo da medida provisória foi
te. Trata-se de uma tarefa árdua, no entanto me es- classificado no discurso corajoso do Ministro Romil-
forçarei, contando com o apoio de todos os colegas. do Bueno de Souza como -desvio de conduta in-
Preteoo.o, ser eleito,. seguir os~s compromis- compatrvel com osfu~ntosdo Direito-. Além de
80S de Inctepenctêncl8 e de vatonzaçao dos Deputa- -afrontoso desfio às regras elementares do convfvio
dos, pois é o que precisamos nesta Casa. entre os Poderes.-

&; receber. a confiança dos nobres pares, Leis apressadas e imperfeitas do Presidente
como ~ Secretáno,.tenham a certeza de que V. EX- Fernando Henrique Cardoso provocam uma avalan-
poderao contar comigo. che de processo que asfixiam a Justiça. Quando o

Peço o voto de todos. STJ foi criado, em 1989, seus 33 Ministros recebe-
Vamos à lutai ram 6.103 processos para julgamento. Um ano de-
O SR. NLSON GIBSON (PSDB - PE. Sem re- pois, o número pulou para 14.087. Em 1992, foram

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Depu- 33.872. Um total de 68.576 processos chegou ao
tados, desejo nesta oportunidade fazer dois regis- STJ em 1995. No ano passado, o número atingiu o
tros. O primeiro, é para parabenizar o ilustre Deputa- recorde de n.032 processos.
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Por causa das leis imprecisas, que muitas ve- sidente. Pela democracia, e o direito que temos nes-
zes ferem direitos a demanda do Judiciário aumenta. ta Casa - até por uma questão de combater certo
Além disso, o Presidente Fernando Henrique Cardo- tipo de hipocrisia, pois, nos bastidores, muito se re-
so age como obstinado. Recorre sistematicamente clamou de S. ExB. -, alguns vêm aqui de público elo-
de todas as causas que perde. Com isso, tomou-se giá-Io. Como não tenho esse costume, gosto de di-
o Presidente que mais ocupa o Judiciário. zer o que sinto e o que penso. Dessa forma, quero

No ano passado, um total de 35% de todos os registrar o meu protesto contra a parcialidade do jor-
recursos ao STJ teve o Instituto Nacional de Seguri- nal Hoje na Câmara e solicito que aquele órgão de
dade Social - INSS - como litigante. Em seguida divulgação se manifeste. Entendo que se trata de
veio a Fazenda Nacional e a Fazenda do Estado de um jornal previsto para divulgar o trabalho de todos
São Paulo. Depois, a União. No final das contas, o os Deputados e não apenas para atender aos inte-
engarrafamento no STJ, provocado por processos resses do Sr. Presidente da Câmara.
oriundos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, Faço esta reclamação porque não concordo
atingiu mais de 60% do total de casos analisados. com a rasgação de seda e o confete jogados aqui,

Disse o Ministro Romildo Bueno de Souza: uma vez que tenho visão crítica com relação à ges-
Para além e por cima da montanha de proces- tão da Mesa passada.

sos, devemos cumprir o compromisso maior do Judi- Sr. Presidente, aguardo providências.
ciário com o sofrido povo brasileiro. Era o que tinha a dizer.

Isto não deixa clara uma certa "fujimorização" à O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
brasileira do Congresso Nacional? cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman.

Sr. Presidente, Sri!s. e Srs. Deputados, para o O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PMDB -
fortalecimento das instituições democráticas do País SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'Js e
é preciso que o Congresso Nacional aprecie, com Srs. Deputados, estamos a poucos minutos da elei-
máxima urgência, mecanismos legislativos que regu- ção da nova Mesa da Câmara dos Deputados, ato
lamentem o uso e a fixação dos limites do instituto de muita importância para o Poder Legislativo e para
das medidas provisórias pelo Presidente Fernando a Nação.
Henrique Cardoso. O Congresso nacional, como representação le-

Oportunamente voltaremos ao assunto. gítima do povo brasileiro, tem no seu bojo todas as
correntes políticas da sociedade, isto é, suas cate-

Sr. Presidente, solicito a V. ExA que autorize a gorias, idéias e convicções. Ainda que a repre-
divulgação do meu pronunciamento no programa A sentação da sociedade não seja perfeita, ou que te-
Voz do Brasil e no jornal Hoje na Câmara. nha todas as distorções do processo eleitoral, é pre-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Aco- cisodizer que a Câmara dos Deputados, particular-
lho a solicitação de V. ExA e agradeço as generosas mente, simboliza o que há de mais próximo na rep-
palavras dirigidas a minha pessoa, evidentemente resentação democrática deste País.
fruto da nossa grande amizade e, sobretudo, da con- Por isso, é muito importante a decisão de hoje.
descendência dos sentimentos de V. ExA. Muito obri- Considero a condução da Mesa Diretora da Casa
gado. algo fundamental, principalmente na velocidade que

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, se pode imprimir às mudanças que devem ser feitas.
peço a palavra pela ordem. O Brasil precisa realizar grandes transformaçã-

O SR. pr;eSlDENTE (Ronaldo Perim) - Tem es, como por exemplo as reformas, para que possa
V. EX- a palavra. dar sustentação à própria estabilidade conquistada

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re- nos últimos dois anos, para que possa dar o salto
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sri!s. e Srs. Depu- necessário ao desenvolvimento, possa crescer, dis-
tados, considero o jornal Hoje na Câmara um instru- tribuir a renda e para que possa eliminar a miséria e
mento de divulgação dos trabalhos desta Casa. On- a pobreza que assolam a população brasileira.
tem, por ocasião do encerramento da sessão de Neste Congresso temos uma responsabilidade
despedida do Sr. Presidente Luís Eduardo, manifes- muito grande maior ainda do que a do Presidente da
tei-me neste plenário apresenbndo uma visão crítica República que tem o poder de iniciativa de leis, de
com relação à gestão que S. Exll desempenhou à projetos, de emendas. É preciso dizer que, desse
frente desta Casa. No entanto, o jornal omitiu a mi- poder e dessa faculdade, só a nós do Congresso
nha opinião, apenas trouxe os elogios feitos ao Pre- compete aprovar ou rejeitar proposições. Portanto,
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este Congresso é o núcleo básico, polftico da repre
sentação da Nação, muito mais ainda do que o pró
prio Poder Executivo. Por isso, é importante essa
disputa da Presidência.

Nós, do PMDB, junto com os partidos aliados,
apresentamos à Presidência da Casa o nome do
companheiro Michel Temer, pela sua história, pela
sua capacidade, pelo que já representou na vida ','0
Iftica nacional e pelo que pode representar no futuro
para este Congresso, para esta Nação. Acreditamos
que com a sua eleição daremos um passo importan
te para que o país vá se reestruturando e se prepa
rando para as transfonnaÇÕ8s que são necessárias.

Confio plenamente na articulação do compa
nheiro Michel Temer na Presidência da Câmara dos
Deputados; confio plenamente nos companheiros
que fazem parte da chapa do acordo, que respeita a
representatividade e a representação proporcional
de cada bancada. Apesar de não tennos tido o apoio
da unanimidade dos partidos que fazem parte da
chapa do acordo - pois tivemos a oposição de al
guns partidos ao nosso candidato, e cito explicita e
especificamente o PT; inclusive, rejeitamos na sua
totalidade uma nota emitida ontem por essa banca
da - vingou a representação, o conceito democráti
co, o que entendemos ser a substãncia da repre
sentação na Mesa desta Casa, ou seja, fizemos
questão de ter, inclusive, a presença na nossa cha
pa dos partidos que se opõem a nossa articulação.

Rnalmente, parabenizo os articuladores que
compreenderam a necessidade de tennos na Presi
dência não somente uma pessoa que representará
com dignidade o Poder Legislativo, mas principal
mente todos os partidos, independente de tennos os
votos da sua totalidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs. De
putados, esta Casa vive hoje um dos momentos em
que a democracia se fortalece e o poder se engran
dece perante a sociedade, quando os seus parla
mentares escolhem os membros para a Mesa Dire
tora.

Fiel ao compromisso assumidos com este país,
onde as reformas estão sendo implementadas, fiel
ao compromisso que o meu partido assumiu com
outros partidos, como o PMDB, o PFL, o PTB, o PL,
o PSD e o PPB que nos ajudam na construção deste
momento tão importante para o país, com a aprova
ção dessas refonnas que asseguram a estabilidade
da moeda e o crescimento econõmico, sou honrado
com a indicação do meu r>artido, PSDB, para ocupar

a 11 secretaria desta Casa. Honra-me, sobremanei
ra, o apoio que recebi dos companheiros do meu
partido quando me aclamaram como seu candidato.

Quero figurar ao lado dos companheiros da
chapa a que pertenço, ao lado de Michel Temer, de
Heráclito Fortes, de tantos companheiros que com
põem essa chapa. Quero servir a esta instituição
com o maior zelo, com o maior respeito, lutando por
seu engrandecimento, por seu acatamento na socie
dade brasileira, pelas posições firmes que adota em
favor de nosso povo.

É com esse agradecimento que, após dez anos
nesta Casa, pela vez primeira submeto meu nome
ao Plenário. Fiz amizade com os companheiros da
Comissão de Educação, à qual pertenço, desde que
aqui cheguei, com todos os companheiros mais no
vos, com quem aprendi muitas lições, os quais trou
xeram essa convivência saudável. Nesta hora faço o
registro de minha alegria em poder participar desta
festa cívica, deste momento rico do parlamento bra
sileiro.

Concluo, Sr. Presidente. Quero dizer a cada
um dos que me estão apoiando nesta hora e aos
que não me apoiaram, porque tomaram outra deci
são, que, chegando à 11 Secretaria, farei dela um
espaço democrático para discutir as questões de
sua incumbência, para ajudar os demais membros
da Mesa Diretora a fortalecerem o parlamento, a va
lorizá-lo, a representá-lo com a maior dignidade e
com o maior respeito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De
putados, assomo à tribuna para me manifestar sobre
dois assuntos. o Primeiro é sobre o encerramento do
mandato da Mesa, o que ocorre hoje. Quero parabe
nizar todos os componentes da Mesa e, em espe
cial, ao nobre Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Sem sombra de dúvida, Sr. Presidente, o ho
mem' que caminha deixa marcas fortes na estrada.
As marcas deixadas pelo nobre Deputado Luís
Eduardo dignificam a caminhada de qualquer políti
co, de qualquer homem público.

Em alguns momentos chegaram, nesta Casa, a
lançar sobre ele a acusação de ser servil ao Presi·
dente da República. Na verdade, o compromisso do
Deputado Luís Eduardo, quando presidente desta
Cãmara, foi com a mudança deste País, foi com o
povo que quer, espera e confia que nós, Deputados,
realizemos as grandes mudanças.

Na verdade, quando o juízo da história passai'
sobre o mandato do Deputado Luís Eduardo há de
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ficar registrado, em letras indeléveis, que ele foi o Ao concluir este pronunciamento devo dizer a
grande artífice das mudanças deste País. E que to- todos que fiquei muito honrado com o acolhimento
dos os louros que se lancem ao Presidente Feman- da proposta do meu nome como candidato avulso
do Henrique Cardoso sejam também distribuídos en- em plenário à 211 Secretaria da Mesa.
tre este Congresso e o Deputado Luís Eduardo Ma- Era o que tinha a dizer.
galhães. Tenho a certeza de que S. ExlI chega ao O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
fim de seu mandato convicto de que cumpriu com a do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados,
sua tarefa. Conheço-o há algumas décadas, tive a aproveito esta oportunidade, apesar da grande tôni-
honra de dar a S. Ex· meu voto no seu primeiro ca de hoje ser a questão da eleição da Mesa, para
mandato como Deputado Estadual e hoje, publica- fazer um registro de um fato ocorrido ontem no Esta-
mente, manifesto a honra que sinto por dizer-me seu do do Rio Grande do Sul.
liderado. Foi criada uma comissão municipal em Cam-

Sr. Presidente, não só como baiano, mas aci- pos Borges com o objetivo de fazer uma denúncia e
ma de tudo como brasileiro, não poderia deixar de uma profunda investigação de um fato que está
também manifestar a honra e o júbilo pela eleição do ocorrendo com a Companhia Riograndense de Tele-
Senador Antonio Carlos Magalhães, que restituiu ao comunicações - CRT, naquele Município.
povo da Bahia o orgulho de ser baiano. Por certo, Por incrível que pareça, todos os terminais te-
será um dos grandes reconstrutores do orgulho do lefônicos vendidos no Rio Grande do Sul são acom-
brasileiro. Ficamos felizes por entender e sentir que panhados de ações daquela estatal, mas apenas em
a Bahia mantém a tradição de grandes líderes, de Campos Borges os que adquiriram seu terminal tele-
grande fornecedora de homens ilustres para a cons- fônico não foram beneficiados com essas ações e,
trução de um novo País. dessa forma, foram lesados, prejudicados, quem

Ao encerrar o meu pronunciamento, Sr. Presi- sabe até criminosamente.
dente, sras e Srs. Deputados, registro, com profundo Queremos saber quem são os responsáveis
pesar, o falecimento do ex-Prefeito da minha querida pelo fato de que no Município de Campos Borges os
cidade Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o médico que adquiriram o seu terminal telefônico acabaram
Renato Maximiliano Gordilho Machado. Na qualida- doando para a companhia que fez a instalação, to-
de de seu adversário político, reconheço a sua dedi- das as ações e todo o direito a elas.
cação para ajudar a construir a história do meu Mu- Quero também, Sr. Presidente, registrar nesta
nicípio, a sua perseverança, a sua vontade de triun- oportunidade, para que fique nos Anais da Casa, a
far uma nova Santo Antônio de Jesus. posse do novo Presidente da Assembléia Legislativa

Quero, em nome do povo de minha cidade, do Rio Grande do Sul, no dia 31 de janeiro, compa-
alheio a facções ou cores políticas, apresentar a nheiro João Luiz Vargas, um Deputado que muito or-
nossa comunidade, de maneira muito especial, à gulho traz ao povo do Rio Grande do Sul e de forma
sua viúva, filhos, genros, netos e netas as sinceras muito especial a nós, membros do partido Democrá-
condolências. Tenho a certeza de que tintas de tris- tico Trabalhista, uma vez que S. ExlI faz parte desse
teza pincelam, e com grande intensidade, toda a partido. Certamente poderá engrandecer a Assem-
consciência da minha querida Santo Antônio de Je- bléia Legislativa fazendo um trabalho isento, voltado
sus. aos interesses do Rio Grande do Sul. Portanto, dei-

Registro nos Anais da Casa este infausto acon- xo consignado o nosso cumprimento ao novo Presi-
tecimento, assinalando também a importância de dente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
sua passagem pela política de minha cidade e pela Sul, Deputado João Luiz Vargas, do PDT.
política do Estado da Bahia. Sr. Presidente, volto a fazer o registro de urna

Era o que tinha a dizer. nova invasão pelo Movimento dos Trabalhadores
O SR. VICENTE CASCIONE (PTB - SP. Sem Rurais Sem-Terra no Rio Grande do Sul, ocorrida no

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De- Município de Jóia, próximo a Cruz Alta, a 400 quilO.
putados, utilizo-me desta oportunidade apenas para metros de Porto Alegre. Trata-se de urna fazenda de
comunicar que em razão da exigüidade de tempo 7 mil hectares. Também estamos, como Deputados
não tivemos ocasião de divulgar nossa candidatura. do Rio Grande do Sul, muito preocupados com a fal-
Com muita honra submeto à análise dos colegas a ta de negociação. Não está havendo diálogo, o Go-
minha candidatura ao cargo de 22 Secretário da vemo do Estado está irredutível, não tem negociado
Mesa, algo que foi decidido ontem. com os líderes do movimento dos sem-terra. E não'
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adianta apelar para a Justiça, porque essa acaba originários todos os outros. Há de se quebrar a sub-
despejando essas pessoas, que vão, logo adiante, serviência, há de se quebrar a intervenção exacer-
invadir outra fazenda. Precisamos encontrar uma so- bada do Executivo. E entendemos que um candidato
lução pacífica para esse caso e uma forma de as- que a todo momento aqui serve como porta-voz do
sentar esses trabalhadores rurais sem terra. Governo - e não o do Legislativo, e não de seus pa-

Era o que tinha a dizer. res, e não do País - não é um Presidente que sirva
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB _ PA. Sem a e~te Poder. Seria mais uma vez? Executivo ter

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- aquI a pessoa para calar as vozes divergentes, que
putados, hoje é de fato um dia extremamente impor- querem o debate, um Poder forte e soberano.
tante para a Câmara dos Deputados. É justamente Aqui estamos caminhando com a proposta da
num momento como este que se toma importante ava- independência, a proposta de dar um basta à sub-
Iiarmos como o Poder Legislativo tem-se comportado. missão do legislativo, justamente encarnada nesta

Na minha opinião, e na do meu partido, é hora circunstância pelo candidato à Presidência, Deputa-
de ouvirmos a tão falada voz rouca das ruas. E é ne- do Prisco Viana, que se tem oposto a esse caminho
cessária uma mudança muito grande na Câmara da s!Jbserviência, do aviltamento do Poder Legislati-
dos Deputados. É preciso que o Presidente a ser vo. E por isso que nós, do PCdoB, vários outros par-
eleito tenha um compromisso maior. que não seja tidos de esquerda e vários outros Deputados de ou-
essa a eleição da barganha, da troca de cargos, dos tros partidos, seja do PMDB, PFL ou PSDB - mas
acordos, sem que se coloque como ponto mais alto Deputados que têm em conta a necessidade deste
a elevação do Poder sem personalidade, sem afir- Poder independente - vamos, acompanhar o Depu-
mação, apenas um poder para votar medidas provi- tado Prisco Viana.
sórias. Por último, Sr. Presidente, gostaria de aprovei-

O que se tem visto é justamente o Executivo tar este momento para dizer que esta Casa também
governar mediante medidas provisórias, pior que os deve muito à sociedade. Ao invés de estarmos vo-
decretos-leis na época da ditadura. Vejam V.Exas tando o desmantelamento do País, deveríamos estar
que até na compra de um carro para o Vice-Presi- acompanhando a execução da reforma agrária, o
dente da República utiliza-se o mecanismo das me- rito sumário e todos esses processos precatórios
didas provisórias. E este Poder, infelizmente, de for- que estão tirando milhões e milhões de reais dos re-
ma melancólica e submissa, tem acatado e acelera- cursos da União.
do todas as vontades daquele que quer ser impera- Ao mesmo tempo acompanhamos no Pontal de
dor do Brasil para servir não à Nação, mas às gran- Paranapanema, no Pará, no Tocantins, o assassina-
des potências que acenam com algumas benesses, to de trabalhadores rurais. Digo isso, Sr. Presidente,
até com o apoio à sua própria reeleição, no caso o porque este é o último dia. Logo em seguida todos
Presidente Fernando Henrique Cardoso. os Parlamentares irão para suas casas. E na sema-

Ora, Sr. Presidente, houve pouco debate nesta na passada uma Comissão Externa, coordenada
Casa. Vêem-se quilos e quilos de papel, mas não se pelo Deputado Luís Eduardo Greenhalgh, indicada
viu o debate das propostas do Presidente, salvo ra- pelo Presidente da Casa, esteve no Pontal de Para-
ras exceções. E gostaria de dizer que é fundamental napanema - Comissão da qual fiz parte - e ali o que
para todos os Deputados, sejam os chamados De- está colocado é a intenção de assassinar trabalha-
putados da ·planície· ou outros, os que prezam nos- dores rurais. São os membros da UDR dizendo que
so País, que respeitam os votos de quem os elegeu, não se desarmarão enquanto o movimento estiver
estabelecer como ponto central a independência do organizado, buscando ocupar o latifúndio improduti-
Legislativo. vo. E esta Casa até hoje não deu uma resposta à al-

E é por isso que nós, do PCdoB, vamos votar tura. É preciso que o Presidente a ser eleito exija o
na proposta que busca resgatar essa inde- desarmamento da UDR, dos grandes latifúndios.
pendência, a do Deputado Prisco Viana, que aqui Hoje a questão essencial é a independência e
várias vezes tem levantado a voz contra as medidas a dignidade deste Poder. Sem elas a democracia vai
provisórias, contra a intervenção despudorada do estar seriamente comprometida.
Executivo no Congresso Nacional, o que se tem vis- O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
to em todos os momentos. RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

.E este Congresso deve reergue-se sua digni- te, S~ e Srs. Deputados, há muitas coisas que, por
dade como, de fato, um Poder maior, do qual são mais que nos esforcemos, não entendemos bem.
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Em Rondônia tem acontecido lances extraordinários
no que diz respeito aos desencontros, principalmen
te entre o INCRA, a FUNAI e o IBAMA. São desen
contros fantásticos, mas sempre colocando o peque
no produtor rural como vilão da história.

Em Flor da Serra, Município de Alto Alegre dos
Parecis, na comunidade de Mequens, aconteceu
algo hilariante: 160 famílias foram desalojadas pelo
INCRA de onde foram assentadas, região chamada
reserva Rio Branco, e deslocadas para Mequens, a
quatro anos. Tudo bem. Todos aceitaram as novas
terras e começaram a plantar, criar gado e construir
suas instalações.

Em 1995, a FUNAI, em suas eternas mediçõ
es, afirmou que aqueles colonos estavam dentro da
reserva i1dígena de Mequens. De fato, as demarca
ções fOIC~m homologadas pelo Presidente da Repú
blica e não cabe mais nenhum tipo de recurso, a não
ser a indenização da FUNAI aos agricultores por
suas benfeitorias e o remanejamento, novamente,
dos colonos.

Até agora nada de providências concretas fo
ram tomadas, apenas protocolos de intenções. As
famílias continuam tomando prejuízos, primeiro por
que não podem fazer novas plantações: segundo,
porque estão deixando de fazer benfeitorias em
suas futuras áreas. Enquanto isso, o tempo vai pas
sando e todos estão sem explicações claras.

Entendo que o INCRA deva, de imediato, ir em
defesa dos agricultores por ele assentados em Me
quens, adquirir, a qualquer argumentação de urgên
cia, fazenda ou terras da União e resgatar o ignóbil
erro que cometeu com essas famílias, que estão ro
dando pelo mundo com os judeus, apátridas em sua
própria terra.

Fato semelhante aconteceu também no Muni
cípio de Monte Negro, em Rondônia, onde o INCRA
assentou mais de cem famnias em áreas de 105 al
queires, no projeto conhecido como Burareiro. Os
proprietários, estimulados, derrubaram a mata e co
meçaram a plantar. Receberam do INCRA seus títu
los definitivos, registraram no cartório de imóveis e
tiraram as escrituras públicas. Tudo como manda o
figurino. Mas vem a FUNAI de novo fazendo suas pi
cadas demarcatórias e concluiu que os burareiros fi
cavam dentro da reserva indígena dos Uro Eu Wau
Wau. A partir daí, Srs. Deputados, podemos imagi
nar: os proprietários foram expulsos, não puderam
mais voltar as suas terras. E até hoje o INCRA não
tomou as providências necessárias para indenizações
ou transferências dos colonos. Tudo ~;arado.

E agora, com o poder de polícia do IBAMA e
da SEDAM - Secretaria do Meio Ambiente -, com
auxnio da Polícia Federal e Florestal, promoveram a
"desintrusão· dos moradores remanescentes. Que
País é este, Sr. Presidente?

O mesmo cenário de desencontros, abusos e
atentados violentos aos direitos adquiridos e desres
peito aos cidadãos brasileiros que se atreveram a
morar e trabalhar nessas regiões. Também, como se
não bastasse, ocorreu com colonos da Gleba Alto
Madeira, Projeto Jacundá, Município de Porto Velho.

É nesse cenário, SrAs e Srs. Deputados, que
vivo e moro. É nesse cenário que semanalmente
sou procurado por essas pessoas injustiçadas. De
que lado V. Exllg acham que devo estar? É lógico
que estou do lado das pessoas enganadas, prejudi
cadas e injustiçadas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO PAULO {PT - SP. Sem revisão
do orador.}- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
semana passada, nesta.Câmara, tivemos a votação
da introdução na nossa Constituição do instituto da
reeleição. Um dos argumentos utilizados pelas for
ças que se opunham a tal emenda alegava que a al
teração das regras no curso do jogo caracterizava
se efetivamente em golpe.

Sr. Presidente, trago esta lembrança para cor
roborar com a questão de ordem levantada pelo De
putado José Genoíno, respondida pelo Presidente
no dia de ontem e que virá ao plenário desta Casa,
nesta manhã, a fim de que esta Câmara possa dar a
sustentação necessária para garantir a tradição e a
democracia desta Casa.

Veja, Sr. Presidente, que já se tomou tradição
na Casa, além da Jurisprudência, que o Presidente
é eleito pela maioria absoluta dos seus membros.
Tal instituto foi· colocado no regimento para que o
Presidente eleito desta Casa pudesse ter o respaldo
maior como magistrado, como condutor de um ter
ceiro poder, a fim de ajudar a fazer as reformas que
o país precisa. Portanto, Sr. Presidente, considero
um erro das forças majoritárias desta Casa, como
bem lembrou o Deputado José Genoíno, de tentar,
exatamente na véspera da eleição para a Presidên
cia da Casa, alterar essa rotina.

Sr. Presidente, a idéia introduzida no nosso
Regimento, que vem alterar o instituto que previa
que o eleito à Presidência da Casa poderia ser eleito
por voto da maioria dos presentes, veio corrigir e di
zer claramente que o candidato tem de ser eleito
com a maioria dos votos da Casa. Se não fosse pela
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rotina e jurisprudência, seria para preservar as mino
rias desta Casa.

Sabemos que a política é dinâmica, que as for
ças alteram, mudam. Por iSso, é importante que os
parlamentares, na hora do voto, deixem registrado
que o nosso Presidente será eleito com a maioria
absoluta dos membros desta·Casa, ou seja 258 vo
tos.

Sr. Presidente, a segunda questão é quanto à
composição da Mesa. A bancada do PT apresentou,
o nome do companheiro Paulo Paim, no estrito cum
primento do Regimento Interno, A nossa bancada,
composta de 51 membros, tem direito a participar da
Mesa, e, por isso, estamos apresentando o nome do·
companheiro Paulo Paim para a Terceira Secretaria.
Esperamos que os Srs. Parlamentares garantam
mais esse instituto do Regimento Interno, elegendo
o companheiro Paulo Paim para a 311 Secretaria, ga
rantindo a pluralidade necessária para a condução
desta Casa e que os partidos que têm números ne
cessário para indicar dentro da proporcionalidade
seus nomes tenham esse direito assegurado.

Sr. Presidente, nesta manhã, ao realizarmos a
eleição e renovação desta casa, temos a oportunida
de de dizer que aqui a democracia prevalece e pre
valecerá. Não vamos alterar a regra do jogo: maioria
absoluta é maioria absoluta dos Deputados da Casa,
proporcionalidade é de acordo com o número da
bancada. O PT tem direito à Terceira Secretaria e
solicita aos Srs. Deputados que o Regimento Interno'
e a democracia sejam cumpridos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
tenho acompanhado a discussão a respeito da elei
ção da Presidência da Câmara dos Deputados. Que
ro dizer que tem sido lamentável a interferência in- .
devida do Palácio do Planalto nessas eleições.

Creio que qualquer um dos 513 Deputados
presentes, eleitos pelo voto soberano do povo brasi
leiro, teria capacidade de dirigir os destinos desta
Casa, e dirigir não só com autonomia e soberania,
mas também com harmonia. Portanto, seria desne
cessário o que está acontecendo.

Por exemplo, os boatos que são plantados a
cada instante de que o Deputado Wilson Campos
estaria retirando sua candidatura não procede. Isso
não existe. É preciso ficar claro que o Deputado Wil
son Campos, ao colocar a sua candidatura à dispo
sição dos Deputados para elegê-Io como Presidente
desta Casa, assumiu um caminho sem retomo.

S. ExA jamais iria renunciar à sua condição de
candidato a Presidente da Câmara, com a certeza
de que será eleito pela maioria dos votos desta
Casa.

Agora, Sr. Presidente, lamentável é a despoliti
zação dessa eleição. É incrível que a eleição para a
direção da Casa máxima da política brasileira, que é
Câmára dos Deputados, seja tão despolitizada a
ponto de os candidatos terem de contratar cabo elei
toral, terem de fazer essa poluição visual que está
ocorrendo nos corredores desta Casa hoje. O que
deveria estar acontecendo hoje era o debate entre
os três candidatos no plenário, para que os Deputa
dos pudessem escolher o que fosse melhor para
esta Casa, e não essa contratação de cabo eleitoral,
poluindo visualmente não só a· cidade, como tam
bém os corredores da Câmara com faixas, bandei
ras, etc.lsso, inclusive, daria para enquadrar os can
didatos por abuso de poder. econômico em função
dessa poluição que esta sendo feita.

Portanto, Sr. Presidente, lamento que hoje uma
eleição dessa importância seja tão despolitizada e
que QS partidos não tenham tido a capacidade de ter
escolhido os melhores quadros para colocar nos de
mais cargos que estão à disposição. O que vemos
hoje são Deputados correndo um atrás do outro.para
ver a questão do candidato a suplente de tal e tal
cargo; quando entendo que seria necessário que
esta Casa tivesse feito um debate amplo, aprofunda~
do, um debate sobre o momento político em que es
tamos vivendo para colocar cada um no melhor car
go, no melhor posto de direção desta Casa.

Sr. Presidente, espero que na eleição para a
Legislatura seguinte os Parlamentares tenham a ca
pacidade de fazer uma discussão melhor, politizada,
e não como esta, que está mais para eleição de grê
mio estudantil que para a de uma Casa da importân
cia da Cân.ara dos Deputados.

Mesmo lamentando essa situação, defendo,
particularmente, a candidatura do Deputado Wilson
Campos, porque acho que é o melhor para esta
Casa, para o País e vai significar independência,
respeito e harmonia.

O SR. MOISÉS BENNESBV (BlocolPL - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIIs e Srs.
Deputados, apreciando com muito cuidado a ques
tão, congratulo-me com os três candidatos que dis
putarão a Presidência da Câmara e com aqueles
que disputarão os demais cargos da Mesa. Desejo
muito que este seja um momento de bastante res
ponsabilidade e que os candidatos tenham a oportu-
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nidade de, democraticamente, estabelecer seus pro
gramas.

É importante e urgente que a Câmara dos De
putados seja independente e valorizada, que respei
tabilidade e dignidade aos Srs. Deputados seja um
direito e não uma promessa.

É necessário iniciarmos uma nova etapa, uma
nova página, que o povo tanto exige, tendo em vista
que aqui estamos respeitosamente representando o
povo brasileiro.

Que. na composição da Mesa contemos s0

mente com a valorização e o respeito que o Deputa
do Federal merece, com oportunidades, responsabi
Iidadése deveres iguais.

Aproveito a oportunidade para desejar ao cole
ga vitorioso - que será eleito pela soberana vontade
dos Srs~ Parlamentares - um período de luz. Que S.
ExB dirija um trabalho sério, preocupando-se princi
palmentecom o ,povo que está abandonado, espe
rando pelas reformas constitucionais de um Brasil à
altura do que merecemos e a natureza nos dotou,
distribuindo melhor a riqueza.

Parabenizo V. EX- e os Srs. Deputados. Esta
mos com muita vontade de ver esta festa de demo-'
cracia na sua plenitude.

I;r~ o que tinha a dizer.
O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (PSDB

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S..-s e
Srs. ,Deputados, apesar de estarmos vivendo hoje
,umcJima·de eleições, quero aproveitar a oportunida
de em que venho à tribuna para alertar as autorida
des federais e est?duais no sentido de evitar o que
vem ocorrendo no Trevo de Manilha - entroncamen
to, em ltaboraí, no Estado do Rio, por onde passam
mais ':: 2 milhÕes de pessoas com destino à Região
dos Lagos e à região Serram~.. Nesse trevo, há um
entroncamento de veículos oriundos de Teresópolis,
'Magé, com destino à Região dos Lagos, que se cru
zam com aqueles que vêm da Região dos Lagos
para Niterói ou para o Rio, e aqueles que vêm do
Rio, Niterói e São Gonçalo para a Região dos la
gos, e também de outros pontos do País.

Nos últimos quinze dias ocorreram naquela lo
calidade, lamentavelmente, quatro acidentes graves,
até com morte.

Por isso, Sr. Presidente, seria indispensável,
como Deputado daquela região, apelar ao Sr. Minis
tro dos Transportes, ao DNER, ao Governo do Presi
dente Fernando Henrique para, em parceria com o
Governador Marcello Alencar, construírem uma obra
fundamental para evitar casos tristes e lamentáveis
como acabo de citar. Porque lá, além dos acidentes

ocorridos, tem havido engarrafamentos que obrigam
o turista ou o passageiro, que tem duas horas nor
mais de viagem entre o' R"JOINiterói até cabo Frio e
São Pedro da Aldeia, a 'fazerem esse percurso em
até cinco horas. Por isso, ternde ser construído um
viaduto para evitar todas 'essas lamehtáveis ocorrên
cias. Um viaduto em Manilha é 'obra que não pode
mais ser adiada. 'seu projeto está pronto, na duplica
ção da BR-1 01, Niterói-Rio Bonito, via·Manilha.

Por isso, Sr. Presidénte,'em nome dos Prefei- '
tos Sérgio Soares, de ltaboraf, César Almeida, Anto
nio Lacerda de Silva jal'dim, Oro Ramon, Prefeito ele
Casimiro de Abreu, Aléebfades Sabino, Prefeito ele
Rio das Ostras, Jataí Correia; Prefeito de Cabo Frio,
e de Hugo Canelas, Prefeito de Iguaba Grande. To
dos me pediram que' fizeSse o apelo para que o
DNER acelerasse a construção do viaduto de Mani
lha, porque ali está o câncer, a interrupção do trânsi
to que se destina à RegiãO 'dós Lagos.

Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que nesta semana estão-se dirigindo para a Região
dos Lagos 3 milhões de' pessoas do Rio, de São
Paulo, Minas Gerais, de todos os cantos deste País.
É a região mais procurada do Estado do Rio e tal~,
do Brasil. Por isso, precisamos facilitar o escoamen-
to do tráfego. '

Consegui, desde o Govemo Samey, e, agora,
o Governo Femando' Henrique autorizou a conclu
são da duplicação da·BR':1 01 . ManilhalRio Bonito,
mas está faltando a construção do via~utode Mani
lha para resolver a problemática do trânsito em toda
essa região.

, O Govemo do Estado 'iniciará em março a du
plicação de Rio Bonito-Ararllama, com a estrada de
contomo de Iguaba Grande, o que jáserá uma gran
de melhoria. Vai acabar· com. a duplicação da BR
101 Manilha-Rio Bonito e facilitar o escoamento do
tráfego, beneficiando finalmente toda a Região dos
Lagos.

Precisamos completar o projeto e.construir o'
viaduto de Mahilha para resolver os problemas, avi- .
taras mortes constántese' oS acidentes graves, por
que é um cruzamento qu~.~, por dia, sérias difi
culdades aos que por ali trafegam e principalmente à
circulação de produtos. Tal é o índice de tráfego de
veículos naquela região que os pedestres se vêem
impedidos de transitarem pelas ruas, l,Ima vez que a
estrada não possui sinallumil'lOso. .

Deixo meu apelo ao Mirii~ de TranspOrtes,
ao Diretor do DNER e ao Governo do Estado no
sentido de que, em parceria,' resolvam esse proble-
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ma da Região dos Lagos e da região de Friburgo, na ética com que todos devemos levar nossos traba-
serra. lhos nesta Casa.

Era o que tinha a dizer. Agradeço de coração a todos aqueles - quase
O SR. EUSEU PADILHA - Sr. Presidente, duas centenas, como disse - que me apoiaram e

peço a palavra pela ordem. disseram que iriam sufragar o meu nome.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem No entanto, tendo perdido na decisão de ontem

V. Ex!! a palavra. na bancada do PSDB - meu Partido - não me sinto
O SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS. em condições éticas e morais para continuar dispu-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando tando no plenário. Respeito também os colegas que
buscamos, junto à Mesa, informações quanto ao su- continuam sua disputa no plenário desta Casa. Regi-
primento da cabine indevassável - as chamadas cé- mentalmente, estão corretos; no entanto, tomei uma
dulas - , fomos informados de que as cédulas só po- decisão madura, e espero que a considerem dentro
deriam ser ali colocadas após o início do processo da linha da fidelidade partidária de um homem disci-
de votação. No entanto, temos constatado que está plinado que resolve acatar as decisões da sua ban-
acontecendo um fato diverso. Por isso, gostaríamos cada.
que a Mesa nos esclarecesse, de uma vez por to- Portanto, Sr. Presidente, deixo oficialmente o
das, se iremos colocar, desde já, todas as cédulas pedido para a retirada do meu nome da cabine elei-
ou se faremos com que ninguém as coloque. toral.

Faço essa observação no sentido de que haja Muito obrigado, Sr. Presidente.
eqüidade e que todos tenham o mesmo tipo de opor- O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro-
tunidade. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Srs. Deputados, na semana passada, a Previdência
Mesa esclarece ao nobre Deputado, e, ao mesmo Socialcompletou 74 anos no Brasil. Encerrou o ano
tempo, soluciona a questão. Determino à Assessoria de 1996 com a arrecadação recorde de R$43,68 bi-
que faça imediatamente a total retirada das cédulas Ihões, superando em 24,3% o que foi arrecadado
existentes nas cabines e, ao mesmo tempo, que pelo Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) em
dois funcionários permaneçam junto a elas impedin- 1995. O INSS iniciou 1996 com R$1,6 bilhão em caí-
do que essa prática continue. xa, terminando com o saldo de R$333 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- Além disso, o Ministério da Previdência e As-
cedo a palavra ao nobre Deputado Elias Murad. sistência Social chegou a recuperar R$9,3 bilhões

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi· de contribuições sonegadas pelas empresas. Em
são do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas 1996, os fiscais do INSS fiscalizaram 120 mil empre-
e Deputados, primeiro quero agradecer sinceramen- sas em todo o País. Dos R$9,3 bilhões, 57,5% refe-
te a todos aqueles a quem procurei e que me apoia- rem-se às notificações de empresas que estavam
ramo Gostaria de comunicar oficialmente que estou inadimplentes com o INSS. Já 31,3% desse valor to-
retirando minha candidatura a suplente de Secretá- tal foram recuperados através de parcelamento de
rio na eleição da Mesa Diretora desta Casa. débitos antigos.

Ontem, Sr. Presidente, concorrendo na banca- Tais números são a demonstração cabal da saú-
da do meu partido, o PSDB, perdi na votação para o de fin~nceira da Previdência Social Pública, que se re-
nobre Deputado Luciano Castro. Como homem dis- vela superavitária, como já foi comprovado, inclusive
ciplinado, que leva em consideração a fidelidade por minucioso relatório do Tribunal de Contas da União
partidária, quero comunicar que, neste momento, re- (TCU). Demonstram também que o Governo Federal
tiro meu nome da consideração dos caros colegas e mente ao propagar aos quatro ventos que a Previdên-
amigos que até agora me apoiavam. Com enorme cia Social Pública é deficitária e que não tem como fa-
satisfação comunico à Casa que de quase duas cen- zer frente aos seus compromissos com mais de 16,5
tenas de Deputados que procurei nos últimos dias, milhões de aposentados e pensionistas.
de todos eles, com uma única exceção, recebi apoio Todos sabemos que o projeto deste Govemo
para minha candidatura, principalmente de Deputa- neoliberal é o do esvaziamento paulatino do Sistema
dos de fora do meu partido. No entanto, tomo a re- de Previdência Social Pública, por meio do incentivo
petir que sou um homem disciplinado e que tem o ao Sistema Privado de Previdência Social, os cha-
maior respeito pela fidelidade partidária, até agora mados fundos de pensão. O Governo Federal quer,
procurando pautar minha vida Parlamentar dentro da a todo custo, implantar no Brasil o sistema previden-
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ciário particular, semelhante aos modelos chileno e
argentino que se mostraram frágeis e incapazes de
garantir os direitos dos -segurados- - entre aspas.

No Brasil de 1970 e 1980, assistimos a falên
cias de montepios e pecúlios, que tantos dissabores
trouxeram a inúmeras fammas que perderam suas
economias nessas armadilhas montadas por esper
talhões. Agora, com a campanha em favor do fim da
aposentadoria por tempo de serviço e da diminuição
do teto de pagamento do benefício, o Governo Fe
deral busca ampliar, ainda mais, o espaço para a
atuação dos fundos de pensão e dos montepios e
planos previdenciários privados, que nenhuma ga
rantia oferecem aos associados.

Na maioria dos países ocidentais desenvolvi
dos e em desenvolvimento, o sistema previdenciário
está nas mãos do Estado, pois somente o Estado
consegue assegurar o pagamento de milhões de be
nefícios devidos a quem de direito, a quem dedicou
se anos a fio ao progresso do país. Os países que
experimentaram o fortalecimento do sistema previ
denciário particular, como o Chile e a Argentina, hoje
estão enfrentando problemas.

Ao completar 74 anos de sua implantação no
Brasil, a Previdência Social Pública se mostra mais
saudável do que nunca, com constantes reforços de
caixa e arrecadações recordes. Não há por que se
pensar - àliás, isto deveria ser entendido como um
crime de lesa-pátria - no enfraquecido, transferência
ou desmonte desse sistema, em benefício de um
sistema particular de Previdência Social. Tais em
presas, como já disse, não podem garantir o paga
mento de benefícios devidamente conquistados por
associados e se transformam em verdadeiras arapu
cas, montadas com o aval do Govemo.

São 74 anos de um sistema de Previdência s0

cial Pública que se vem fortalecendo ano após ano.
Todas as inverdades e pregações pelo fim desse
sistema já foram rechaçadas por números robustos
e por detalhados relatórios elaborados pelo Tribunal
de Contas da União. Aliás, a Previdência Social Pú
blica vem aumentando continuadamente o valor mé
dio do benefício pago: subindo de R$108,OO, em
1988, para R$176,OO em setembro do ano passado.
Tal acréscimo se constitui em mais uma prova, in
questionável, do sucesso, do vigor financeiro do sis
tema de Previdência Social Pública, que, implantado
no Brasil há décadas, é, sem duvida, uma das maio
res conquistas sociais dos brasileiros. Hoje, tal siste
ma está ameadado número por um govemo que pa
rece não se importar em destruir garantias sociais
inestimáveis a milhões de brasileiros.

Fevereiro de 1997

Era isto o que queria registrar, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO AARlJútl (PCr io:3 - GE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. De
putados, estamos assistindo, talvez pela primeira
vez de forma mais aberta ou, diria, numa expressão
popular, mais escancarada, à intervenção do Poder
Executivo no Poder Legislativo, fazendo com que
este fique de joelhos: primeiro, em relação à vota
ção, em primeiro turno, da emenda da reeleição 
não houve preço; o Governo pagou o que era preci
so para dobrar o Congresso Nacional. Agora, em re
lação à eleição dos membros das Mesas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados.

O gabinete do Ministro Sérgio Motta, principal
articulador político do Governo, age fazendo amea
ças abertas aos inimigos que surgem no horizonte,
sejam eles quem for. Qualquer um que se opuser à
vontade do Executivo será alvo da tirania do gabine
te do Ministro das Comunicações. As verbas do Or
çamento da União não terão a destinação que o
Congresso lhes deu e, sim, a que o gabinete do arti
culador político do Palácio do Planalto lhes der.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é sob
essa ameaça que se dá a votação de hoje pam a
escolha dos integrantes da Mesa Diretora da Câma
ra dos Deputados. O Planalto indica seu candidato
oficial, e ai daquele que se atrever a votar contra o
Par1amentar que tem as benesses do Palácio do
Planalto, mesmo sendo secreto o voto.

Por isso, Sr. Presidente, neste momento cha
mo a atenção da Câmara dos Deputados e do Con
gresso Nacional para a necessidade de assumir
uma postura mínima de independência e autonomia,
pois não sobrará absolutamente nada desta Casa se
este Congresso submeter-se tão vergonhosamente
à vontade do Executivo.

O que farão os Congressistas para defender o
que resta de algum direito dos trabalhadores ou de
algum direito previdenciário? O que farão os Con
gressistas para efetivar realmente um processo de
reforma agrária neste País ou de melhoria salarial
dos trabalhadores, que estão recebendo essa vergo
nha chamada salário mínimo, no valor de R$112,OO?

Não terão condições de fazer absolutamente
nada. Seremos escravos das medidas provisórias di
tadas a toda hora e a todo instante. E não nos va
mos enganar com o discurso fácil daqueles que ven
cem exatamente com a força da máquina do Gover
no, no sentido de que esta Casa, seja a Câmara,
seja o Senado, terá alguma autonomia frente ao
Executivo.
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Por isso, Sr. Presidente, queremos pedir voto
para as candidaturas de oposição ao Governo, por
que agora não estamos tendo autonomia para esco
lher de acordo com a vontade da Casa, opondo-nos
à candidatura oficial do Presidente da República.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, no final do ano, cobrávamos a tra
mitação no Senado da reforma da Previdência, que
estava parada naquela Casa depois de ter sido
aprovada com muita rapidez nesta Câmara, no meio
do ano passado. Portanto, estava aguardando o mo
mento oportuno de ser tratada, lamentavelmente, da
forma que já se pronuncia. Sabíamos que, tão logo
houvesse a possibilidade de uma reaglutinação de
forças, tentar-se-ia fazer as grandes propostas de al
terações previstas, inicialmente, na PECo As primei
ras informações que nos chegam são preocupantes,
porque, na verdade, já comentava com repre
sentantes de algumas e:ntidades que, se obtivesse
número suficiente para aprovar a reeleição, o Gover
no passaria, como fato seguinte, a tomar providên
cias no sentido de recompor a emenda que trata da
reforma da Previdência.

Já ouvimos do Relator designado, Senador
Beni Veras, e de pessoas do próprio Governo, que
vai ser retomada a questão da idade limite, da soma
do tempo de serviço com a idade, a fórmula 90 ou
95, ou qualquer outra, para fim de aposentadoria,
quando sabemos que todos os problemas na área
da Previdência estão localizados em dois pontos, di
ferentes daqueles abordados. O primeiro deles é o
encargo previdenciário da União; o segundo é o fato
de que mais da metade dos 16 milhões pagos pela
Previdência Social referem-se a beneffcios assisten
ciais e que, se esses benefícios fossem mantidos
pelas fontes de custeio originárias, até outras suple
mentares, se necessário, a Previdência teria um sal
do muito maior do que o que ocorreu no final do ano.

O que mais nos preocupa é que a proposta de
alteração apresentada pelo Senado é no sentido de
que seja extirpada a possibilidade de reajustes per
manentes e contínuos aos aposentados. Deram até
a denominação de MperseguidoraM - e lembro que
esta expressão é do Chile, onde houve grande mu
dança na área previdenciária, alardeada como posi
tiva no primeiro momento, e hoje já sabemos que di
versos daqueles que, num primeiro momento, apro
vavam essa mudança no Chile já estão hoje preocu
pados, assustados. E, um detalhe importante, o pas
sado dos montepios deixa muita gente assustada e
não dá a garantia de tranqüilidade e serenidade de

que, no futuro, não teremos nenhum tipo de proble
ma.

Aliás, quando veio a emenda para esta Casa,
lançou-se um plano de previdência privada, da qual
fazia parte, com grande alarde, o Banco Nacional.
Vejam bem, se não fosse o Proer, o Banco Nacional
teria sucumbido. E aquelas pessoas que entraram
no sistema de previdência do Banco Nacional esta
riam garantidas? É uma dúvida muito grande. No fu
turo, o que vai acontecer? Não sabemos.

Portanto, estamos ao lado da previdência pú
blica e da revisão e atualização dos benefícios dos
aposentados e pensionistas da Previdência Social,
daqueles que durante longo tempo, trinta ou trinta e
cinco anos, contribuíram e hoje fazem uma justa rei
vindicação de respeito ao benefício obtido de forma
constitucional. Essa garantia foi estabelecida na
Constituição de 1988 (lembramos que anteriormente
não havia), e agora querem suprimir o direito ao be
nefício previdenciário.

É contra isso que me insu~o, e tentarei, com
todas as forças, ainda que com o apoio de poucos,
impedir que isso realmente aconteça, porque sabe
mos que essa é a grande preocupação de milhares
de aposentados e pensionistas, assustados com
essa tentativa de esquartejamento da Previdência
Social. .

Ainda que a Previdência Social pague benefí
cios questionáveis, ela tem a obrigação, conforme
prevê o texto constitucional, de dar garantias ao Te
souro Nacional do pagamento de seus benefícios.
Qual seria essa garantia, se o direito de aposenta
dos e pensionistas não estivesse previsto na Consti
tuição?

Neste momento, estamos extremamente preo
cupados com a possibilidade de que a votação da
emenda da Previdência Social, no Senado, seja re
tomada na forma de um rolo compressor, sem ampla
discussão com toda a sociedade, com todos os seg
mentos representativos: sindicatos de trabalhadores
e entidades de aposentados e pensionistas, muitos
deles extremamente apreensivos, conforme de
monstraram no encontro nacional realizado domingo
retrasado, em Aparecida do Norte, e também na reu
nião da Federação dos Aposentados de São Paulo,
realizada em Campinas. A categoria está preocupa
da, mas tem certeza de que poderemos garantir a
manutenção dos seus benefícios, com a conseqüen
te revisão reclamada por todos.

Espero que este Congresso, preocupado com
as grandes mudanças, não se esqueça daqueles
que foram a base, a sustentação de que o País ne-
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cessitou para chegar até aqui. O mínimo que pode- to de carinho e confiança estabeiecldo cr.ím seus mI-
mos fazer é respeitar as pessoas que contribuíram, Ihares de leitores, hoje em dia não mais de Curitiba
para terem uma aposentadoria digna e· tranqüila. mas de todo o Paraná e de Estados vizinhos.
Hoje elas estão extremamente assustadas, ameaça- A consolidação deste destacado veículo de ce-
das pelo risco de verem vilipendiados seus direitos. municação aconteceu em função de que, erYl sua

A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Pro- trajetória de mais de sete décadas, o jornal Gazeta
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. do Povo acompanhou, pari passu, a evolução dos
e Srs. Deputados, o recrudescimento das leis penais tempos. Os saltos de qualidade foram dados, nota-
islâmicas, voltadas principalmente para a discrimina- damente, quando o jornalista Francisco Cunha Pe-
ção religiosa, é um fato que não pode ser ignorado reira Filho assumiu a direção do matutino e imprimiu
pela comunidade internacional, pois a solidariedade uma nova dinâmica em todos os setores, da redação
humana não conhece fronteiras. As opressões sofri- à produção gráfica, do setor de assinaturas ao de
das por povos de outras nações merecem a atenção distribuição, do comercial ao administrativo.
de todos, especialmente da Comissão de Direitos Com este respaldo logístico e firme determina-
Humanos das Nações Unidas (ONU). ção do jornalista Francisco Cunha Pereira Filho, o

Reporto-me aqui às sentenças de morte irnpo5- jornal Gazeta do Povo ampliou seus horizontes,
tas pela Suprema Corte do Ira a Dahahihu"lIah Ma- conquistou novos leitores e anunciantes, logrou per-
hami e Musa Talibi, adeptos da fé Bahai. Condena- manecer na trilha do jornalismo independente, im-
dos à morte por apostasia, a notícia da sentença parcial e verdadeiro e se firmou, incontestavelmente,
lhes foi transmitida oralmente, sem qualquer comuni- como instrumento de defesa de causas paranistas
cado por escrito. ao assumir a vanguarda numa gama de questões de

Dada a crueldade dessas penas impostas a interesse geral do Estado.
dois seres humanos, pelo único fato de professarem Atualmente o jornal Gazeta do Povo, com sua
uma crença religiosa diferente daquela adotada ofi- redação totalmente informatizada, com seu parque
cialmente naquele país é que apelo à Presidência da gráfico de última geração, com seu quadro de joma-
Câmara dos Deputados para que faça gestões junto listas respeitados, com sua homenagem na Internet,
à ONU, no sentido de salvar a vida dessas duas é referencial para o Brasil.
pessoas inocentes e pais de família. E é em função do seu perfil e dos seus com-

Apelo, ainda, em prol dos Srs. Kayan Khalaja- promissos com o jornalismo sério e desta data hist6-
badi e Bihnam Mithaqi, que, pela fé religiosa, foram rica que entendemos oportuno solicitar desta Casa -
aprisionados em 1989, e, até o momento, continuam tão atenta à importância de veículos de comunica-
encarcerados e passíveis de pena de morte. ção que expressam a voz da população - o envio de

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia votos aos profissionais que estão sob o seu coman-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. do pelo transcurso dos 78 anos do jornal Gazeta do
Deputados, nesta semana, a população e os profis- Povo.
sionais da imprensa paranaense reverenciam o jor- O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
nal Gazeta do Povo pelo transcurso do seu aniver- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sário de fundação. Sras. e Srs. Deputados, hoje acontece a eleição da

Este que é um dos mais prestigiados e respei- nova Mesa Diretora desta Casa, da mesma forma
tados matutinos do Estado do Paraná completou, na como ocorreu no dia de ontem no Senado.
segunda-feira, 78 anos de circulação e de relevantes Escolhidas as novas Mesas Diretoras da Câ-
serviços. mara e do Senado, as atenções deverão estar volta-

A primeira edição do jornal Gazeta do Povo das para as reformas administrativas, da previdên-
saiu do prelo no distante dia 3 de fevereiro de 1919. cia, tributária e fiscal.
Sob o comando dos pioneiros Benjamin Lins e Pláci- O povo brasileiro passou um bom tempo vendo
do e Silva, o matutino ganhava as ruas com o firme na televisão, lendo nos jornais, ou ouvindo nos rá-
propósito de informar e cativar os leitores da peque- dios, a campanha da reeleição, fato este que acabou
na Curitiba de então. criando a perspectiva que, se aprovada a reeleição,

Indiscutivelmente, esses propósitos foram al- os projetos de importância para o País também te-
cançados. Isto se comprova neste marco histórico, riam o mesmo caminho.
inclusive em termos de imprensa nacional, de 178 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, fei-
anos de circulação ininterrupta. Ou no relacionamen- to este pequeno relato, quero dizer que tão logo co-
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mecemos a apreciar projetos de alta relevância, tal
como a reforma administrativa, não podemos des
considerar o que pensa a nossa população.

Pessoalmente, entendo da necessidade de
mudanças substanciais em nosso País. Entretanto,
preocupo-me muito com o direito adquirido.

Sei perfeitamente que a Administração Pública
não pode continuar da maneira como está; também
sei perfeitamente que a Previdência está inviabiiiza
da, por esta razão necessita ser reformada.

Entretanto, o que sempre defendi e defendo é
que não ocorra prejuízos para os segurados, no
caso da Previdência, bem como o servidor público
não venha a perder seu emprego com o fim da esta
bilidade.

Para concluir, quero dizer que basta esta Casa
usar bom senso e justiça em matérias polêmicas
que dizem respeito a cada cidadão brasileiro que
não haverá indignação por parte da nossa gente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. NELSON MARQUEZEW (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para trazer ao conhecimento dos nobres colegas um
fato que tem gerado injustiça por parte do Governo
Federal.

Trata-se do não-pagamento pelo Tesouro Na
cional dos títulos antigos da dívida agrária, entende
se corno antigos os títulos emitidos antes de novem
bro de 1992.

Todos os títulos da dívida agrária emitido após
111 de novembro de 1992 vêm sendo pagos normal
mente pelo Ministério da Fazenda.

Desde o Governo Sarney que os deixaram de
ser pagos com argumento de que não havia recur
sos, embora a verba estivesse prevista no orçamen
to, situação esta que perdura até hoje.

O estranho, Sr. Presidente, é que de repente
passou a pagar os títulos novos, isto é, os emitidos a
partir de novembro de 1992, enquanto que os anti
gos ficaram simplesmente congelados.

O problema não deve ser falta de recursos,
pois se não os houvesse, não se pagaria nenhum.
Então, por que se paga os novos? Que critério é
este? Seria um mero capricho de algum burocrata?
Fica difícil para um cidadão comum, por mais vonta
de que possua, compreendê-lo, pois ele não subsis
te a nenhuma análise de bom senso.

Que diferença faz para o Governo pagar uma
dívida nova ou uma antiga?

A informação dada pelo departamento respon
sável do Ministério da Fazenda é a de que: paga-se
os novos porque estes foram emitidos pelo próprio
Ministério, já de forma escriturai, enquanto que os
demais foram emitidos pelo Incra e não têm ordem
do Secretário do Tesouro para pagá-los.

Cabe aqui, Srs. Deputados, algumas indagaçõ
es: qual o problema de um título ser emitido por um
outro órgão do Governo? Um pelo Incra e o outro
pelo Ministério da Fazenda, quando ambos são de
responsabilidade do Tesouro Nacional? Em que isto
fere o direito de eqüidade dos mesmos? O fato de
uns terem sido emitidos pelo Ministério da Fazenda
confere-lhes algum direito de prioridade no paga
mento? Ou este órgão é mais idôneo do que o ou
tro?

Todos sabemos que a responsabilidade de pa
gamento de título do Govemo é do Tesouro Nacio
nal, não importa o órgão que o tenha emitido, ape
nas executou uma tarefa administrativa, que não al
tera os valores intrínsecos dos mesmos.

Diz-se que alguns processos de desapropria
ção que deram origem a determinados títulos foram
viciados. Muito bem. Então, neste caso, que se sus
te seu pagamento e se proceda sua imediata anula
ção.

O que não se pode é generalizar. Nenhum títu
lo antigo presta! Não se deveria também pagar os
demais, pois, como se sabe, surgiram várias suspei
tas sobre processos de desapropriações após 1992.

Como podemos ver, Sr. Presidente e nobres
Deputados, este fato é realmente um dos maiores
absurdos de que se tem conhecimento sobre títulos
públicos.

Esperamos que o Governo comja o mais breve
possível esta injustiça, que há anos vem prejudican
do muitos que ficaram sem a terra e agora não rece
bem o que lhes pertence no vencimento de seus tí
tulos.

O Governo precisa ter a consciência que a mo
ralização dos Títulos da Dívida Agrária também é
um instrumento importante para a realização da re
forma agrária. Pois quanto mais valorizado for o
TDA, melhor será sua aceitação como instrumento
para a compra de terras, e o Governo pagará menos
por elas.

O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, ·0 Rio de Janeiro continua lindo...·, pro
clamou, alto e bom som, há mais de vinte anos, o
baiano-carioca Gilberto Gil; e repetem hoje o mesmo
verso mais de quarenta outros cantores, de todos os
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pontos do País, agora com os olhos voltados para cenários de tiroteios, e das conseqüentes balas per-
2004. Verdade ou simples propaganda para valori- didas, o Centro, a Zona Sul, o subúrbio, a Zona Nor-
zar a cidade candidata? Realidade ou nada mais te, a Zona Oeste... enfim, a bala sem destino certo
que um wishful thinking do carioca, profissional da percorreu todo o mapa carioca.
esperança, como resto do povo brasileiro? E, se aumentaram o horário e a geografia,

A resposta ou, antes, as respostas vão de mais triste ainda é constatar que se dilatou a faixa
acordo com o que cada um considera como "lindo·. etária das vítimas de balas perdidas: são agora be-
O Pão de Açúcar continua lindo, não há dúvida; é o bês atingidos no colo da mãe, crianças do 111 grau
mesmo de vinte anos trás; o Corcovado, idem; as acertadas dentro da sala de aula, outras ao se diver-
garotas de Ipanema, do Leblon e de Copacabana tir no circo, outras ao jogar pelada no campinho...
continuam lindas, ou, pelo menos, se não elas mes- Ou qualquer um, ao esperar o ônibus, ao dançar no
mas, .as que as sucederam; e agora ainda há as da pagode, ao trabalhar na rua, ou ao chegar à porta de
Barra, pouco habitada àquela época. casa - enfim, qualquer hora é hora, qualquer lugar é

A Vista Chinesa também continua linda, mas lugar, qualquer idade vale para a bala perdida.
só para os que tenham a necessária coragem de se E há os que chamaríamos símbolos maiores
aventurar por lá para apreciar despreocupadamente da bala perdida: um Altair da Silva, com uma filha
a paisagem que, hoje, fica um pouco difícil, pois, por menor e o pai mortos com balas perdidas em oca-
perto, haverá sempre alguém preocupado em assal- siões diferentes; ou um Robson Leite, menino agora
tar o incauto visitante. chamado de "homem-bala" por seus colegas, pelo

Ou seja: o Rio de Janeiro continua lindo, sim, projétil que ainda tem alojado em sua perna, recebi-
mas, infelizmente, sem o Chacrinha "balançando a do durante uma prova de Matemática da 4li série.
pança" e "agitando a massa", mas com muito mais Esses, os novos cariocas, amedrontados, incrédulos
gente menos engraçada que ele balançando um AR- da vida melhor, que irão, aos poucos, se tomando
15 agitando o morro e adjacências. E, nessa agita- descrentes profissionais. Não sem razão, é claro.
ção - ou nesse "agito", como se diz hoje - é que a Descrentes de que aqueles que têm por dever de
desgraça acontece: inocentes atingidos por balas ofício protegê-los não o façam, por não terem condi-
perdidas nas verdadeiras guerras travadas entre ções: o arsenal dos bandidos é maior e mais moder-
gangues rivais, entre gangues e policiais, entre poli- no, e o das forças policiais, quase sempre, mínimo e
ciais e policiais... defasado. É o Secretário de Segurança Pública do

Na verdade, não só nas adjacências dos mor- Estado do Rio de Janeiro quem nos dá o dado estar-
ros, embora aí é que as ocorrências sejam mais fre- recedor: em menos de dois anos, foram recolhidas
qüentes. O que se tem visto é como que uma "glo- 20 mil armas, das quais 3 mil de grosso calibre.
balização" da violência, que se espalha por toda a O resultado, por outro lado, são os médicos do
cidade. Não mais privilégio desta ou daquela região, Hospital Souza Aguiar que explicam: as pessoas ba-
deste ou daquele bairro, a bala perdida vem ·univer- leadas têm cada vez menos chance de sobreviver,
salizando" o direito do carioca de ser atingido, sem dada a sofisticação do armamento: já não se trata
maiores restrições. mais, na maior parte dos casos, de ferimentos com

Os números provam. As balas perdidas, em bala de revólver, mas, sim, de fuzis e metralhadoras,
1996, atingiram mais de noventa cariocas, as víti- muito mais devastadores, muito mais letais.
mas fatais passam de vinte. Em termos comparati- O Rio de Janeiro não merece isso. Não merece
vos, significa um aumento de 7% em relação a 1995. que a beleza que lhe foi dada pelo Criador seja
Outro dado que impressiona: em 1995, aproximada- conspurcada pelo sangue de inocentes que saem de
mente 50% das vítimas de balas perdidas foram casa para ganhar o pão ou para se divertir, ou, pior
atingidas entre meia-noite e seis da manhã, e, em ainda, por outros que nem precisam sair de casa
1996, a morte nessa modalidade se estendeu pelas para ser atingidos por balas perdidas. ·0 Rio de Ja-
24 horas do dia: já não há mais "horário de pico", neiro continua lindo", sim, mas até quando podere-
para balas perdidas, qualquer hora é hora. mos cantar com alegria, sem medo da mentira, a

E, assim como o horário, a geografia da bala ode do baiano-carioca?
perdida também se estendeu: o que, até algum tem- Ao Rio de Janeiro, "aquele abraço".
po atrás, estava restrito a determinadas áreas, geral- Era o que tinha a dizer.
mente as vias de acesso aos morros, agora se espa- O SR. FRANCO MONTaRa (PSDB - SP. Pro-
lha por todos os bairros da cidade. Em 1996, foram nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente SrDs e
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Srs. Deputados, é de rigorosa justiça que a Câmara
dos Deputados se associe às homenagens que os
trabalhadores de São Paulo e de outros Estados
prestam a um de seus mais lúcidos e valorosos de
fensores: o advogado Mário Carvalho de Jesus.

Durante sua vida acadêmica militou na Juven
tude Universitária Católica, o que lhe valeu um con
vite do Padre Lebret para estagiar numa fábrica, du
rante um ano, na região de Lyon, na França, onde
teve a oportunidade de conhecer as modernas expe
riências de participação de trabalhadores na vida
das empresas.

Retomando ao Brasil, iniciou-se como advoga
do do Sindicato dos Matalúrgicos de São Paulo, o
maior da América Latina.

Não demorou muito para verificar que, mais im
portante do que advogado do Sindicato, seria formar
uma entidade dedicada à causa dos trabalhadores e
da justiça. Essa entidade fundada na década de
1950, foi a Frente Nacional do Trabalho, tendo por
princípio a ·primazia do trabalho" em relação ao ca
pital.

Através da Frente Nacional do Trabalho, for
mada por advogados e trabalhadores militantes, Má
rio Carvalho de Jesus procurou priorizar a participa
ção direta entre os trabalhadores e seus sindicatos e
a direção da empresa, diferenciando-se essa ação
coletiva da negociação entre categorias profissionais
e econômicas, através dos respectivos sindicatos.
Essa ação direta na empresa foi precursora dos
tempos atuais, em que se busca privilegiar esse tipo
de negociação coletiva.

Essa ação promovida pela Frente Nacional do
Trabalho resultou em alguns acordos coletivos de
trabalho importantes como os das empresas Aimo
rés, Perus e Melhoramentos, ressaltando-se o que
previu a figura do salário-famnia e serviu de modelo
para a aprovação de lei sobre a matéria.

Outro momento importante na vida profissional
de Mário Carvalho de Jesus foi o do apoio que deu à
causa da liberdade sindical, com base na Conven
ção 87 da OIT.

A denúncia formalizada junto à OIT, em 1974
inspirada por Mário Carvalho de Jesus e seus com
panheiros, em razão da intervenção administrativa
sofrida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Perus,
fez com que a idéia da liberdade sindical como liber
dade pública saísse da vida acadêmica e fosse di
fundida no mundo do trabalho. A formalização da
denúncia resultou na liberação do Sindicato.

A consagração pública dessa idéia veio a ocor
rer com uma segunda denúncia junto à OIT, em

1979, tamoém em razão de intervenção admimstratl
va no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo, então presidido por Lula. Essa denúncia
à OIT foi inspirada e promovida por Mário Carvalho
de Jesus e sua equipe e muito contribuiu para a libe
ração do Sindicato.

A luta iniciada por Mário Carvalho de Jesus e
seus companheiros pela liberdade sindical trouxe
como conseqüência a proibição de toda e qualquer
interferência ou intervenção administrativa na vida
sindical, como está disposto no art. 8º, inciso I, da
Constituição Federal de 1988.

Finalmente, com mais de setenta anos, sempre
militante pela causa da justiça, lutou para concretizar
a idéia, já inserida na Constituição de 1988, em seu
art. 114, § 22 , de que o conflito coletivo do trabalho
não teria solução satisfatória se continuasse de
pendendo exclusivamente da solução jurisdicional
da Justiça do Trabalho. Para tanto, preconizando
uma solução que resultasse da própria autonomia
privada coletiva, criou a Jurislabor de São Paulo,
Mediação e Arbitragem Trabalhista, Sociedade Coo
perativa Ltda.

Por todas essas razões e pelo exemplo de vida
dedicada à luta pela justiça social, Mário Carvalho
de Jesus merece o reconhecimento da famOia traba
lhadora e a homenagem do Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. TELMO KIRST (Bloco/PPB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, no convívio diário que aqui mante
mos por um ou vários mandatos, é natural, como
acontece em qualquer lugar de trabalho, que as afini
dades determinem o grau de relacionamento entre
nós, tanto pessoal, quanto profissional. Ou são afinida
des partidárias, ou são ideológicas, ou são de origem,
ou são mesmo as pessoais que nos levam a formar
grupos especiais de amizade ou de cooperação.

. E é também comum que um ou outro colega se
destaque entre todos, que brilhe com mais intensida
de em qualquer círculo de afinidade ou em qualquer
grupo de trabalho, por suas capacidades excepcio
nais de liderança, seu conhecimento ou sua atuação
parlamentar.

O ex-Deputado Darcy Pozza, hoje Prefeito de
Bento Gonçalves, é um deles. Enquanto emprestou
seu brilhantismo a esta Câmara, por três mandatos,
soube granjear a admiração e o respeito de todos,
pela lhaneza que sempre caracterizou o trato com
os colegas e pela seriedade e competência que de
monstrou no trabalho parlamentar. Para mim pes
soalmente, foi uma honra ter compartilhado com ele
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alguns mandatos nesta Casa principalmente pela
identidade a que me referi.

Darcy Pozza, também como eu, iniciou a vida
pública corno Vereador, e posso testemunhar ser essa
uma via extremamente privilegiada de ingresso na p0

lítica, pela oportunidade que oferece de exercer a ativi
dade legislativa de maneira muito peculiar. o Vereador,
pela natural proximidade com o habitante do Municí
pio, tem condições mais que favoráveis de auferir os
verdadeiros anseios dos seus eleitores, traduzi-los em
leis e testá-las de imediato. Por se dirigir a uma comu
nidade mais reduzida, o trabalho da vereança se exer
ce naturalmente muito mais junto ao povo, que, enfim,
é a própria meta desse trabalho.

E foi essa a lembrança que ele levou ao Legis
lativo de Bento Gonçalves, em 12 de janeiro último,
ao ser empossado pela segunda vez como Prefeito
desse Município. Em seu discurso, definiu ele a Câ
mara Municipal como a ·porta de entrada ao estágio
inicial da vida pública·, que ele transpôs em 1969 e
que lhe abriria, pela competência que lá apresentou,
as do Executivo local e deste Legislativo. Lembrou,
na ocasião, que a vida pública implica poder, pois
poder e política caminham lado a lado, imiscuem-se,
mas aquele depende desta, ou melhor, do modo
como esta for exercida. Como ele próprio afirmou,
ninguém chega ao poder se não for político, mas
ninguém convive bem com o poder se não for um
bom político. Assim, o poder que as umas outorgam
só se justificará se for exercido em favor de uma po
lítica correta. E disso a população de Bento Gonçal
ves poderá ficar segura com Darcy Pozza à sua
frente.

Ela já o conhece, pois foi lá que ele começou a
desenvolver a vocação política, foi lá que exerceu o
poder com dignidade, e é por isso que Bento Gon
çalves exigiu a sua volta. Nada mais natural: Darcy
Pozza é filho daquela terra, faz parte daquele povo,
que, como ele mesmo ressaltou na posse, é nascido
da contribuição de tantos outros.

Na ocasião, o novo Prefeito fez questão de
apresentar a linha básica que definirá sua atuação
nos próximos quatro anos. Declarou, sem rodeios:

·Com os cidadãos pretendemos fazer um go
verno participativo. Com os Poderes constituídos,
um govemo de acatamento, de obediência, de bom
relacionamento e de respeito."

Não se esperaria outra coisa de Pozza, habi
tuado que é à lide democrática, que exige o entrosa
mento perfeito entre governantes e governados e
um perfeito enredamento dos Poderes constituídos,
enfim, da trama que forma a vida pública. Ele conhe-

ce muito bem a função para a qual foi eleito e sabe
como desempenhá-Ia, pois tem perfeita noção do
papel que cabe ao político no Brasil de nossos dias.
Em suas palavras:

"Hoje, político é dizer não ao privilégio, ao inte
resse pessoal, às corporações que tudo querem. Po
lítico, hoje, é ser sensível às aspirações da comuni
dade. Para poder ajudar aos que aí estão, com
fome, com doença, com falta de moradia, com falta
de esperança."

O povo de Bento Gonçalves acertou na esco
lha, não tenho a menor dúvida, e dela não se arre
penderá, estou mais certo ainda. Sabemos todos
que não será uma tarefa fácil, pois os problemas
não são poucos. A região dos vinhedos ainda se
ressente das conseqüências causadas pela importa
ção desenfreada, sofre com a instabilidade e a incer
teza que quase sempre caracterizam a política agrí
cola em nosso País e com o desemprego daí deriva
do.

Mas se, por um lado, a situação não é das
mais favoráveis, por outro, os habitantes de Bento
Gonçalves podem confiar na capacidade administra
tiva de seu líder, na probidade de seu caráter e na
retidão que sempre demonstrou no trato da coisa
pública. E podem ter certeza do seu empenho em
prol do Município e da região. E o Prefeito pode con
tar com os seus munícipes, sabedor que é do valio
so potencial humano que eles representam e dos re
cursos naturais de que dispõe aquela terra.

É este o seu testemunho, no momento da pos-
se:

"Temos um povo que nos emociona e nos or
gulha pela capacidade de empreender, de ser soli
dário, de ser eficiente."

E daí o seu compromisso:

"Nós, políticos, temos de trabalhar com ele,
com espírito participativo, com união e solidarieda
de."

Assim, só nos resta parabenizar o povo de
Bento Gonçalves pelo acerto do seu voto e congra
tular-me com Darcy Pozza por mais essa importante
conquista em sua vida pública. Não preciso lhe de
sejar sucesso, de tão óbvio e redundante; antes, ex
presso a disposição, minha e de toda a bancada
gaúcha, de colaborar com o novo Prefeito: esta
Casa, que também é sua, estará sempre de portas
abertas ao diálogo e à cooperação com o povo -lí
deres e liderados - de Bento Gonçalves.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. acatou a proposta da superintendência e ainda de-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, terminou que se cancelasse a operação e, mais ain-
Sr!!s e Srs. Deputados, o Sr. Manuel Pinto acaba de da, que se adotassem as medidas judiciais cabíveis,
ser exonerado de suas funções de Secretário Exe- e cabíveis nisto que não se pode admitir. o desvio
cutivo do Conselho Diretor do Banco do Brasil. Para de verbas constitucionalmente direcionadas para o
dizer de forma mais direta, este é o segundo cargo Centro-Oeste, gerando lucros e empregos em São
na hierarquia daquele banco. Paulo.

Nenhuma explicação para o caso. Tudo se faz Nada se fez. Nada se apurou dentro do banco,
em surdina, como se a empresa não tivesse a obri- embora tenhamos encaminhado o assunto ao Minis-
gação de deixar bem às claras as razões dessa de- tério Público da União e, mesmo, à Polícia Federal,
missão. Claro está que o banco, com mais de 5 mil dada a evidência de descaminhos ocorridos com re-
gerentes, administradores de vários níveis, pode e cursos daquela empresa financeira.
deve substituí-los, o que ocorre, na prática, todos os De fato, esse financiamento inteiramente irre-
dias, quando não várias vezes num mesmo dia. Su- guiar envolve figuras outras de grande relevo no
cede que, agora, estamos diante do mais importante mundo policial. E, aqui, a história se faz mais grave,
cargo ocupado por um servidor da Casa. E sua de- razão por que nos permitimos relatá-Ias por partes.
missão se faz quase que às escondidas, como se o Enquanto Superintendente do Distrito Federal,
Banco do Brasil quisesse que tudo passasse sem se o Sr. Manoel Pinto trouxe para gerenciar a agência
perceber. do banco no Setor de Indústria e Abastecimento um

Cabe uma pergunta apenas: por quê? Não sa- Sr. Albiero. Mais ainda: em reuniões que seguida-
bemos, ao certo, Sr. Presidente, se a atual adminis- mente realizava com outros gerentes das demais
tração da empresa _. se é que se pode chamar de agências do Distrito Federal, não se cansava de
administração aquela autêntica feira de vaidades em apontar o Sr. Albiero como um exemplo de adminis-
que se transformou a Diretoria do BB - está de fato trador dinâmico, um modelo para todos. Pois, para
interessaàa em esclarecer uma seqüência de irregu- não nos alongarmos mais, basta dizer que o mesmo
laridades recentemente apontadas em sua atuação Sr. Albiero cumpre pena de dez anos de prisão por
ou se mostra esquecida de tantos e tais fatos, razão um prejuízo que já beira os 150 milhões de dólares,
por que pensamos possível auxiliá-Ia, recordando causado ao Banco do Brasil. E entre os envolvidos
essas irregularidades. no escândalo está um empresário paulista que parti-

Das mais recentes é o vazamento de uma re- cipou diretamente da operação regularíssima com
lação de Deputados Federais que seriam devedo- recursos do Fundo do Centro-Oeste. Refugiou-se
res do Banco do Brasil. Armou-se o maior aranzel esse empresário nos Estados Unidos, foi extradita-
em torno do assunto, foram ouvidos os possivel- do, mas o assunto desapareceu repentinamente do
mente envolvidos, entre os quais o notório Sr. Ma- noticiário, enquanto o Sr. Manoel Pinto seguia exer-
noel Pinto. Mas a auditoria interna do BB e seu cendo suas funções de segundo homem na hierar-
Departamento de Assistência e Disciplina quia do Banco do Brasil. .
(DEASP) nada encontraram de irregular. O próprio De nossa parte, pedimos àquele banco que de-
Conselho de Administração da empresa, com o terminasse auditoria especial na agência do SIA, vez
voto contrário apenas do representante do funcio- que o Sr. Albiero era acusado, entre outros crimes,
nalismo, endossou a decisão da auditoria, com o de criar empresas fantasmas para, com elas, levan-
que - e isto é de pasmar! - não há criminoso, em- tar mais e mais recursos do BB. Este pedido, Sr.
bora o crime seja evidente! Presidente, tem mais de ano, sem qualquer resposta

Mas isto não é só. Há algum tempo, tomamos por parte do Banco do Brasil.
conhecimento de operação inteiramente irregular Teríamos mais exemplos. O Sr. Manoel Pinto,
realizada pelo banco, sob os auspícios da Superin- ainda como Superintendente, patrocinou outra ope-
tendência Regional de Operações do Distrito Fede- ração irregularíssima. Uma empresa capixaba, de
ral, pela qual respondia o mesmo Sr. Manoel Pinto. pães e massas, iria instalar-se em Brasília, com fi-
No caso, recursos do Fundo Constitucional do Cen- nanciamento do banco. O projeto industrial foi entre-
tro-Oeste foram aplicados na aquisição de máquinas gue a exame pela Universidade de Brasília, mas os
impressoras que se instalaram em Guarulhos, no professores que o examinaram simplesmente o de-
Estado de São Paulo. Dentro do próprio banco, a volveram, já que eram tantas e tais as distorções
reação foi imediata e firme. O diretor da área não apresentadas que nenhum relatório poderia ser feito.



- Se os cidadãos, em sua grande maioria, por
falta de cultura e informação, desassistidos e desin
formados de seus direitos fundamentais, não se ha
bilitam ao que têm direito, mais dificilmente se pre
venirão em relação ao que, eventualmente, desejem
evitar.K

Apesar de manifestações autorizadas no senti
do de sua não-aprovação, eis que, para nossa per
plexidade, o Senado aprova tal projeto de lei em ca
ráter definitivo, e o mesmo se encontrava, até on
tem, sobre a mesa do Presidente da República para
ser sancionado.

Digo até ontem, pois infelizmente acabou de
ser sancionado pelo Presidente Femando Henrique,
no momento mesmo em que eu apelava, através da
imprensa, para a consciência de nosso Presidente,
que acabava de receber um voto de confiança de
nosso povo ao confiar-lhe, através de seus repre
sentantes, a possibilidade de ser reeleito para mais
quatro anos, para que vetasse tal projeto de lei.

Considere, caro leitor, o que já descrevi aqui
em outra ocasião:

Imaginem todos esta cena: parentes e amigos
choram a recente perda de um ente querido, num
quarto de hospital. De repente, dois funcionários do
Estado pedem licença aos presentes e levam os
olhos do falecido para um transplante de córnea.
Logo em seguida, outra equipe de médicos do Go
verno entra na sala e diz que estão precisando dos
rins do falecido para uma pessoa que sofreu um de
sastre de automóvel.

Alguém poderá alegar a ressalva existente na
lei que acaba de ser sancionada: quem não quiser
que seus órgãos sejam confiscados deverá declará
lo em sua carteira de identidade ou carteira de moto
rista.

Ora, dos 150 milhões de brasileiros, quantos
tomarão conhecimento do texto desta eventual lei -
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Ainda assim o banco chegou a liberar alguns milhõ- - Em países que adotaram leis semelhantes à
es de dólares, hoje praticamente perdidos. O TCU que se propõe, a prática mostrou que os médicos
foi ouvido, detectou as irregularidades, exigiu que continuam solicitando a autorização da famnia, o
não se liberassem mais recursos, além de outras que revela um procedimento ético ditado pela pró- .
providências. E a diretoria do banco, até agora, nada pria consciência, anterior a qualquer lei, de respeito
fez; nenhuma dessas providências adotou. à pessoa;

Vamos parar por aqui. O Sr. Manoel Pinto está - A maioria das pessoas, especialmente as de
demitido e, possivelmente, não terá mais o poder de classes mais pobres, dificilmente está documentada
patrocinar outras tantas irregularidades. Mas e os nas questões mais elementares, por falta de meios
prejuízos do banco? Ninguém diz nada, ninguém de informação e pelas dificuldades de acesso à bu-
diz, aliás, por que o referido servidor está sendo de- rocracia dos serviços de documentação. Com maior
mitido, por que razão se afasta um ocupante de car- dificuldade estas pessoas, não querendo ser doado-
go assim tão elevado, como se isso fosse natural e ras de seu corpo, iriam fazer o necessário documen-
comum dentro do BB, o que, de fato, não ocorre. to.

Em sendo assim, Sr. Presidente, somente nos
resta aguardar, por parte da atual administração do
Banco do Brasil, que venha a público e diga, com a
clareza que sempre se exige daqueles que ocupam
cargos públicos, as razões que a levaram a demitir o
Sr. Manoel Pinto, já que, isto não ocorrendo, fica
comprovado, no mínimo, que ela, a diretoria, tudo
coonesta.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs.
Deputados, em meados do ano passado, tive oca
sião de manifestar-me mais de uma vez na Câmara
dos Deputados contra um ato de desrespeito, para
não dizer de vandalismo, em relação à famnia brasi
leira.

Agora nos deparamos, caro leitor, com a apro
vação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei n!1
1.579/96, que dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para fins de trans
plantes e tratamento e dá outras providências.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CNBB, através de seu Secretário-Geral, D. Raymun
do Damasceno Assis, externou, na ocasião, suas
preocupações ao Relator do aludido projeto, uma
vez que qualquer decisão poderia ter conseqüências
éticas importantes para o povo brasileiro.

Afirmava a nota da CNBB:

K ••• É gesto humanitário relevante a pessoa dis
por de seu corpo para, após a morte, suprir necessi
dades vitais de seus irmãos;

- Não é oportuna a alteração de lei proposta
na versão votada no Senado Federal. Se, com a exi
gência de autorização, já se manipula tanto a vida,
sem a autorização necessária não se abriria ainda
mais a porta do descaso em relação à vida, para
não dizer, para a comercialização de órgãos?



Sr. Presidente, este foi um duro golpe desfe
chado contra o direito da famma, direito este anterior
ao Estado.

O corpo de um falecido, até então tratado com
o máximo respeito por seus familiares - que a ele
sempre tiveram direito -, passa a ser considerado
como se fosse o corpo de um vil animal sem dono,
de que o Estado pode dispor como desejar e através
de uma nova empresa estatal: a Cadaverbras!

Segundo Sêneca, há crimes autorizados por
leis e plebiscitos! Sr. Presidente, a continuarmos le
gislando matérias desta jaez, não estaremos nós
nos tomando verdadeiros criminosos em relação ao
nosso povo, este mesmo povo que nos conferiu os
respectivos mandatos?

Mais respeito para com os mortos, Sr. Presi
dente, e assim interpretaremos a vontade da maioria
de nosso bom povo.

Tenho dito.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Deputados, venho a esta tribuna alertar
sobre um problema que poderá ocorrer com as es
colas de 12 grau que não possuem associação de
pais de alunos ou caixas escolares, pois as mesmas
poderão ficar sem os repasses de verbas diretamen
te do MEC, se não contarem com uma dessas duas
entidades devidamente registradas e com contas
abertas em um banco até o próximo dia 30 de abril,
conforme declarações do Ministro Paulo Renato
Souza em efltrevista concedida aos órgãos de c0

municação em 31 de janeiro próximo passado.
Pediríamos, desta tribuna da Câmara dos De

putados, ao Sr. Ministro que ampliasse este prazo,
principalmente para as pequenas escolas, pois as
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prefiro falar de eventual - e da necessidade dessa mesmas, conforme determinação do Ministério, de-
declaração em seus documentos? verão unir-se para formar uma central que dirija os

Será que todos os brasileiros têm sua carteira recursos provenientes do MEC
de identidade? E mais: será que todos os brasileiros O Ministério da Educação foi no ano passado o
possuem carteira de motorista? Em caso afirmativo, de melhor desempenho dentre todos os órgãos do
quantos terão tempo para providenciá-Ia? atual Governo e o que mais verbas distribuiu, dando

No caso de os brasileiros, utilizando-se de sua um impulso a uma área que tanto carecia de apoio,
liberdade, não quererem doar seus órgãos, terão coisa que não se via há muitos anos.
eles de enfrentar longas filas nas repartições públi- Portanto, S~ e Srs. Deputados, seria de bom
cas e ainda ter de arcar com as eventuais despe- alvitre que não ocorresse uma interrupção no fluxo
sas? de recursos do MEC para as escolas, por falta de

E ai daqueles que não carregarem permanen- uma associação de pais e mestres ou de uma caixa
temente uma cópia do documento em questão. Se escolar.
morrerem subitamente, correrão o risco de ter seus O amadurecimento do envio das verbas feito
corpos esquartejados, em nome do "cumprimento da diretamente para as escolas produziu o efeito espe-
lei". rado, e o Ministro Paulo Renato merece todos os

nossos cumprimentos, pelo espírito altruístico e de
mocrático com que tem conduzido o MEC.

Portanto, é com esse espírito que pediríamos
ao Sr. Ministro a dilatação do prazo dado, a fim de
que realmente todas as metas sejam cumpridas
dentro do plano de govemo para a Educação no
Brasil, principalmente as estabelecidas para as es
colas de 12 grau, que é onde se encontra o futuro do
nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Deputados, mais uma vez a Embrapa
nos oferece um exemplo de capacidade técnica, efi
ciência e vanguardismo ao desenvolver nova pes
quisa de ponta, inédita no Brasil.

Acabo de tomar conhecimento desse trabalho,
realizado no laboratório da Fazenda Experimental da
Embrapa/Cenargem (CENARGEM é o Centro Nacio
nal de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecno
logia da Embrapa). Consiste a pesquisa na fecunda
ção In vltra, para a produção dos chamados "bezer
ros de proveta", com grandes ganhos genéticos em
termos da produção de leite e carne de qualidade.
Além disso, está-se chegando, por conseqüência, ao
aumento da produtividade e se garantindo preços
menores.

Emprega-se agora a chamada punção folicular,
técnica revolucionária de reprodução animal, e a ul
tra-sonografia, trabalhando-se com vacas vivas, em
processo diferente daquele utilizado a partir de 1994
pela mesma Embrapa, quando a pesquisa se valia
de material retirado de vacas abatidas.

Isso, nobres colegas, por razões técnicas que
não cabe comentar, significa um número muito
maior de bezerros produzidos. Com a retirada de
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ovócitos de vacas vivas, é possível obter cerca de cem. Também o Governo - ou este, em primeiro lu-
36 bezerros ao ano por vaca doadora, enquanto o gar - não deve postar-se indiferente e está obrigado,
número conseguido por meio da transferência c1ássi- no mínimo, a lhes conferir o justificado prestígio.
ca de embriões raramente ultrapassa doze. De outra parte, é sobremaneira importante que

Percebe-se desse modo, muito facilmente, a estejamos atentos às necessidades orçamentárias
importância dessa conquista, seja para o pecuarista, da entidade, de forma a dar continuidade às pesqui-
seja para a agroindústria, seja para o consumidor, sas em andamento, viabilizando outras por se inicia-
seja finalmente para a própria ciência, pois, como se rem. Nenhum meio deve ser poupado, a fim de que
sabe, no campo científico e tecnológico, uma meto- a Embrapa possa cumprir o papel que, institucional
dologia leva a novas metodologias, um passo con- e tradicionalmente, lhe está reservado junto à socie-
duz a outro e a mais outro e outro, e assim por dian- dade brasileira.
te, até se fazer uma grande revolução. Na pesquisa científica, há uma relação objetiva

Encontramo-nos, srªs e Srs. Deputados, diante entre disponibilidade de recursos e eficácia de resul-
de uma vitória muito feliz, cujos vencedores não são tados. Assim acontece nos países desenvolvidos
apenas os que brilhantemente estiveram envolvidos que privilegiam a atividade, e, no caso da Embrapa,
na luta. Ganha não em última, mas em primeiríssima pelo nível primeiro-mundista do trabalho que realiza,
instância o Brasil. Estamos economizando divisas, não é diferente: todo real aportado traz um retomo lí-
exportando mais e, sobretudo, dispondo de alimento quido, uma garantia incontestável de sucessivos êxi-
mais barato para oferecer à população. A Embrapa, tos, de grandes saltos de qualidade, para a produ-
através do Cenargen, cumpre assim uma função 50- ção de alimentos. Isso, porém, não é tudo, ou, por
cial básica, muito importante, fundamental, eu diria, outra, é muito pouco diante de seu valor intrínseco,
qual seja a de contribuir para a minoração da fome e do lucro social de cada descoberta, pois, certamen-
das demais diferenças que se interpõem entre brasi- te, a cada uma delas corresponde o resgate de mui-
leiros e brasileiros. tos de nossos compatrícios da situação miserável

Não só em virtude dos desequilíbrios de renda, em que vivem.
mas pela escasses oriunda do clima, do esgotamen- O Banco Brasileiro de Germoplasma é outra
to da terra e do aumento das populações do globo, a bem-sucedida experiência, cujo objetivo é preservar
segurança alimentar é hoje uma preocupação sem determinadas raças em risco de extinção. Com uma
fronteiras, um grave desafio de todo o mundo, a in- reserva de ovócitos mantidos em botijões de nitrogê-
quietar não apenas os países em desenvolvimento, nio à temperatura de 196 graus negativos, podere-
mas as nações ricas igualmente. Não por acaso se mos, daqui a algumas centenas de anos, regenerar
consagrou a expressão "segurança alimentar", pois, raças extintas ou próximas de extinção, preservan-
de fato, o assunto remete à própria soberania dos do-lhes as respectivas características originais, típi-
povos. cas de certas regiões brasileiras.

Transpondo em cenário para o caso brasileiro, Para a ciência e para a ecologia, abrem-se aí
adquire redobrada importância uma organização probabilidades ilimitadas, sem nenhuma barreira que
como a Embrapa e, dentro dela, o Cenargen, sem- nos impeça de usufruirmos uma vida mais saudável
pre inovando, sempre buscando novos métodos e em nossa terra. Para a Embrapa, como instituição,
processos biotecnológicos, com vistas a uma agri- diante desses e de outros êxitos, fica a certeza de
cultura e pecuária auto-sustentáveis, de forma a as- um futuro profícuo e extremamente útil à sociedade.
segurar à família brasileira, nos próximos anos, mais Desde que lhe forneçamos os meios, terá ela todas
alimento, a menor preço e com melhores padrões de as condições de prosseguir em seu trabalho de 22
qualidade. anos e adentrar o novo século com renovadas razõ-

A solução dos problemas sociais no Brasil es para dela continuarmo-nos orgulhando, como
pressupõe o combate intensivo à escassez e à hoje já tanto nos orgulhamos.
fome. Quando se trata, portanto, de minimizar as de- Era o que tinha a dizer.
sigualdades sociais, o esforço realizado pela Embra- O SR. VÂNIO DOS SANTOS (PT - SC. Pro-
pa em suas diversas fazendas experimentais não há nuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidentE" S~ e
de passar despercebido ou ficar incógnito. Seria in- Srs. Deputados, ocupamos a tribuna para reiterar
concebível, Sr. Presidente, deixar de reconhecer nos nosso posicionamento em defesa da autonomia des-
técnicos que lá atua os incontáveis méritos e a im- ta Casa. sua independência política e seus compro-
portância das atividades que denodadamente exer- missos de honrar os dispositivos constitucionais. Te-
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mos, sem dúvida alguma, a tarefa de bem realizar a nal de que ainda lutamos contra a avalanche neoli-
representação parlamentar, discutir os problemas beral do Govemo, que despreza este Parlamento,
nacionais, inaugurar o ordenamento jurídico e fiscali- que desagrega a sociedade civil e massacra os tra-
zar o exercício do Poder Executivo. balhadores. Um governo que tudo faz para evitar a

Neste sentido, dada a configuração da disputa CPI dos Bancos e ao mesmo tempo socorre ban-
pelos cargos da Mesa Diretora em três altemativas queiros falidos com 14 bilhões, que triplica o endivi-
que não correspondem ao nosso entendimento polí- damento do País e promove o desemprego, que
tico sobre o papel da Presidência da Câmara dos congela o salário mínimo e mantém elevados os ju-
Deputados, optamos por votar em branco para este ros da especulação financeira, que destrói a saúde
cargo. Os três Deputados que se apresentaram para pública, privatiza a Previdência e liquida o patrimô-
a disputa, todos, são homens honrados, com trajetó- nio estatal agora, com a força aliada dos partidos
rias políticas distintas e preparados para o exercício conservadores, é coroado com a aprovação da
da Presidência. Todos tinham projetos, afinidades, emenda da reeleição, com a Presidência do Senado
alianças e perspectivas próprias para o desempenho e a Presidência desta Casa. Essa hegemonia anti-
do cargo. popular e de exclusão política só anima o nosso tra-

Nosso voto em branco revela, contudo, nossa balho de oposição em defesa da democracia, da or-
contradição com o processo de escolha, que tem ganização social e de uma participação popular nos
seu fim com o voto secreto dos Parlamentares. 80- destinos do País.
mos homens públicos, e a escolha do Presidente Durante o discurso do Sr. Vânio dos
desta Casa não deveria obedecer a uma decisão de Santos, o Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi-
foro íntimo, sujeita a negociações casuísticas e pres- dente, deixa a cadeira da presidência, que é
sões ocasionais. A definição da Direção desta Casa ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
deveria estar prisioneira exclusivamente de uma
compreensão política acerca do papel do Parlamen- O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
to e sua função no interior da ordem democrática. É peço a palavra pela ordem.
esta situação que determinou, ao revés, o esforço O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
monumental do Palácio do Planalto para incidir na EXª a palavra.
escolha. Transformou a decisão intema da Casa O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or-
num jogo de cartas marcadas, articulado com a dis- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re-
puta do Senado, a emenda da reeleição, futuras re- gistro meu pesar pessoal pelo falecimento do joma-
formas ministeriais e a precipitação das eleições de lista Paulo Francis em Nova Iorque.
1998. Para o Presidente FHC e sua ânsia de gover- Tenho uma simpatia muito grande pela manei-
nar de forma absoluta, é fundamental um Presidente ra desabrida como Paulo Francis escrevia, não num
desta Casa que repita a trajetória da última Mesa Di- computador ou numa máquina de escrever, mas
retora, que se subordinou à pauta presidencial, que como uma verdadeira metralhadora giratória, não
se rendeu ao arbítrio das medidas provisórias e que poupando ninguém das suas críticas.
fez do Regimento Interno uma lei vulnerável aos in- Acho que o Brasil perde, e a imprensa brasilei-
teresses momentâneos em disputa. ra perde uma voz independente, uma voz de alta ca-

A vitória de Michel Temer, o candidato oficial, pacidade e competência na observação do fenôme-
confirme esse jogo, que, apesar dos discursos e das no sOcial, político, literário, cultural do nosso País.
retóricas, contamina esta Casa com o germe da sub- É o registro que lamentavelmente faço em meu
missão e do atrelamento. O cidadão, o pagador de nome pessoal e daqueles do Estado de Minas Ge~

impostos, o trabalhador desempregado, o sem-terra rais que são admiradores do jornalista.
e todos aqueles que prezam a democracia como es- A SRA. MARTA SUPUCY - Sr. Presidente,
paço da liberdade, como possibilidade de justiça e peço a palavra pela ordem.
dignidade certamente não estão entendendo esse O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
jogo de influências que envolve três candidatos da EXª a palavra.
base de sustentação do Govemo disputando a lide- A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Pela ar-
rança da Casa do povo. demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o

Neste sentido, em coerência com nossa traje- meu depoimento é para registrar a coragem de V.
tória de sindicalista, de militante do Partido dos Tra- EXª ao permitir que este Parlamento discutisse te-
balhadores, optamos pelo voto em branco, como si- mas como a homossexualidade. Acho que, graças



Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt

- PFL; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB; Luciano
Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco - PPB; Moi
sés Lipnik - PTB; Robério Araúcio ~ Bloco ~ PPB.
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ao empenho de V. Exft na instalação da Comissão Meus cumprimentos. E que V. Exª não se es-
Especial, em trazer a plenário a matéria para vota- queça de uma frase famosa de Leibniz:
ção e em enfrentar pressões, o tema pôde ser discu- ·0 presente está cheio do passado, mas está
tido neste País, durante esses dois anos. Milhares cheíssimo do futuro.·
de brasileiros que vivem nessa condição, que ainda Use o futuro, Sr. Presidente!
não têm os seus direitos garantidos, mas que tive- Era o que tinha a dizer.
ram o.portuni~ade de pelo me,nos ve~ a sua si~ação O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Agrade-
debatida estão neste agradecimento Junto comigo. ço a V. Ex", nobre Deputado Gerson Peres.

Também gostaria de dizer - e aí em ~~u nome O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi-
pessoal, mas acredito que ~.ba.nca~a femlm~a tam- dente, peço a palavra pela ordem.
bém conco~a - que as relVlndlcaçoe~ que fizemos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
foram atendidas. A demora na votaçao de nossos E..8 I

. , difi Id d 11.- a pa avra.
proJe~os_ deu-s: mUitas veze~ por cu a es nas O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ.
Comlssoes e nao por falta de Interesse de V. Ex" S· - d d) S P 'd

Pela ordem. em revlsao o ora OI'. - r. resl en-
. Acre~ento que nós, mulheres, est~mos todas te, não levantarei a matéria como questão de ordem,

mUito ansIosas para que comece a funcionar a Co- mas queria fazer uma advertência à Mesa.
mis~o Especial da Mul~er, ,que analisará, por um Recentemente, numa decisão do Tribunal Su-
pe~lodo curto, as consequênclas do encontro em Pe- perior Eleitoral, foi publicado que o resultado válido
qUlm. das eleições para o Rio de Janeiro seria o do primei-

Ontem, eu e a Deputada Fátima Pelaes volta- ro turno. E V. Ex", na mesma tarde, encaminhou ao
mos de Washington, onde trabalhamos na Cúpula Plenário liminar do Supremo Tribunal Federal sus-
do Microcrédito. Esse encontro foi extrem~mente im- pendendo a decisão do TSE. Ontem, o Ministro Cel-
portante e contou com a presença de PreSidentes de so Mello retificou a decisão do Ministro Sepúlveda
todo o mundo, da Rainha Sophia, da Espanha, e de Pertence, retomando ao status quo, o que levou a
Hilary Clinton, a qual discursou no final. apresentar uma questão de ordem.

No entanto, ficamos muito decepcionadas por- Não levantarei a matéria corno questão de ar-
que não constatamos a presença de nem sequer um dem, mas acho que a Mesa tem que estar prepara-
representante do Poder Executivo brasileiro, muito da para a possibilidade de que tal matéria retorne, e
menos do Programa Comunidade Solidária, num en- de forma extremamente perigosa para eleição que
contro em que estavam presentes o Presidente do hoje acontece. Até porque, agora neste momento,
Banco Mundial e representantes da Unesco. Enfim, está sendo diplomado um Deputado Federal pelo
lá estavam representantes de todas as grandes insti- TRE. Solicitarei, nesta advertência que faço à Mesa,
tuições mundiais que financiam os microempresários que o novo Deputado do Partido Socialista Brasileiro
- falo de microempresários que precisam de em- se apresente para a posse.
préstimo de mil reais. E isso afeta principalmente a Gostaria que a Mesa considerasse esse fato,
mulher. Eis a nossa decepção: o Poder Execu~vo porque neste momento, no Rio de Janeiro, está sen-
não esteve presente num encontro de extrema Im- do diplomado Deputado Federa.l do Partido Socialis-
portância. ta Brasileiro. A Mesa tem que estar preparada para

Era o que tinha a dizer. essa volta ao status quo da época da questão de
O SR. RESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a o~dem. No ~eu en:ender, ~s ~epu~ad~s Federais do

palavra o Sr. Deputado Gerson Peres, pela ordem. ~IO de Janeiro, estao sub Judlce. E so o que gosta-
o SR. GERSON PERES (Bloco/PPB _ PA. na de lembrar a Mesa.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não sei V - ORDEM DO DIA
esconder os meus sentimentos, sou bem transpa- PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU-
rente. Não pude estar ontem aqui, mas gostaria de TADOS:
cumprimentar V. ExIl. Devo dizer de público que V.
Ex" não foi perfeito na Presidência da Casa, mas foi
um bom Presidente e deu-nos muitas lições de boa
conduta. se arranhou algumas vezes o Regimento
Interno não o fez por maldade, mas por servir a uma
causa.
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Piauí

João Henrique - Bloco - PMDB.

Paraíba

Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira 
PFl; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - PSB;
Wilson Campos - PSDB.

Bahia

Jairo Carneiro - PFl; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Carlos Bacelar
- PFl; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL;
José Carlos Aleluia - PFl; José Lourenço - PFL;
José Rocha - PFl; Leur Lomanto - PFl; Luís
Eduardo - PFl; Luiz Alberto - PT; Luiz Braga - PFL;
Luiz Moreira - PFl; Manoel Castro - PFl; Mário Na
grornonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB;
Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco 
PPB; Roberto Santos _. PSDB; Roland Lavigne 
PFl; Sérgio Carneiro -- PDT; severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Quei
roz - PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Costa 
Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PPB; Cartas Melles - PFl; Danilo de Castro 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL;
Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta 
Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB;
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodri
gues da Cunha - PFl; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco 
PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL;
Joana D'arc - PT; João Fassarella - PT; João Ma
galhães - Bloco - PMDB; José Rezende - Bloco 
PPB; Lael Varella - PFl; Leopoldo Bessone - PTB;
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos
lima .- Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB;
Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Mauro Lopes 
Bloco - PMDB; Neif Jabur - Bloco - PPB; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Paulo
Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon
Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFl; Roberto Brant
- PSDB; Romel Anízio - Bloco - PPB; Ronaldo Pa
rim - Bloco - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Bloco
- PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT;

Wagner do Nascimento - Bloco - PPB; laire Rezen
de - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão 
PDT; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - Bloco
- PPB; Rita camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - Bloco - PPB; A1dir Cabral 
PFL; Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eu
rico Miranda - Bloco - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes 
PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
Silva - Bloco - PPB; Itamar serpa - PSDB; Jair BoI
sonaro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB;
João Mendes - Bloco - PPB; Jorge Wilson - BIoco
PPB; José Carlos Coutinho - PFL; José da Paixão
Bloco - PPB; José Egydio - Bloco - PL; José Mauri
cio - PDT; laprovita Vieira - Bloco - PPB; Uma Net
to - PFL; Undberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis
Viana - PDT; Maria da Conceição Tavares - PT;
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira - Bloco 
PMDB; Osmar Leitão - Bloco - PPB; Paulo Feijó 
PSDB; Paulo Nascimento - Bloco - PPB; Roberto
Campos - Bloco - PPB; Roberto Jefferson - PTB;
Robson Romero - PSDB; Rubem Medina - PFL;
Sérgio Arouca - PPS; Simão 5essim - PSDB; Va
nessa Felippe - PSDB.

SioPaulo
Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber

to Goldman - Bloco - PMOB; Aloysio Nunes Ferreira
- Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá
Bloco - PPB; Arnaldo Madeira - PSOB; Ary Kara 
Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - PFL; Cartos ApoIi
nário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; celso Russornanno - PSDB; Corauci Sobri
nho - PFL; Cunha Bueno - Bloco - PPB; Cunha
Lima - Bloco - PPB; Dalila Figueiredo - PSOB; De
Velasco - Bloco - PSD; Deffim Netto - Bloco - PPB;
Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araujo - Bloco 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco
- PPB; Fernando Zuppo - POT; Franco Montoro 
PSDB; Helio Bicudo - PT; Helio Rosas - BIooo-
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PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - PT; Jorge Ta
deu Mudalen - Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB;
José Augusto - PT; José Coimbra - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado
- PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão
- Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Po-
sella - Bloco - PPB; Luciano lica - PT; Luiz Eduar
do Greenhalgh - PT; Luiz Gushiken - PT; Luiz Máxi
mo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri 
Bloco - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Marta Suplicy - PT; Mauríco Najar - PFL; Michel Te
mer - Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli - PTB;
Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Ri
cardo Izar - Bloco - PPB; Robson Tuma - Bloco 
PSL; Salvador limbaldi - PSDB; Sílvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDB; Uschitaro Kamia - Bloco - PPB; Vadão Go
mes - Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco 
PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Bloco
- PMDB; Wagner Salustiano - Bloco - PPB; Welson
Gasparini - PSDB; lulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTB; Os

waldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues
Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê Bezerra 
Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - Blo
co-PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair Xavier
Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco 
PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo - Blo
co - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - Blo
co - PPB; Rubens Cosac - Bloco - PMDB; Sandro
Mabel- Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - PFL; lé Go
mes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do SUl

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Aavio Derzi 
Bloco - PPB; Marçal Filho - Bloco - PMDB; Marilu

--Guimarães - PFL; Marisa Serrano - Bloco - PMDB;
Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Basnio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB;
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Djalma de Almeida
Cesar - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli 
PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PPB; José Borba - PTB; José
Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco 
PMDB; Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odílio
Balbinotti - PSDB; Padre Roque - PT; Paulo Bernar
do - PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson
PSDB; Ricardo Barros - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Werner
Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dércio
Knop - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison
Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB;
João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira 
PFL; Mario Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes
- PT; Neuto de Conto - Bloco - PMDB; Paulo Bauer
- PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvêa -
PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco
- PMDB; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Airton Dipp - PDT;
Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - Bloco 
PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcisio Perondi - Blo
co - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco - PMDB; Enio
Ba,cci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro 
PSDB; Fetter Júnior - Bloco - PPB; Germano Rigot
to - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi - Bloco - PMDB;
Jair Soares - PFL; Jarbas Uma - Bloco - PPB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Ros
setto - PT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim
- PT; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz -
PDT; Telmo Kirst - Bloco - PPB; Valdeci Oliveira 
PT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 330 Se~

nhores Deputados.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço vênia a V.
Exª, mas ainda gostaria de associar-me às manifes
tações de hoje, pelas tribunas da Casa, enaltecendo
o trabalho de V. Exa

Não poderia deixar de também registrar meu
contentamento, minha alegria de ver concluído um
mandato com tamanha clareza, com tamanha ousa
dia - forma com que V. ExD se houve nesta Casa.
Por isso, além de associar-me às manifestações que
já houve, desejo-lhe um futuro bastante promissor. A
trajetória de V. ExD na vida pública sem dúvida há de
garantir sucesso nas novas missões que vai assu
mir.

O SR. VÂNIO DOS SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. VÂNIO DOS SANTOS (PT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu teria duas
informações bastante breves a dar.

A primeira é que no dia de hoje estamos enca
minhando ofício ao Presidente da Caixa Econômica
Federal, Sérgio Cutolo...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Vânio dos Santos, já estamos na Ordem do Dia.
Pediria a V. Exll que deixasse para depois, porque
estamos na Ordem do Dia e passaremos direto à vo
tação.

O SR. VÂNIO DOS SANTOS - Eu estava ins
crito.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
desculpas a V. ExD, mas já iniciamos a Ordem do
Dia. Peço desculpas a V. ExD, de coração.

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, como não tive
oportunidade de cumprimentá-lo ontem, gostaria de
fazê-lo hoje, em nome da Liderança do PPS, princi
palmente pelo trato carinhoso e democrático dispen
sado aos pequenos partidos. Valorizou V. Exll esta
Casa quando respeitou as minorias em todos os de
bates que aqui aconteceram. Por isso, rapidamente
gostaria de cumprimentá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço, querido Deputado Sérgio Arouca.
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O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado José Genoíno, pela or-
dem. .

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, antes de começar
a eleição da Mesa, como há recurso em questão de
ordem que tem provocado polêmica na Casa, solici
to a V. Exa que permita um encaminhamento expli
cativo da questão de ordem que formulei em Plená
rio, e que foi deferida por V. ExD, e, evidentemente,
uma explicação por parte de outro Deputado.

O SÃ. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Sr. Deputado José Genoíno, pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputa
dos, solicito a atenção da Casa para a explicação
dos termos da questão de ordem que nós vamos re
solver através de voto.

A questão de ordem diz respeito ao quorum
para as deliberações nesta Casa. Toda vez que o
colegiado, tanto do ponto de vista político, como do
ponto de vista constitucional, enfrente discussões de
quorum, é exatamente porque nós queremos esta
belecer um número legal e legítimo para que a deci
são seja igualmente válida e legítima para as delibe
rações da Casa.

Ora, Sr. Presidente, estamos diante da discus
são sobre maioria absoluta de um colegiado de 513
Deputados ou maioria dos presentes em plenário
para eleger a Presidência da Casa e os demais inte
grantes da Mesa. Chamo a atenção dos colegas
para o que diz o art. 79. do Regimento Intemo:

...maioria absoluta de votos, em primeiro escru
tínio, e maioria simples, em segundo escrutínio...

Consultando a concepção sobre quorum, to
das as vezes em que falamos em maioria absoluta
associamos o significado a metade mais um do cole
giado. Portanto, a maioria absoluta do colegiado da
Câmara dos Deputados (de 513 membros) é de 257
Deputados.

Diz ainda o art. 72 do Regimento Interno:

Art. 79. .....................................•..............
XII - realização de segundo escrutínio,

com os dois mais votados para cada cargo,
quando, no primeiro, não se alcançar maio
ria absoluta.

A maioria absoluta está relacionada à metade
mais um do colegiado. Examinei o Regimento ante
rior, que fundamentou decisões desta Casa. Diz ele:
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"...maioria absoluta dos votos dos Deputados pre- Como nós temos uma votação polêmica, há que ha-
sentes." O Regimento atual diz: "...maioria absoluta ver consenso em norma que garanta mais repre-
de votos, em primeiro escrutínio..." sentatividade e legitimidade. Por isso, defendo que

Por que saiu a expressão "dos Deputados pre- maioria absoluta deve ser metade mais um dos 513
sentes"? Porque exatamente, esses votos corres- Deputados, portanto, 257 votos dos Srs. Deputados.
pondem à maioria absoluta de 513. O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

Examinei em alguns livros sobre Direito Consti- peço a palavra pela ordem.
tucional a questão. Pinto Ferreira diz claramente O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
que, quando se trata de quorum qualificado, temos ExB a palavra.
de levar em conta o que chamamos de "compareci- O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PMDB _
mento ativo" e de ·comparecimento passivo". Somos SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, seria
um colegiado de 513 Deputados, nem todos os De- interessante que V. ExB respondesse à questão de
putados estão aqui, mas o Presidente e a Mesa rep- ordem. V. Exll o fez ontem, todavia havia poucos De-
resentarão o colegiado ativo e passivo que formam o putados no plenário. Dessa forma, seria impo'rtante
número de 513 Srs. Deputados. que V. Exll se referisse aos aspectos jurídicos que o

Também verifiquei o Regimento Interno do Se- levaram a tal procedimento.
nado Federal, não para fundamentar minha questão O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
de ordem, porque não pode ser usado, mas para não, Deputado Alberto Goldman.
citá-lo como exemplo. Chamo a atenção de todos
para a leitura do mesmo: O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-

do a palavra ao Deputado Hélio Rosas, pela ordem.
Art. 60. A eleição dos Membros da O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.

Casa será feita em escrutínio secreto e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma in-
maioria de votos, presente a maioria da finidade de argumentos jurídicos para contestar a
composição do Senado... questão de ordem do Deputado José Genoíno. Exis-

Ora, estou com isso dizendo que o conceito de tem precedentes e jurisprudências. Nas duas vezes
maioria absoluta tem a ver com metade mais um do em que a Mesa desta Casa decidiu sobre a matéria,
colegiado, não apenas dos presentes, porque, se ela o fez considerando a maioria absoluta dos pre-
assim for, poderemos eleger o Presidente da Câma- sentes. A última delas foi em 1991, na vigência do
ra com 129 votos. atual Regimento, numa decisão do saudoso e queri-

Entendo e até aceito o debate no sentido de do Presidente Ulysses Guimarães.
que o Regimento Interno dá margem a ambigüidade Há também os argumentos do Regimento In-
e a confusão. Mas diante de uma questão que diz temo, que prevê maioria dos presentes. O § 12 do
respeito à Presidência da Câmara, instituição-chefe art. 183 trata das leis complementares à Constitui-
de um Poder, representando a maioria e a minoria, ção. O referido artigo é taxativo ao tratar das leis
deveríamos interpretar, no caso da ambigüidade, fa- complementares à Constituição, referindo-se à maio-
zendo com que prevaleçam os princípios da repre- ria absoluta dos votos dos membros da Câmara. Já
sentatividade e da legitimidade da decisão. o art. 72, que trata da eleição da Mesa desta Casa,

Por isso fiz a questão de ordem sobre a situa- estabelece maioria absoluta, e ponto. Não há qual-
ção polêmica das três candidaturas. Deveríamos quer outro acréscimo.
adotar aquele critério que daria ao candidato eleito a E isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
condição de maior representatividade e de maior le- também pode ser visto como uma questão de lógica,
gitimidade, porque vamos eleger o representante, o de bom senso. O legislador agiria em demasia. Po-
Chefe do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputa- deria ser até ridículo se se colocasse na eleição da
dos. Esse é o sentido do meu recurso, e por isso Casa maioria absoluta dos votos da Câmara, e não
peço o voto dos Deputados. dos votos dos presentes. Por quê? Se um candidato

Peço o voto da maioria desta Casa, pois com tiver mais votos do que todos os outros somados,
isso estaremos garantindo a norma democrática e a qual é a hipótese máxima que pode acontecer con-
transparência do procedimento. Estou à vontade tra ele? Poderá ocorrer que todos os candidatos que
porque desde dezembro, levantei duas questões de tiveram votos contra se somem e consigam, para um
ordem solicitando a data da votação e as regras deles, todos os votos. Mesmo assim prevalecerá a
para o processo de votação e de escolha da Mesa. vitória daquele que ficou em primeiro lugar.



Art. 79- A eleição dos membros da
Mesa far-se-á por escrutínio secreto, exigida
maioria absoluta de votos, em primeiro es
crutínio, e maioria simples, em segundo es
crutínio...

Ora, o que vamos interpretar aqui? Não há
nada a interpretar. V. Exª já decidiu. Votar o quê, Sr.
Presidente? Esta questão de ordem tem de ser inde
ferida, in Iimlne, já que fere frontalmente a redação
literal, clara e incontestável do art. 72 do Regimento
Interno.

Por isso, levanto preliminarmente essa ques
tão, pelo indeferimento, porque está claro demais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas na
sessão de ontem o Plenário concedeu efeito sus
pensivo.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra, pela ordem.

ro:
"Art. 47. Salvo disposição constitucional em

contrário, as deliberações de cada Casa e de suas
comissões serão tomadas por maioria de votos, pre
sente a maioria absoluta de seus membros."

Sr. Presidente, o Regimento Interno é a nossa
carta de decisões e reproduz a Constituição. Ele não
pode extrapolar o que a Carta Magna não define.
Além do mais, a matéria é tratada única e exclusiva
mente no art. 79-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a
V. Exl que conclua, porque vou passar à votação
desta questão, uma vez que temos a eleição da
Mesa, matéria em que o Plenário está interessado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, diz o art. 72:

"A eleição dos membros da Mesa far-se-á por
escrutínio secreto, exigida maioria absoluta de vo-
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Pelo bom senso, de acordo com o Regimento tos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em
Interno e pela jurisprudência, considero absurda a segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos
questão de ordem. Deputados, observadas as seguintes exigências e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- formalidades..."
tação a concessão do efeito suspensivo requerida Sr. Presidente, em várias eleições desta Casa
pelo Sr. Deputado José Genoíno, com o apoiamento já foi utilizado o critério da maioria absoluta dos pre-
de um terço dos Deputados presentes, nos termos sentes, e não maioria absoluta da Casa. Cito apenas
do § 92 do art. 95 do Regimento Interno, contra a de- três exemplos: a eleição do Presidente Bilac Pinto
cisão da Presidência em Questão de Ordem. contra o Deputado Ranieri Mazzilli foi feita com esse

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apenas critério; na eleição do Presidente Ibsen Pinheiro, o
vou esclarecer que os que concordam com o Depu- Dr. Ulysses Guimarães disse claramente que era
tado José Genoíno votarão "sim". Os que discordam maioria absoluta dos presentes; na eleição do Depu-
votarão "não". tado Paes de Andrade, o Dr. Ulysses adotou o mes-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- mo procedimento. Enfim, concordo plenamente com
te, peço a palavra, porque fiz uma questão de ordem a decisão de V. ExB O Partido da Frente Liberal en-
neste mesmo sentido. caminha o voto "não" à questão de ordem formulada

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Quero pelo Deputado José Genoíno.
esclarecer que temos de votar logo essa questão, O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
para que possamos entrar, posteriormente, no pro- peço a palavra pela ordem, para encaminhar.
cesso de eleição. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -- Pois

Com a palavra o Deputado Inocêncio Oliveira, não, Deputado Gérson Peres, do PPB.
pela ordem. O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA,

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL _ PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pediria ao
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, fiz uma Deputado José Genoíno, estudioso do Direito, que
questão de ordem sem qualquer juízo de valor. Dei- lesse bem o que está escrito no art. 72
xei que V. Ex" respondesse única e exclusivamente V. ExB, hoje, nos jornais, declara que vai adotar
baseado no Regimento Interno. V. Ex" o fez muito o Regimento Interno: maioria absoluta no primeiro
bem, sem querer levar para outro campo, por exem- escrutínio, maioria simples no segundo escrutínio.
pio, o político. Estamos querendo resolver, única e Está escrito aqui, em português bem claro. Não pc-
exclusivamente, no campo regimental. Desejamos demos dar outra interpretação se literalmente está
que esta eleição seja a mais transparente e a de bem dito:
maior lisura possível.

Sr. Presidente, o art. 47 da Constituição é cla-
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o SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
favoravelmente à questão de ordem. Consideramos
que está em discussão um problema político rele
vante, até porque entre todos nós, não havia qual
quer dúvida a respeito do entendimento acerca des
sa matéria e, estranhamente, surgiu essa interpreta
ção. Na verdade, achamos que ela tem uma conse
qüência política séria, que é a possibilidade de uma
representação pequena desta Casa fazer com que o
Presidente possa ser eleito. Mas consideramos que
a interpretação dada tradicionalmente de que "maio
ria absoluta é metade mais um dos membros da Câ
mara dos Deputados" tem uma resultante política
concreta: maior representatividade do Parlamentar
eleito.

Com esse entendimento, Sr. Presidente, consi
deramos que essa decisão não é de somenos im
portância, até porque os casos anteriores que leva
ram a Mesa a uma determinada conclusão não eram
situações semelhantes a esta. Trata-se de uma dis
puta altamente ferrenha entre três candidatos.

Portanto, o PCdoB manifesta seu posiciona
mento favorável à questão de ordem levantada pelo
companheiro José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Sr. Deputado Alberto Goldman, pela or
dem.

O SR. ALBERTO GOlDMAN (Bloco/PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inde
pendentemente das explicações jurídicas de bases
regimental e constitucional, chamo a atenção dos
companheiros para uma mínima questão de bom
senso.

O que propõe o Deputado José Genoíno? Di
gamos que tenhamos quatrocentos Deputados pre
sentes - estamos chegando lá -, e o Deputado colo
cado em primeiro lugar tenha 201 votos, mais do
que a soma de todos os outros, incluídos os votos
em branco. O Deputado José Genoíno diz o seguin
te: mesmo havendo 201 votos em quatrocentos, ou
seja, mais que a sorna de todos, há que se fazer se
gundo escrutínio. Meu Deus! É uma questão de um
mínimo de bom-senso: o segundo escrutínio seria
para definir uma maioria entre aqueles que votam.
Assim é na eleição para Presidente da República,
para Governadores e Prefeitos. Se alguém teve, em
primeiro escrutínio, mais do que o somatório dos vo
tos de todos os outros, inclusive os votos brancos,
não há senso em se fazer segundo escrutínio.

O segundo escrutínio só se justifica se o soma
tório de todos os outros candidatos, junto aos votos

em branco, for superior à votação do primeiro colo
cado, porque se poderia admitir então que todos,
100%, se juntassem e tivessem, no segundo escrutí
nio, mais votos do que aquele obtido no primeiro es
crutínio.

Portanto, numa questão de bom-senso - o Re
gimento, a Constituição e a lei repetem o bom-senso
-, se alguém, no primeiro escrutínio, havendo quo
rum, obtém mais votos do que a somatória de todos
os outros, inclusive os votos em branco, não há lógi
ca em fazer um segundo turno.

O PMDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a

palavra o Sr. Deputado José Aníbal, pela ordem.
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, depois dessa obje
tiva, prática e simples exposição do Deputado Alber
to Goldman e do que disse o Deputado Gerson Pe
res, está muito claro: o nosso voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Sr. Deputado Odelmo Leão, pela ordem.

O SR. ODELMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Sr. Deputado Luciano Zica, pela ordem.

O SR. lUCIANO ZlCA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aqueles
que forem a favor votarão "sim".

Em votação a concessão do efeito suspensivo.
Aqueles que forem de acordo permaneçam

como se acham. (Pausa.) REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O PRESIDENTE (Luís Eduardo) - ELEiÇÃO
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Comu
nico, antes, ao Plenário, que foram encaminhadas à
Presidência - e aceitas, à exceção da candidatura
avulsa a Suplente de Secretário do Sr. Deputado Gon
zaga Patriota - as seguintes indicações: para Presi
dente, Deputado Michel Temer, indicado pela bancada
do bloco parlamentar PMDBlPSDIPSL/PSC, e Deputa
dos Wilson Campos e Prisco Viana, corno candidatos
avulsos.

sras e Srs. Deputados, acatei as candidaturas
avulsas. Talvez tenha sido uma decisão regimental
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discutível, mas sempre considerei que mais impor
tante do que o exame da letra regimental é a vonta
de majoritária do Plenário.

Para 12 Vice-Presidente, Deputado Heráclito
Fortes, indicado pela bancada do PFL, e Deputado
Jaime Martins, como candidato avulso.

Para 22 Vice-Presidente, Deputado Severino
Cavalcanti, indicado pela bancada do Bloco PPB/PL,
e Deputado Pauderney Avelino, como candidato
avulso.

Para 12 Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar,
indicado pela bancada do PSDB, e Deputado João
Leão, como candidato avulso.

Para 22 Secretário, Deputado Nelson Trad, in
dicado pela bancada do PMDB - pela proporcionali
dade, o candidato é do PMDB, e Deputado Vicente
Cascione, como candidato avulso.

Para 3!! Secretário, Deputado Paulo Paim, indi
cado pela bancada do PT.

Para 42 Secretário, Deputado Efraim Morais,
indicado ,pela bancada do PFL, e Deputado Lima
Netto, como candidato avulso.

Para suplentes de Secretários: Deputado Wag
ner Salustiano, indicado pela Liderança do PPB; De
putado Luciano Castro, indicado pela Liderança do
PSDB; Deputado José Maurício, indicado pela ban
cada do PDT, e Deputados José Gomes da Rocha,
indicado pelo bloco parlamentar
PMDB/PSDIPSUPSC. Também para suplentes de
Secertários, como candidatos avulsos: Deputado Ci
priano Correia, que concorrerá na vaga do PSDB, e
Deputada Vanessa Felipe, que concorrerá também
na vaga do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a
atenção de V. EXªS, porque algumas definições são
importantes para o processo de votação, e é do meu
dever fazê-Ias. Embora o ato de votar seja único,
os Srs. Deputados deverão votar simultaneamente
utilizando dois envelopes: o primeiro, azul, no qual
está escrito "para Presidente"; o outro, de cor
branca, destina-se à eleição para os demais car
gos da Mesa e Suplentes. Repito,o envelope bran
co é para todos os cargos, menos para a Presi
dência, e o azul é para a Presidência, mas vota-se
ao mesmo tempo para Presidente e para os de
mais cargos da Mesa.

Há sobre a mesa quatro urnas: duas destina
das à eleição do p.·esidente e as outras duas des
tinadas à eleição dos demais membros da Mesa.

Há no plenário duas cabinas de votação; uma,
à minha direita, destinada aos Srs. Deputados oriun-

dos dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul; e a outra, à minha esquerda,
destinada aos Srs. Deputados oriundos dos Estados
de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia,
Acre, Tocantins, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Gran
de do Norte, Pará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás e Mato
Grosso do Sul.

Os Srs. Deputados encontrarão nas cabinas o
material necessário à votação.

Os escrutinadores serão indicados no momen
to adequado.

A apuração se fará, preliminarmente, em rela
ção ao cargo de Presidente, conforme determina o §
2º do art. 52 do Regimento Interno. Assim, enquanto
este não for escolhido, não se procederá à apuração
para os demais cargos da Mesa.

Conforme determina o Regimento Interno des
ta Casa, a votação far-se-á por escrutínio secreto.
Considerar-se-á eleito, em primeiro escrutínio, o
candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos
dos membros presentes, presente a maioria absolu~

ta da Câmara, ou seja, metade mais um dos votos.
Se isso não ocorrer, haverá segundo escrutínio, com
os dois candidatos mais votados, quando então se
decidirá por maioria simples dos votos dos presen
tes, desde que haja quorum para deliberação.

Nos termos do art. 57, § 42 , da Constituição
Federal, os membros da Mesa serão eleitos para
mandato de dois anos.

Solicito aos Srs. Líderes que indiquem osfis
cais para apuração.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.i a palavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha questão
de ordem visa assegurar o mais absoluto sigilo,
como deve ocorrer numa importante votação corno
esta que se vai seguir.

Segundo instruções da Mesa, foram impressos
o envelope que deverá conter o voto para Presiden
te e o outro envelope, para os demais membros da
Mesa.

Conforme V. Exª acabou de dizer, a sobrecarta
na qual deverá constar o voto para Presidente é
azul. Porém, um dos candidatos fez a impressão
num azul diferenciado. Há um envelope azul feito
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por dois candidatos, e outro num azul desmaiado, confiança de seus membros, manter-me-ei ausente
puxando para o verde, do outro candidato. das disputas ideológicas e partidárias, conforme re-

Sr. Presidente, não vou aqui levantar nenhuma clama a ética; mas não me desviarei, um só instan~

suspeita de que isso possa ter sido feito de propósi- te, da obediência absoluta às normas constitucionais
to para identificar o voto, mas o fato é que isso pode e ao Regimento.
ocorrer. O voto proferido no candidato do azul que O poder de governo nas casas parlamentalcls
tende para o verde pode ser identificado antes de difere em tudo do poder de governo na admjlllstra~

ser depositado na uma. ção executiva. Por isso mesmo, as Mesas da Cê.rna~

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou fa- ra e do Senado se formam em obediência à propor-
zer um esclarecimento a V. ExB. A Mesa depositou cionalidade da representação popular. Nessa razão
os envelopes neste instante. Alguns são mais azuis diretora, mais do que os chefes do Poder Executivo
do que os outros por estarem na Casa há mais tem- nos regimes presidencialistas, os presidentes das
po. Mas, evidentemente, essa é uma questão com- casas parlamentares têm que agir como conciliad~

pletamente irrelevante, porque na quantidade de v~ res e árbitros dos dissídios, naturais e necessários,
tos... Barbaridade! entre os interesses e os partidos.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, Há dias, no discurso em que oficializei a minha
longe je mim querer polemizar com a Mesa, mas candidatura, desta mesma tribuna, perante este
um candidato está distribuindo somente... mesmo plenário, disse-lhes que serei fiel servidor da

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- harmonia entre os Poderes, mas não admitirei a
do Matheus Schmidt, não vou impedir que o candi- submissão ao Poder Executivo. Na verdade, se há
dato distribua nada. poder maior nos sistemas democráticos, é exata-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos mente o do Parlamento, ao contrário do que possa
os candidatos já tiveram mais de uma hora para de- parecer em um visão rápida dos modelos republica-
fender suas postulações e apresentar suas platafor- nos e presidencialistas. Ele estabelece as normas
mas. Darei cinco minutos a cada um deles para que do comportamento da administração, fiscaliza os
possam usar da palavra neste instante. atos do Poder Executivo e, junto com o Judiciário,

Concedo a palavra ao nobre Deputado Prisco que tem, no Supremo Tribunal Federal, a responsa-
Viana. bilidade de dirimir as dúvidas de natureza constitu-

O SR. PRISCO VIANA (BlocolPPB - BA. Pro- cional, pode, em certos casos, tomar medidas mais
nuncia o seguinte discurso.) - Exm2 Sr. Presidente graves, conforme já ocorreu. No entanto, nenhuma
da Câmara dos Deputados, nobre Sr. Deputado Luís inteligência do que seja Estado, como nenhuma ra-
Eduardo; Sr's e Srs. Deputados, não posso negar- zão ética reclamam subordinação do Parlamento ao
lhes que vivo neste instante o momento mais eleva- Presidente da República ou aos seus Ministros.
do da minha já longa vida Parlamentar. A Câmara Quando os reis ingleses visitam a Câmara dos
dos Deputados irá escolher agora o seu Presidente. Comuns, encontram-na ritualmente fechada e de-
Sinto-me honrado em postular o cargo junto a dois vem, respeitosamente, bater à porta. No cumprimen-
Parlamentares respeitáveis, com grande folha de to desse protocolo antigo se afirma a soberania do
serviços prestados à democracia brasileira. Vejo povo sobre os reis, e se essa soberania deve ser
essa circunstância, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- destacada nos sistemas monárquicos, em que o
tados, em si mesma, como retribuição aos meus lon- Chefe de Estado tem o mandato vitalício e a idéia de
gos anos de vida pública. Nação é associada a uma família, o que dizer dos

A decisão de postular a Presidência da Casa, sistemas republicanos?
construída durante as reflexões destes últimos me- Infelizmente, Sr-s e Srs. Deputados, a prática
ses, foi tomada antes que se firmassem as candida- política dos últimos decênios comprometeu o equilí-
turas dos Deputados Michel Temer e Wilson Cam- brio entre os Três Poderes. O autoritarismo presi-
poso Ao vê-los agora como meus competidores, sin- dencial foi tomando os espaços de decisão, da mes-
to-me tranqüilo: suas presenças confirmam a altura ma forma que, no interior do Poder Executivo, o au-
e a elegância da disputa. toritarismo técnico vem ocupando os espaços políti-

Reafirmo-lhes meu compromisso democrático, coso A restauração da inteligência política passa
meu empenho na defesa da soberania do Parlamen- pela reabilitação do poder do Parlamento. Cabe ao
to, minha fidelidade à Constituição e aos valores re- Parlamento, no cumprimento rigoroso do mandato
publicanos. Presidente da Casa, se me houver a popular recebido, impor-se como o primeiro Poder



Meus colegas, agradeço a todos a atenção.
Peço a V. EXªs a confiança. Asseguro-lhes, serei
servidor da causa de um Legislativo forte, autônomo
e independente.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ~ Conce

do a palavra ao Deputado Wilson Campos, que dis
porá de cinco minutos.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, com a graça de Deus, a solidariedade e a
crença de todos aqueles que comungam do nosso
ideal conseguimos chegar até aqui, consciente das
responsabilidades e dos compromissos que assumi
mos ao longo desta campanha.

Não foi fácil, companheiros. A nossa caminha~

da tomou-se tortuosa, turbulenta. Sofremos em todo
esse período as mais sórdidas discriminações e pre
conceitos, armas utilizadas pelas forças adversárias
para tentar desestabilizar a nossa candidatura. Dia~

riamente a imprensa divulgava, entre outras, as se
guintes manchetes: "Wilson Campos é o novo car
deal do baixo clero". "Tucano rebelde presenteia De
putados".

Evidentemente, o objetivo era somente agredir,
enfraquecer, dividir o nosso grupo. Não consegui
ram, companheiros. Quanto mais aumentavam os
ataques, mais se estreitava o nosso convívio com os
sem vez e sem voz, que nos proporcionaram as
mais belas lições de democracia de toda a nossa
longa vida pública.

Eleito Presidente, com a graça de Deus e o
voto dos companheiros, teremos sempre ao nosso
lado os excluídos, os desassistidos e os injustiça
dos, que, neste momento, assumem uma posição de
igualdade através do voto livre, democrático e ne
cessariamente secreto.

Chegamos onde muitos não acreditavam. Ain
da ouço o eco dos corredores: "Wilson Campos não
vai agüentar as pressões". "Wilson vai render-se".
"Campos vai renunciar".

Felizmente, companheiros, enquanto procura
vam nos atingir, resistimos a tudo com dignidade e
espírito público, féis aos compromissos assumidos
com a maioria silenciosa desta Casa.

Hoje, a voz corrente, nos corredores, nos gabi
netes e entre os Deputados e selVidores é: "Wilson
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da República que é; e, na medida em que o fizer, es- tanto mais leal quanto mais pautada for pelos inte~

tará reconstruindo a autoridade política sobre o Es- resses supremos da República e pelos sentimentos
tado, hoje dominado pela tecnoburocracia. O pensa.- da solidariedade dos brasileiros e da Nação brasil!3i~

mento técnico é, por sua própria natureza, autoritá- ra.
rio, e se não há Estados democráticos sem uma bu
rocracia a eles fiel, a tecnocracia, tal como a enten~

demos, é a redução da soberania popular e da vida
democrática. Se o Parlamento não socorre o Poder
Executivo com as decisões que lhe cabe tomar, o
Presidente da República e seus Ministros se tomam,
a cada dia mais, prisioneiros da ditadura técnica.

SrDs e Srs. Deputados, conheço esta Casa há
quase trinta anos. A ela cheguei com os sonhos da
juventude e o compromisso de servir ao País. Sei
que há aqui homens de todas as origens sociais, de
todas as profissões, de todas as ideologias. É exata
mente para o profundo confronto das idéias e para a
procura de decisões que existem os Parlamentos.
Como homem público, tenho as minhas idéias e as
minhas opções pessoais. Como Presidente da Casa
respeitarei a decisão da maioria, como me compete
respeitar, com aquela constatação dos legisladores
antigos de que a maioria, reunindo vontades livres
de qualquer coação, é o todo. Na Presidência da
Câmara - asseguro-lhes, meus colegas - serei o
representante de todos os Parlamentares, de todos
os partidos, de todas as opiniões - e poderei fazê~lo,
porque quem é representante de todos não é repre
sentante de ninguém em particular; quem preside
uma Câmara pluralista deve honrar a pluralidade,
que recolhe as aspirações da minoria e se singulari
za nas decisões da maioria; quem superintende os
debates entre as opiniões divergentes, não obstante
a escolha doutrinária própria, feita no exame ético e
no conhecimento político, a todas elas deve o mes
mo e necessário respeito.

O mesmo e necessário respeito é devido pelo
Presidente da Casa a todos os Parlamentares. Dis
se-lhes, em outro discurso, que, uma vez reconheci
do o seu mandato pelo Poder Judiciário Eleitoral, to
dos os Deputados são absolutamente iguais, diante
da Nação. Não há Deputados de primeira classe e
Deputados de segunda classe. Há, simplesmente,
Deputados Federais, eleitos pelo povo para, em seu
nome e em seu interesse geral, redigir as leis e fis
calizar o Poder Executivo.

SrDs e Srs. Deputados, o Presidente da Repú
blica terá em mim, se eu eu for Presidente da Câma
ra, interlocutor respeitoso e independente. A ele es
tarei prestando a colaboração que me cabe, que
será tanto mais efetiva quanto mais estiver subordi
nada ao espírito e à I~tra ela Constituição, Q,ue será
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Campos vai surpreender"! -Wilson é Bom Compa- a arma de todos nós será a nossa consciência livre
nheiro"! "Campos vai vencer"! e silenciosa, traduzida pelo voto secreto.

Esse é o resultado da nossa luta e fruto da Companheiros, inspirados na história, espelha-
nossa união, construída com a determinação dos dos no gesto corajoso e Iiberatário da Princesa lsa-
que sabem o caminho a trilhar. bel, que iniciou o fim das desigualdades, dependên-

Prezados amigos, a nossa campanha, assim cia e subserviência em nosso País, acreditem que,
como a nossa vida, sempre foi marcada por gestos e com seu voto, resgataremos, de uma vez por todas,
atitudes de cortesia, fratemidade, calor humano, a cidadania de um clero, aqui também, agora, ex-
bom relacionamento e solidariedade. Até isso tenta- cluído.
ram confundir, enxovalhar e desvirtuar. Mais uma Haveremos de vencer e construir essa vitória!
vez, não conseguiram. Sr. Presidente, para concluir, quero declarar

Agora, a altemativa não é mais nos agredir e àqueles que estão aqui que eu assomei a esta tribu-
sim à própria Instituição. Às vésperas do pleito, ten- na garantido pelo apoio de 326 Deputados e mais 68
tam remendar o Regimento Interno, em uma de- Deputados do meu partido. Portanto, na mão de to-
monstração de fraqueza do candidato oficial e em dos os Deputados, na mão de todos nós está o des-
uma agressão sem precedentes à legitimidade do tino desta Casa.
critério regimental da maioria absoluta - casuísmo Vamos vencer com independência e jamais
inadmissível, que não aceitamos. contando com o que veio de fora. Os que quiseram

Companheiros, a nossa candidatura não é de investir contra nós vão sofrer a maior e mais esma-
protesto, não é também divisionista e tampouco de gadora derrota.
confronto. Não é utopia nem obsessão, mas cons- Até a vitória, meus companheiros. (Palmas.)
truída no dia-a-dia desta Casa. É a resposta aos 290 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
votos-compromissos obtidos na atual eleição do Pri- do a palavra ao Deputado Michel Temer.
meiro Secretário. Queremos ser julgados pela con- O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
duta, pela amizade, pelo companheirismo e respeito Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
recíproco de todos os colegas Deputados. Srs. Deputados, quero lançar ao Plenário desta Câ-

O diálogo continuará a ser a arma principal que mara uma brevíssima mensagem. Em primeiro lu-
utilizaremos também na Presidência desta Casa. In- gar, quero reafirmar tudo quanto disse no meu dis-
cessantemente, buscaremos a unidade, fortalecendo curso dirigido ao Plenário, que fiz chegar aos com-
a missão constitucional do Poder Legislativo. Incan- panheiros desta Câmara. Os compromissos lá firma-
savelmente, daremos um tratamento igual a todos dos por escrito serão cumpridos; portanto, não vou
os companheiros. Não haverá aqui mais Deputados neles me deter neste momento.
de primeira, segunda e terceira classes. Sem arro- Quero, sim, Srs. Parlamentares, indubitavel-
gância e prepotência, saberemos distinguir o concei- mente, cumprimentar meus adversários, aqueles
to e a prática de harmonia entre os Poderes do inde- que não são, como tenho reiteradamente dito, inimi-
sejável conceito e prática da hierarquia entre os Po- gos pessoais, mas adversários momentâneos de
deres. uma disputa eleitoral ou de idéias circunstanciais.

Srs. Deputados, como Presidente da Câmara Quero reafirmar, Sr. Presidente, que distingo
dos Deputados, teremos a sensibilidade de manter muito bem o momento político-eleitoral do momento
os vasos comuniCé'ntes entre os Poderes da Repú- político-administrativo. Este é o momento político-
blica, mas cortaremos todas as vezes, os vasos de- eleitoral. Temos de divergir, buscar votos e comba-
pendentes que venham ferir a autonomia e a inde- ter aqueles que queremos derrotar. (Palmas.)
pendência desta Casa. Mas o segundo momento é o político-adminis-

As belas formas arquitetônicas deste Congres- trativo, o momento da aliança, da união, em que to-
so, arredondadas, idealizadas pela genialidade de dos se reúnem para prestigiar, cada vez mais, esta
Oscar Niemeyer, podem até servir de inspiração instituição, o Poder Legislativo, substentáculo da de-
para aparar arestas; no entanto, nunca como um mocracia (Palmas.)
perfil de quem se impõe a presidir esta Casa com in- Então, a esta altura, Srs. Parlamentares, quero
dependência, altivez e inflexível retidão. afirmar que se for honrado (como espero) com os

Aos que estiverem do nosso lado, com lealda- votos dos colegas, quero, depois, contar com a ex-
de, trabalho e dedicação, queremos dizer agora que traordinária experiência desse grande Parlamentar



Assumem sucessssivamente a Presi
dência os Srs. Ronaldo perim, 1º Vice-Presi
dente, Robson Tuma, 12 Suplente de Secre
tário.

A SRA. VANESSA FEUPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
EXª a palavra.

A SRA. VANESSA FEUPPE (PSDB - R~J. Sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente, apenas para es
clarecer. Mais uma vez, encontrei uma peS.SOéL..
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que é o Deputado Wilson Campos; quero, também, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem Vo
contar com a cultura regimentalista do nosso grande ExJI a palavra.
adversário Deputado Prisco Viana; e, finalmente, A SRA. VANESSA FELlPPE (PSDB - RJ.
quero contar, meus amigos, com a colaboração de Sem revisão da oradora.) - Sr. Presicit:mte, apenas
todos, na afirmação mais direta, mais objetiva, con- para esclarecimento. Existem três candidatos con-
firmada no dia de hoje, quando fizermos a nossa correndo à Primeira...
chapa obediente ao princípio constitucional da pro- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O
porcionalidade - nada nos tiraria dele. PSDB só dispõe de uma vaga. O mais votado será o

Acredito, Srs. Parlamentares, que este é um eleito.
primeiro daquilo que iremos fazer quando eu for elei- A SRA. VANESSA FEUPPE - Exatamente.
to Presidente desta Casa. Daremos, sem dúvida al- Sou eu, o Deputado Luciano Castro e o Deputado
guma, participação a todos. Eliminaremos qualquer Cipriano Correia.
expressão que possa, eventualmente, distinguir um O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Por fa-
Parlamentar de outro Parlamentar. Todos são iguais vor, Deputada, já anunciei.
e igualmente serão tratados. O SR. MARCELO DÉDA _ Sr. Presidente,

Vamos às umas! Vamos dar ao País mais um peço a palavra para uma questão de ordem.
exemplo de democracia, escolhendo o Presidente O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
da Casa.

ExJI a palavra.
Muito obrigado a todos. (Palmas.) O SR. MARCELO DÉDA (PT _ SE. Sem revi-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Neste são do orador.) _ Sr. Presidente, tendo em vista que

momento, daremos início ao processo de votação. se está iniciando a votação com quorum de 440
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço Parlamentares em plenário, perguntaria se V. Ex"

a palavra pela ordem. estabeleceu um tempo de duração do processo de
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. votação ou qual será o critério adotado pela Presi-

~a~w~ ~~a

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou es-
Sem revisão do orador.) - Quero fazer um comuni- clarecer, Deputado. Em primeiro lugar, deixarei que
cado do Bloco PPBlPL. A 2!l Vice-Presidência... ocorra o processo de votação enquanto houver fluxo

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De- normalmente. Esgotado o fluxo, encerrarei a vota-
putado, não há encaminhamento. Trata-se de vota- ção. Em segundo lugar, estou solicitando à Secreta-
ção secreta. ria da Mesa que informe, registrada a presença,

O SR. ODELMO LEÃO - Insisto, Sr. Presi- quantos Deputados há na Casa. Até agora há um to-
dente, é para esclarecer. tal de 482 Deputados. As portarias já anotaram as

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Regi- presenças.
mento determina, no art. 192, § 82

: "Não terão enca- Então, conseqüentemente, enquanto houver
minhamento de votação as eleições; nos requeri- número próximo, facilitarei o processo. Logo esgo-
mentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a tando o fluxo, encerrarei a votação.
um orador contrário". . O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa-

o SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, insis- se à votação.
to com V. Exil. Não é encaminhamento, é esclareci
mento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do, já li a lista com o nome de todos os candidatos.
Posso até repetir, se V. Exil desejar.

O SR. ODELMO LEÃO - V. Exll poderia repetir
o nome oficial dos candidatos do Bloco PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Severino Cavalvanti e Deputado Pauderney Ave
lino, como candidato avulso.

A SRA. VANESSA FEUPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



Pará
Anivaldo Vale - BUPPB; Antonio Brasil 

SUPMDB; Asdrubal Bentes - BUPMDB; Benedito

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
SUPPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervasio Oliveira 
PSB; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sergio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
BUPPB.

Roraima

Alceste Almeida - BlocolPPB; Elton Rohnelt 
PFL; Francisco Rodrigures - BUPPB; Luciano Cas
tro - PSDB; Luis Barbosa - BUPPB; Moises Lipnik
PTB; Roberto Araujo - BUPPB; Salomão Cruz 
F'5DB.

(PROCESSO DE VOTAÇÃO)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que ainda não
votaram que o façam imediatamente. (Pausa.)

A Presidência pergunta se todos os Srs. Depu
tados já votaram. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Depu- A Presidência vai encerrar a votação.
tada Vanessa Felippe, o Presidente da Casa já ex- Vou convidar para atuarem como fiscais os De-
plicou a V. Ex" e já leu a lista dos candidatos. putados Inácio Arruda, Arlindo Vargas, Chico Vigi-

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Jante, Marconi Perillo e Benedito Guimarães.
peço a palavra pela ordem. Para escrutinadores vou convidar os Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. dos Robson Tuma, corauci Sobrinho, Henrique
ExD a palavra. Eduardo Alves, Leur Lomanto, Arnaldo Faria de Sá,

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Darcísio Perondi, Luiz Piauhyiino e Ary Kara.

revisão do orador.) - Gostaria de esclarecer que o Assumem sucessivamente a Presidên-
candidato do PSDB é o Deputado Luciano Castro. ela os Srs. Rubens Medina, § 2 2 do arf. 18

(PROCESSO DE VOTAÇÃO) do Regimento interno; Robson Tuma, 12 Su
p/ente de Secretário; e Lu{s Eduardo, Presi-

O Sr. Robson Tuma, 112 Suplente de dente.
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Lu{s Eduardo, Presi- O SR. LUCIANO ZiCA - Sr. Presidente, peço
dente. a palavra 'pala ordem.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. EXª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
Ex" a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, para o bom andamento

O SR. COLBERT MARTINS (BlocoIPMDB-BA. dos<trabalhos e tranqüilidade da Mesa na sua tarefa,
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, gostaria: gostaria de sugerir que fossem retirados os que es-

~ão próximos à mesa e não fazem parte da lista
de deixar registrado que estamos sugerindo, a V.

apresentada por V. ExD

Exª e ao futuro Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, a utilização, nas próximas votações, da máqui- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou 50-

na eleitoral que usamos nas últimas eleições em licitar aos nossos colegas que atendam ao apelo de
todo o País. V. EXª.

Poderíamos ter quatro ou cinco máquinas, em O' SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
vez dessas filas enormes, e não termos de retomar encerrada a votação. (Palmas.)
à década de 50, em que chapinhas eram distribuí- Passa-se à apuração dos votos.
das. Em alguns lugares, até o entendimento do voto Solicito aos senhores escrutinadores que pri-
secreto era outro. meiro contem o número de sobrecartas.

Fica como sugestão a possibilidade de termos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
máquinas de votação aqui. O processo seria, além VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
de ecologicamente correto, mais atualizado. PUTADOS:

O SR. PRES~DENTE (Luís Eduardo) - Exce
lente sugestão.

(PROCESSO DE VOTAÇÃO)

O SR. P'l[~;;:lDENTE (Luís Eduardo) - Sra. e
Srs. Deputad:Js, :j Mesa informa que, inicialmente,
apuraremos 0<; , Aos para Presidente.

A Mesa vai conferir, na ocasião se o númem
de sobrecartas confere com o número de eleitores, G

o critério adotado será o de anunciar voto a voto.
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Guimarães - BUPPB;Elcione Barbalho - BUPMOB;
Eraldo Pastana - PT; Gerson Peres - BUPPB; Gio
vanni Queiroz - POT; Hilário Coimbra - PTB; José
Priante - BUPMOB; Mario Martins - BUPMOB; Ni
cias Ribeiro - PSOB; Flavio Rocha - PSOB; Paulo
Rocha - PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Go
mes - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSOB; Arthur Virgilio - PSOB;
Atila Uns - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribei
ro - PFL; João Thomé Mestrinho - BUPMOB; Luiz
Fernando - PSOB; Pauderney Avelino - BUPPB.

Rondônia

Confucio Moura - BUPMOB; Emerson Olavo
Pires - BUPMOB; Eurípedes Miranda - POT; Expe
dito Junior - BUPPB; Marinha Raupp - PSDB; Moi
ses Bennesby - s/P; Oscar Andrade - BUPMOB;
Silvernani Santos - BUPPB.

Acre
Carlos Airton - BUPPB; Celia Mendes - PFL;

Chicão Brígido - BUPMDB; João Maia - PFL; Osmir
Uma - PFL; Regina Uno - BUPMDB; Zila Bezerra 
PFL.

Tocantins
Antonio Jorge - BUPPB; Darci Coelho 

BUPPB; Oolores Nunes - BUPPB; Freire Junior 
BUPMDB; João Ribeiro - BUPPB; Osvaldo Reis 
BUPPB; Paulo Mourão - PSOB; Udson Bandeira 
BUPMDB.

Maranhão
Albérico Filho - BUPMDB; Antonio Joaquim

Araujo - PFL; Cesar Bandeira - PFL; Costa Ferreira
- PFL; Davi Alves Silva - BUPPB; Eliseu Moura 
PFL; Jayme Santana - PSOB; Magno Bacelar 
PFL; Marcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL;
Nan Souza - BUPMDB; Neiva Moreira - PDT; Pe
dro Novais - BUPMOB; Remi Trinta - BUPMDB;
Roberto Rocha - PSOB; Sarney Filho - PFL; Sebas
tião Madeira - PSOB.

ceará
Aníbal Gomes - BUPMDB; Antonio Balha

mann - PSDB; Antonio dos Santos - PFL; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - BUPPB; Edson
Silva - PSOB; Firmo de Castro - PSOB; Gonzaga
Mota - BUPMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José U
nhares - BUPPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristino - PSOB; Marcelo Teixeira - BUPMDB; Nel
son Otoch - PSDB; Paes de Andrade - BUPMDB;
Pimentel Gomes - PSOB; Pinheiro Landim -

BUPMDB; Raimundo Gomes de Matos - PSOB; Ro
berto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - 'PSOB; Ubira~

tan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - BUPMOB; Ari Magalhães 

BUPPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - BUPPB; Heráclito Fortes - PFL; João
Henrique - BUPMDB; Júlio Cesar - PFL; Mussa Oe
mes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado - PFL;

Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - BUPMOB; Iberê Ferreira 
PFL; João Faustino - PSOB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto

- PFL; Armando Abílio - BupMOB; Efraim Morais 
PFL; Enivaldo Ribeiro - BUPPB; Gilvam Freire 
BUPMOB; Ivandro Cunha Uma - BUPMDB; José
Aldemir - BUPMOB; Ricardo Rique - BupMOB; Ro
berto Paulino - BUPMOB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco
Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - PT;

Fernando Lyra - PSOB; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL;
João Colaço - PSB; José Alves - BUPMDB; José
Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; José
Múcio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osval
do Coelho - PFL; Pedro Correa - BUPPB; Ricardo
Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel Car
valho - BUPPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Ca
valcanti - BUPPB; Sílvio Pessoa - BUPMDB; Vicen~
te André Gomes - POT; Wilson Campos ~ PSDB;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 

BUPPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nono - PSDB;
Moacyr Andrade - SUPPB; Olavo Calheiros 
BUPMDB; Talvane Albuquerque - BUPPB.

sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 

PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
BUPPB; José Teles - BUPPB; Marcelo Oéda - PT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;

Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbert
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Martins - BUPMDB; Coriolano Sales - PDT; Domin
gos Leonelli - PSDB; Eujacio Simões - BUPPB; Fe
Iix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima 
BUPMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes
- PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Ja
ques Wagner - PT; João Almeida - BUPMDB; João
Carlos Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jonival
Lucas - PFL; José Cartos Aleluia - PFL; José Lou
renço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto 
PFL; Luis Eduardo - PFL; Luiz Alberto - PT; Luiz
Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro 
PFL; Mario Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
BUPMDB; Pedro Irujo - BUPMDB; Prisco Viana 
BUPPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavinge 
PFL; Sergio Carneiro - PDT; Severino Alves - PDT;
Simara Ellery - BUPMDB; Ursino Queiroz - PFL;
Walter Pinheiro - PT.

Mato Grosso
Gilney Viana - PT; Oswaldo Soler - PSDB; Pe

dro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Roge
rio Silva - PFL; Teté Bezerra - BUPMDB; Wellinton
Fagundes - BUPPB.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 

PPS; Benedito Domingos - BUPPB; Chico Vigilante
- PT; Jofran Frejat - BUPPB; Maria Laura - PT;
Osorio Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - BUPPB.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto 

BUPMDB; João Natal - BUPMDB;Jovair Arantes 
PSDB; Lidia Quinan - BUPMDB; Marconi Perillo 
PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair Xavier Lobo 
BUPMDB; Orcino Gonçalves - BUPMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; Pedro Canedo - BUPPB; Pedro Wil
son - PT; Roberto Balestra - BUPPB; Rubens Co
sac - BUPMDB; Sandro Mabel - BUPMDB; Vilmar
Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha - BUPMDB.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - BUPMDB; Flavio Derzi

BUPPB; Marçal Filho - BUPMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - BUPMDB; Nelson Trad 
PTB; Oscar Goldoni - PUPMDB; Saulo Queiroz 
PFL.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;

Antonio Aureliano - PSDB; Antonio do Valle 
BUPMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Costa
- BUPMDB; Bonifacio de Andrada - BUPPB; Carlos
Melles - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen-

de - PFL; Fernando Diniz - BUPMDB; Francisco
Horta - BUPPB; Genesio Bernardino - BUPMDB;
Herculano Anghinetti - BUPPB; Hugo Rodrigues da
Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- BUPPB; Israel Pi
nheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Jonas Darc 
PT; João Fassarella - PT; João Magalhães 
BLJPMDB; José Rezende - BUPPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopol
do Bessone - PTB; Mareio Reinaldo Moreira 
BUPPB; Marcos Lima - BUPMDB; Maria Elvira 
BUPMDB; Mario de Oliveira - BUPPB; Mauro Lopes
- BUPMDB; Neif Jabur - BUPPB; Nilmario Miranda
- PT; Odelmo Leão - BUPPB; Osmanio Pereira -
PSDB; Paulo Delgado - PT; Philemon Rodrigues 
PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Ro.,
mel Anizio - BUPPB; Ronaldo Perim - BUPMDB;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - BUPMDB;
Sergio Miranda - PCdoB; Sergio Naya - BUPPB; Si
las Brasileiro - BUPPB; Silvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Wagner do Nascimento - BUPPB;
Zaire Rezende - BUPMDB.

Espirito Santo

Adelson Salvador - BUPMDB; Etevaldo Grassi
de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João Coser
- PT; Luiz Buiaz - BUPPB; Luiz Durão - PDT; Mar
cus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - BUPPB; Rita
Camata - BUPMDB; Roberto Valdão - BUPMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - BUPPB; A1dir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eu
rico Miranda - BUPPB; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes 
PDT; Flavio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
Silva - BUPPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsona
ro - BUPPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Men
des - BUPPB; Jorge Wilson - BUPPB; José Carlos
Cutinho - PFL; José da Paixão - BUPPB; José Egy
dio - BUPPB; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira
- BUPPB; Lima Netto - PFL; Lindeberg Farias 
PCdoB; Maria da Conceição Tavares - PT; Milton
Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco 
BUPMDB; Noel de Oliveira - BUPMDB; Osmar Lei
tão - BUPPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nasci
mento - BUPPB; Roberto Jerfferson - BUPPB;
Robson Romero - PTB; Rubem Medina - PFL; Ser
gio Arouca - PPS; Simão sessim - PSDB; Vanessa
Felippe - PSDB.
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São Paulo

Adhemar de Barros Filho - BL - PPB; Alberto
Goldman - BL - PMDB, Aldo Rebelo - PCdoB; Almi
no Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - BL 
PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - BL - PPB; Ar
naldo Madeira - PSDB; Ary Kara - BL - PMDB; Ay
res da Cunha - PFL; Cartos Apolinário - BL 
PMDB; Carlos Nelson - BL - PMDB; Celso Russo
manno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha
Bueno - BL ..,.. PPB; Cunha Lima - BL - PPB; Dalila
Figueiredo -'- PSDB; De Velasco - BL - PMDB; Del
fim Netto - BL - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edi
nho Araújo - BL - PMDB; Eduardo Jorge - PT;
Fausto Martello - BL - PPB; Fernando ZupPo 
PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo -' PT;
Hélio Rosas - BL - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair
Meneguelli - PT; João Mellão Neto - PFL; João
Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - BL - PPB; José
Anibal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinottí - BL - PMDB; Ju
randyr Paixão - BL - PMDB; Koyu lha - PSDB; La
martine Posella - BL - PPB; Luciano Zica - PT; Luiz
Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz Gushiken - PT; Luiz
Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar
bieri - BL - PMDB; Marquinho Chedid - BL 
PMDB; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - PFL;
Michel Temer - BL - PMDB; Nelson Marquezelli
PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Vves - BL - PMDB;
Ricardo Izar - BL - PPB; Robson Tuma - BL 
PMDB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - BL - PPB; Vadão Gomes 
BL - PPB; Valdemar Costa Neto - BL - PPB; Vicen
te Cascione - PTB; Wagner Rossi - BL - PMDB;
Wagner Salustiano - BL - PPB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
BasRio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB;
Dilceu Sperafico - BL - PPB; Djalma de Almeida
César - BL - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes
Parcianello - BL - PMDB; Homero Oguido - BL 
PMDB; João Iensen - BL - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - BL - PPB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - BL 
PMDB; Max Rosenmann - BL - PMDB; Nedson Mi
cheleti - PT; Nelson Meurer - BL - PPB; Odilio Bal
binotti - PSDB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo
- PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson -

PSDB; Ricardo Barros - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - BL - PPB; Werner Wan
derer- PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BL - PMDB; Decio
Knop - PDT; Edinho Bez - BL - PMDB; Edison An
drino - BL - PMDB; Hugo Biehl - BL - PPB; João
Pizzolatti - BL - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Má
rio Cavallazzi - BL - PPB; Milton Mendes - PT;
Neuto de Conto - BL - PMDB; Paulo Bauer - PFL;
Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Se
rafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - BL - PMDB;
Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - BL - PPB; Airton Dipp - PDT; Arlin
do Vargas - PTB; Augusto Nardes - BL - PPB; Car
los Cardinal - PDT; Darcisio Perondi - BL - PMDB;
Eliseu Padilha - BL - PMDB; Enio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Jú
níor - BL - PPB; Germano Rígotto - BL - PMDB; Ivo
Mainardi - BL - PMDB; Jair Soares - PFL; Jarbas
Lima - BL - PPB; Lui1: Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Mar
chezan - PSDB; Odacir Klein - BL - PMDB; Osval
do Biolchi - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel 
BL - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - BL
PPB; Valdeci Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante 
PT; Wilson Cignachi - BL - PMDB; Veda Crusius
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O nú
mero de votantes foi de 504 Srs. Deputados. (Pal
mas.) - O número de votantes confere com o de so
brecartas: à minha direita há 251 sobrecartas, e vo
taram 251 Srs. Deputados; à minha esquerda há
253 sobrecartas, e votaram 253 Srs. Deputados.

Súlicito ao Deputado Benedito Guimarães que
anote a contagem dos votos destinados ao Deputa
do Prisco Viana; ao Deputado Henrique Eduardo Al
ves que anote os votos destinados ao Deputado Mi
chel Temer; ao Deputado Luiz Piauhylino que anote
os votos destinados ao Deputado Wilson Tuma; e ao
Deputado Robson Tuma que anote os votos em
branco ou nulos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Procla
mo o resultado: Michel Temer, 257 votos (Palmas.)
Wilson Campos, 119 (Palmas.); Prisco Viana, 111
(Palmas.); brancos, 14; nulos, 3, num total de 504
votos.

Eleito por maioria absoluta o Deputado Michel
Temer. Convoco S. ExB para imediatamente assumir



(PROCESSO DE APURAÇÃO)

Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Saulo Queiroz, nos termos do §
2!2 do art. 18 do Regimento Interno e Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos senhores candidatos que se afastem da mesa,
ou pelo menos deixem livre o espaço à frente da
mesma, pois os Srs. Deputados querem acompa
nhar a apuração. Sugiro até que fiquem aqui os fis
cais e escrutinadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vamos passar à proclamação do resulta
do e, de igual maneira, à proclamação dos eleitos.

O Sr. Lu{s Eduardo, § 1!2 do arf. 4!2 do
Regimento Interno deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - SrAs e
Srs. Deputados, no momento em que assumo essa
honradíssima posição de Presidente da Câmara dos
Deputados, desejo agradecer a todos os Deputados
e a todos aqueles que prestigiaram essa campanha
que, no meu modo de ver, enalteceu o Poder Legis
lativo. (Palmas.)

Por isso mesmo, tal como fiz no breve discurso
que lancei a V. Ex<', mais uma vez, cumprimento os
Deputados Wilson Campos e Prisco Viana, que co
migo concorreram e que seguramente, pelos seus
atos na vida pública, servirão de exemplo para a mi
nha conduta na presidência. (Palmas.)

Quero cumprimentar o Presidente Luís Eduar
do que agora é ex-Presidente. (Palmas.) S. Ex!! deu
a esta Casa uma significação extraordinária para o
público externo e conduziu os trabalhos com sereni
dade e autoridade, ao longo do biênio. Espero poder
continuar, com dignidade, a obra que S. Ex<' iniciou.
Meus cumprimentos ao Presidente Luís Eduardo.
(Palmas.) .

Quero reiterar aos meus colegas de Parlamen
to que, pela minha formação profissional, segura
mente cumprirei, sem dúvida alguma - estou reite
rando esse compromisso -, o princípio da inde
pendência e, portanto, da altanaria e sobrançaria do
Poder Legislativo. (Palmas.)

Quero agradecer também àqueles colegas que
me acompanharam ao longo dessa jornada e que
me permitiram chegar até aqui. Permitam-me que
cumprimente mais uma vez a todos. Permitam-me
que saúde a democracia que estamos vivendo.

Nós, na história constitucional brasileira, vive
mos ciclos de autoritarismo e democracia. Essa tem
sido a rotina desde a Primeira República - 20, 30
anos de autoritarismo e 20, 30 anos de democracia.
Espero, com o auxílio de todos os colegas, a quem
darei a maior participação possível, com o auxílio da
maioria desta Casa e especialmente da Oposição,
que saiamos deste ciclo, ora autoritarismo, ora de
mocracia, para plantarmos uma democracia que
dure séculos a partir de agora. (Palmas.)

Agradeço à imprensa aqui presente, que tem
divulgado os trabalhos desta Casa. Almejo que ela
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a Presidência da Câmara dos Deputados e proceder faça a tradução eficiente, eficaz e verdadeira do
à apuração dos votos dos demais membros da grande trabalho que todo os Parlamentares, sem ex-
Mesa. cação, realizam em nome da Federação brasileira.

Percebam que não trouxe discurso escrito, já
que isso iria maçá-los - já o fiz durante a campa
nha -, mas me permitam também agradecer aos
funcionários desta Casa, àqueles que, com entu
siasmo, participam até das campanhas eleitorais e
dão suporte à nossa atividade parlamentar. (Pal
mas.)

Fica, portanto, o registro de um agradecimento
permanente. Hão de compreender os colegas, como
qualquer um compreenderia se neste momento aqui
estivesse sentado, esta grande emoção de quem ja
mais imaginou que poderia, sequer, chegar a Líder
de um grande partido como o PMDB, mas, depois
de por ele passar, chegar a sentar nesta cadeira
presidencial. (Palmas.)

Meu agradecimento a todos. Muito obrigado
aos senhores. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
remos agora, sras e Srs. Deputados, à apuração dos
votos dos demais cargos que integram a Mesa da
Câmara dos Deputados.

Vai-se proceder à contagem das sobrecartas.
Convido para escrutinadores das umas que es

tão à direita os Deputados Robson Tuma, Corauci
Sobrinho, Henrique Eduardo Alves e Leur Lomanto.
Para a apuração das umas à esquerda, os Deputa
dos Arnaldo Faria de Sá, Darcísio Perondi, Luiz
Piauhykino e Ary Kara.

(PROCESSO DE APURAÇÃO)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
ram 503 Srs. Deputados. Há uma coincidência, por
tanto, exata com o número de envelopes.

Vamos iniciar a apuração.



Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; Antônio Brasil
Bloco - PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB;
Benedito Guimarães - Bloco - PPB; Elcione Barba
lho - Bloco PMDB; Geraldo Pastana - PT; Gerson
Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilá
rio Coimbra - PTB; José Priante - Bloco - PMDB;
Mario Martins - Bloco - PMDB; Nicias Ribeiro -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - 810
có - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSDB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
Bloco- PPB.

Para 42 Secretário:
Efraim Morais 316
Lima Netto 125

Para 22 secretário:
Nelson Trad 250
Vicente Cascione . 189
Brancos 63
Nulos................................................... 1
Total •••••....•.•.....•..••.•.•.•••.•.••.•........••••.• 503

Neste caso, já que não houve a obtenção da
maioria absoluta, haverá um segundo turno, para o
qual mais adiante a Presidência designará data.

Para 3ll 5ecretário:
Nulos 7
Total .•.•..........•.....•.......•......•.•.••...••••... 503

Declaro eleito e empossado o Deputado Paulo
Paim no cargo de 3º Secretário da Câmara dos De
putados. Convido S. Exª a ocupar o seu lugar à
Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Brancos 61
Para 12 Vice-Presidente: Nulos 1

H á l't F rt 275 Total ••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 503
er c I o o es................................... Declaro eleito e empossado o Deputado Efraim

Jaime Martins 170 Morais no cargo de 42 Secretário da Câmara dos De-
Brancos 46 putados. Convido S. ExJI a ocupar o seu lugar à Mesa.
Nulos 2
Total 503 Vou anunciar agora a totalização de votos dos

Declaro eleito e empossado o Deputado Herá- candidatos à suplência. O Deputado Wagner Salus-
clito Fortes no cargo de 12 Vice-Presidente da Câ- tiano obteve 291 votos; o Deputado Luciano Castro
mara dos Deputados. (Palmas.) Convido S. Exª a obteve 209 votos; o Deputado José Maurício obteve
ocupar o seu lugar à Mesa. 304 votos; o Deputado Zé Gomes da Rocha obteve

228 votos; o Deputado Cipriano Correia obteve 83
Para 2l! Vice-Presidente: votos; a Deputada Vanessa Felippe obteve 86 votos;
Severino Cavalcanti 323 votos em branco: 673; total de votos válidos: 1.874;
Paudemey Avelino 133 nulos: 138 votos.
Brancos 43 Vou proclamar os nomes dos eleitos e declará-
Nulos 1 los empossados. 12 Suplente, Deputado José Maurí-
Total 503 cio, com 304 votos, a quem convido a integrar a

Declaro eleito e empossado o Deputado Seve- Mesa; 22 Suplente, Deputado Wagner Salustiano,
rino Cavalcanti no cargo de 22 Vice-Presidente da que obteve 291 votos - convido S. Exll a participar
Câmara dos Deputados. Convido S. EXª a ocupar o da Mesa; Deputado Zé Gomes da Rocha, 3º Suplen-
seu lugar à Mesa. te, com 228 votos - convido S. EXª a integrar a

Para 1ll 5ecretário: Mesa; Deputado Luciano Castro, que obteve 209 vo-
Ubiratan Aguiar 274 tos, 42 Suplente - declaro o empossado e convido-o
João Leão .. 187 a integrar a Mesa.
Brancos. 40 Estão declarados os resultados. A Presidência
Nulos 2 convocará, mais adiante, o segundo turno da eleição
Total 503 para o cargo de 22 Secretário.

Declaro eleito e empossado o Deputado Ubira- VI - ENCERRAMENTO
tan Aguiar no cargo de 12 Secretário da Câmara dos
Deputados. Convido S. Ex!! a ocupar o seu lugar à
Mesa.
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PSDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes - PCdoB;
Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio 
PSDB; Atila Uns - PFL; Claudio Chaves - PFL;
Euler Ribeiro - PFL; João Thomé Mestrinho 
PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Avelino
- Bloco - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavi Pires - Bloco - PMDB - Euripedes Miranda
PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Marinha Raupp
- PSDB; Moises Bennesby - SlP; Oscar Andrade 
Bloco - PMDB; Silvemani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes
- PFL; Chicão Brígida - Bloco - PMDB; João
Maia - PFL; Osmar Lima - PFL; Regina Uno 
Bloco - PMDB; Ronivon Santiago - PFL; Zila Be
zerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - Bloco 
PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Freire Junior 
Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Osval
do Reis - Bloco - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Ud
son Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - PFL; César Bandeira - PFL; Costa
Ferreira - PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PPB; EIi
seu Moura - PFL; Haroldo Santana - PSDB; Magno
Bacelar - PFL; Marcia Marinho - PSDB; Mauro Fe
cury - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL; Neiva Morei
ra - PDT; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trin
ta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney
Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Amon Be
zerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco - PPB; Edson
Silva - PSDB; Rrmo de Castro - PSDB; Gonzaga
Mota - Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José
Unhares - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pi
mentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Roberto

Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 

Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL;
Felipe Mendes - Bloco PPB; Heraclito Fortes - PFL;
Júlio Cesar - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Lan
dim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB; Ney
Lopes- PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abfiio - Bloco - PMDB; Efraim Mo
rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan
Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco
- PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco - PMDB; Ricardo Rique - Bloco 
PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco
Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - PT;

Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT;
João Colaço - PSB; José Chaves - Bloco - PMDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Múcio Monteiro - PFL - Mendonça Filho 
PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - Bloco 
PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL
- Salatiel Carvalho - Bloco PPB; Sérgio Guerra 
PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Silvio Pes
soa - Bloco - PMDB; Vicente André Gomes - PDT;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - Blo

co - PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Bloco - PMDB;
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane Albuquer
que - Bloco - PPB.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - PST;

Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco 
PPB; José Teles - Bloco - PPB; Marcelo Deda 
PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;

Benito Gama - PFL; Claudio Cajado - PFL; Colbert
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Martins - Bloco - PMDB; Coriolano Sales - PDT;
Domingos Leonelli - Bloco - PSDB; Eujácio Simões
- Bloco - PL- Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
lima - Bloco - PMDB; Haroldo lima - PCdoB; Jai
me Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFl.

Minas Gerais

Carlos Mosconi - PSDB; José Santana de
Vasconcellos - PFl; Osmânio Pereira - PSDB.

São Paulo
Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso

PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Minas Gerais

Vittorio Medioli - PSDB.

Rio de Janeiro
Álvaro Valle - Bloco/Pl.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 41
minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item 11, da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a JÚLIO CÉSAR YATIM, ponto nl! 11.446,
do cargo de Assessor Técnico, CNE-10, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do líder do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 5 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 11!, item
I, alínea "aM, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo
com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, INÊS MARIA
SILVA, ocupante do cargo da Categoria Funcional

de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parla
mentar, Padrão 30, ponto nl! 4774, da função comis
sionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Presidente, a partir de 6 de
fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 11!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo
com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nl!
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ ALBINO
PEREIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 30, ponto nl! 4519, da função
comissionada de Chefe de Secretaria, FC-06, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 5 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1I!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 91!, parágrafo único, da Lei nl! 8.112,
de 1990, combinado com o artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, INÊS MARIA SIL
VA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parlamen
tar, Padrão 30, ponto nº 4774, para exercer, a partir
de 6 de fevereiro do corrente ano, no Gabinete do
Primeiro Vice-Presidente, a função comissionada de
Chefe de Secretaria, FC-06, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo
2º do Ato da Mesa nl! 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o artigo 55 da Resolução nl! 21, de 4
de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 5 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFLlBA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDBlMG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB/SP

12 Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDBIPE
22 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTBlMG
32 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB/DF
42 Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDBIPI

Suplentes de Secretário:
12 ROBSON TUMA - PSUSP

2l! VANESSA FELlPPE - PSDBlRJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB/PE

42 WILSON BRAGA - PDTIPB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
(PMDBJPSDJPSLJPSC)

Líder:MICHEl TEMER

Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Eraldo Trindade

Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto

Darci Coelho

Bloco (PFL)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

PT
Líder: JOSÉ MACHADO

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Welson Gasparini
Silvio Torres

Marconi Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino

Salvador Zimbaldi
Antônio Feijão

Arnaldo Madeira
Nrcias Ribeiro

Giovanni Queiroz
Carlos Cardinal

Vicente André Gomes

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

Vlce-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feij6
José Thomaz Nonô
Antônio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

Vlce-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Maria Conceição Tavares
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zlca

Vlce-Líderes:
Silvio Abreu (1 2 Vice)
Eurrpides Miranda
Serafim Venzon
Severiano Alves

Jurandyr Paixão
Maria Elvira

Marisa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paeslandim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
VilmarRocha

Werner Wanderer

Vlce-Líderes:
Geddel Vieira Uma (12 Vice)
Confúcio Moura
Darcrsio Perondi
Edinho Araújo
Edinho Bez
Eliseu Padilha
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves
José Chaves
José Luiz Clerot

Vlce-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Enon Rohnelt
Euler Ribeiro
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO

PTB
Líder: VICENTE CASCIONE

Vlce-Líderell:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basnio Villani
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce

Hugo Biehl
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Alcione Athayde
Luiz Buaiz

Vlce-Líderes:
Dumo Pisaneschi Moisés Lipnik
Arlindo Vargas José Coimbra

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

Vlce-Líder:
Alexandre Cardoso



PMN
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

PCdoB
Lkfer: ALDO ARANTES

Vice-Líderes:
Sérgio Miranda Jandlra Feghall
Inácio Arruda

PARÁGRAFO 42, ART. 92 - RI
PPS

Vlce-Líderes:
Enon Rohnelt (12 Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma

AntOnio Carlos Pannunzio
Paudemey Avelino



Aldo Arantes

Airton Dlpp
Giovanni Queiroz

1 vaga

PPS

PDT

PCdoB

Gervásio Oliveira (PSB)

Carlos Cardinal
Luiz Durão
1 vaga

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POÚTICA RURAL

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
111 Vice-Presidente: OdOio Balbinottl (PTB)
211 Vice-Presidente: Dilceu Speraflco (PPB)
311 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares

Bloco (PFUPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Bosco França (PMN) Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário AntOnio Brasil
Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Marçal Filho
Hélio Rosas Marquinho Chedid
João Almeida Nan Souza
Pedro lrujo laire Rezende
Roberto Valadão 3 vagas
Wagner Rossi
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Plzzatto
Maurfcio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
OdOio Balbinottl

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

PSB

PMN

PSDB

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oiveira
José Jorge
José Lourenço (PPB)
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Murilo Domingos
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

1 vaga

1 vaga

Secretário: Molzés Lobo da Cunha
Local: Plenário 114-BI. das LId. quarta e quinta 9h
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
111 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
211 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
5 vagas

Darcfsio Perondi
OUso Sperafico
Oscar Goldoni

Pedro lrujo
6 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

Vaidomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezfdio Pinheiro
Marillha Raupp
OdOlo Balblnottl (PTB)
Olávlo Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
SlIvemani santos
1 vaga

Adelson Salvador
Armando Costa
MarçaJ Filho
Odacir Klein
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
2 vagas

Adão Pretto
Alcides Modesto
Geraldo Pastana
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha I

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
Antônio Carlos Pannunzio

Arthur Virgnio
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo



PSDB

Djalma de Almeida César
Fernando Diniz

Hélio Rosas
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

1 vaga

Roberto Santos
Salvador 21mbaldl
Vic Pires Franco (PFL)

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starllng

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemanl Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tilden Santiago

1 vaga

lvandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton (PSDB)
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
lbrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Bonifácio de Andrada
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Luiz Buaiz

Talvane Albuquerque
Welinton Fagundes

2 vagas

Haroldo Sabóia
Nilmário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montom
Roberto Rocha

Salvador 21mbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconl Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparinl
Zulaiê Cobra

PDT

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Dada
Minon Mendes
MlnonTemer

PT
João Colaço

Jandira Feghali

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

PSB

PDT

PCdoB

Inácio Arruda

Eurípedes Miranda
Wolney Queiroz
1 vaga

Sérgio Guerra

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário Sala 14-A quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Casclone (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

T~~MS ~p.nas

Bloco (PFLJPTB)

Coriolano Sales
Ênio Baccl
Silvio Abreu

PCdoB

Aldo Arantes

PSB

Matheus SChmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Jandira Feghali

AntOnio dos Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
NelsonTrad
Paes Landim
Raul Belém
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
Vilmar Rocha
2 vagas

Arlindo Vargas
Átila Lins

Cláudio cajado
Eliseu Moura
Elton Rohnen

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Magno Bacelar

Maluly Netto
Moisés Upnik

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, Sala 1 terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1Oh 
Telefones: 318·6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gllney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

T~~re. Suplentes

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Aroldo Cedraz
Undbarg Farias (PCdoB)
Luciano Pizzatto

Aloysio Nunes Ferreira
Ary Kara
Gilvan Freire

Albérico Filho
Barbosa Neto

Carlos Apolinário

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira



Aldo Rebelo

Adão Pretto
Luciano Zica

1 vaga

Sérgio Carneiro

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

PSB

PDT

PSDB

PCdoS

Bloco (PPBIPL)

Márcia Cibilis Viana

AntOnio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Rommel Feijó

Ricardo Izar

José Genoíno
Paulo Delgado

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

José Coimbra
Osmir Lima

Sarney Filho

José Machado
1 vaga

Serafim Venzon

Aécio Neves
Nardo Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

A1ceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
Regina Lino

Valdir Colatto

PT

Bloco (PPBIPL)

PDT

PSDB

PSB

Celso Russomanno
Dalila Figueiredo
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Sérgio Carneiro

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PCdoB)
T1lden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wlgberto Tartuce

Albérico Filho
Chlcão Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Maria Valadão
2 vagas

GilneyViana
Ivan Valente

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Plenário 13 Sala 3 quarta-feira -1011
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTS)

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)
Edison Andrino Armando Abillo
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza Ivandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Clgnachl Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

Ceci Cunha
LeOnldas Cristino

Mário Negromonte

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa

PSDB

Airton Dlpp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzlo
B.Sá
João Leão

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dlpp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carios Airton (PPB)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

Elton Rohnelt
José Prlante

Marquinho Chedld
Pinheiro landim

1 vaga

Fernando Ferro (PT)

PV

Fernando Gabelra

Raquel Ceplberibe

Átila Uns
Luciano Plzzatto
Moisés Lipnlk
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrlnho
José Plnottl
Marcelo Barbleri
Noel de Oliveira



Raimundo Matos 1 vaga PCdoB

Aníbal GOlTles
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Laprovlta Vieira
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPB~L)

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
sarneyFUho

Cunha Uma
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Bloco (PMO~O~SUPSC)
Antonio do Valle
DUso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

1 vaga

Gllvan Freire
4 vagas

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

PT

POT

PCdoB

Bloco (PPB~L)

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

B~(PMO~SO~SUPSC)

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Mariiu Guimarães
Paulo Bornhausen
VilrnarRocha
2 vagas

João Paulo
Nedson Micheleti

1 vaga

Fernando Zuppo

De Velasco
Elcione Barbaiho
Roberto Valadão
SUas Brasileiro
1 vaga

SlPart.

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1Oh
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

PSB
Eurfpedes Miranda Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: Plenário 112 - BI. das Ud. quarta-feira - 10h

Fernando Lyra Telefones: 318-7024 a 7026

Pauderney Avelino (PPB)

Fernando Zuppo

PCdoB

Antonio Feijão
João Faustino

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

Luiz Mainardi
Maria da Conceição Tavares

Vânia dos santos

POT

PT

PSOB

João Fassarella
José Machado
severino Cavalcanti (PPB)

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vlttorio Medioli

1 vaga

1 vaga

Marta Supllcy
1 vaga

Francisco Silva
4 vagas

Dalila Figueiredo
Femando Gabeira (PV)

2 vagas

PT

PSB

POT

PSOB

Anivaldo Vale
4 vagas

Helio Bicudo
PedroWUson

Fernando Lopes

FlavioArns
Nllmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

1 vaga



Bloco(PMO~SO~SUPSC)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria EMra José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PP~L)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
Silvio Torres (PSDB)

BIoco(PMO~SO~SUPSC)

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Jairo Carneiro
José Jorge

Lídia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon santiago
Vic Pires Franco

Edínho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PPB~L)

ArI Magalhães
Basmo Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
VadãoGomes

Lima Netto
Mauro Lopes
Rogério Silva

Wilson Cunha
2 vagas

AntOnio do Valle
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Anlvaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger

PSB
Ricardo Gomyde (PCdoB) Socorro Gomes (PC do B)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900I6905I7011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vlce-Presidento:Fetter Júnior (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Sérgio Guerra

Coriolano sales
Enio Bacci

Sérgio Miranda

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Terner

Nedson Micheleti

Alexandre Santos
Arnaldo Madeira

Luiz carlos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

PSB
Aldo Rebelo

PSOB

PCdoB

POT

PT

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo
Vânia dos santos
1 vaga

Fernando Torres
Armo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Crusius
1 vaga

Fernando Lopes
Fernando Ribas carli

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares SuplenMs

Bloco (PFUPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto Antonio dos santos
Betinho Rosado Antonio Geraldo

João Colaço

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE F1SCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Luiz Durão

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luciano Castro
Osmânlo Pereira

Roberto santos
Silvio Torres

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

João Mellão Neto
José Lourenço (PPB)

PT

POT

PSOB

Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Severiano Alves

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

Alexandre santos
AávioAms
Narclo Rodrigues
Ubiratan Aguiar

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro



Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)
Haroldo Lima (PedoB)
Marcos Lima
Oscar Goldoni
2 vagas

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Werner Wanderer
4 vagas

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Oulroz

1 vaga

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos
Moisés Lipnik
OsrnirLima
Sérgio Barcellos

Suplentes

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli
Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Alberto Silva
EdlnhoBez

E"on Rohne"
Simara Ellery

1 vaga

Bloco (PPBJPL) Bloco (PPBlPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydlo
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdernar Costa Neto

PSDB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur Virgnio
candinho Matos
Jayme Santana
João Faustlno
1 vaga

PT

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano Anghlnettl
3 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
8aIatlel Carvalho
1 vaga

Adroaldo Streck
AntOnio Feijão
José Chaves (PMDB)
1 vaga

Fernando Ferro
Luciano Zica
1 vaga

José Maurfcio

PSDB

PT

PDT

PSB

Alceste Almeida
Edson Queiroz

Roberto Campos
2 vagas

Paulo Feij6
salomão Cruz

Vittorio Meddioli
2 vaga

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Mmon Mendes

Airton Dipp

1 vagaArlindo Chlnaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1 vaga

Giovani Queiroz
1 vaga

Sérgio Miranda

PDT

PCdoB

PSB

Augusto carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Cidinha Campos
José Maurfcio

1 vaga

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário, sala 15-B quarta-feira -10h
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

TItu18res Suplentes

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: Plenário 9, sala 961 quarta-felra-10h
Telefones: 318-688816887
Fax: 318-2176

1 vaga

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra

Bloco (PFUPTB)

Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço (PPB)
Paulo Gouvêa



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrlno
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Turna
Ushltaro Karnia (PPB) 2 vagas
1 vaga

Leur Lomanto
1 vaga

Roberto Fontes
1 vaga

Eleione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José A1demir
José Plnotti
UdiaCluinan
Rita camata
saraiva Felipe

Chicão Brigido
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Olavo Calheiros

Regina Uno
2 vagas

PSDB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzi
Robérlo Araujo

Bloco (PPBIPL)

Adylson Motta
Cunha Uma
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
VVagner~ustiano

PSDB

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Peraes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Romrnel Feijó
Sebastião Madeira

B.Sá
Elias Murad

Ezldio Pinheiro
Feu Rosa

F1ávioAms
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Jayme santana
Luiz Piaulyino

Pimentel Gomes
VVelson Gasparlni

PT

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Aleione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Bloco (PPBIPL)

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

PDT

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feira - 10h
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Carlos cardinal
1 vaga

PSB

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angerami (PSDB)

Cidinha Campos
Serafim Venzon

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

PDT

Fernando Ribas Carli
VVilson Braga

PCdoB

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

1 vaga

Bloco (PFL/PTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Jandira Feghali

João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel Capiberibe

Secretária: Mlriam Maria Bragança Santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO

Presidente: Nelson OtoC'h (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares

Adelson salvador
Armando Costa

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Pisaneschi
Marllu Guimarães

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vagas

Armando Abmo
Darclsio Perondi

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
1 vaga



Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Ritzel
sandro Mabel 2 vagas
zaire Rezende

1 vaga

Anlbal Gomes
Edinho Araújo

João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
De Velasco
Eliseu PadHha
Moreira Franco
Rubens Cosac
1 vaga

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PPBIPL)

Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

PCdoB

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário Sala 11 - terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-1Oh
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente:
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negrornonte (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair MeneguelH
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Sérgio Arouca

Chico da Princesa
Cláudio cajado
Dunio Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Darci Coelho
1 vaga

PSDB

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávlo Rocha

PT

Carlos santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

1 vaga

PPS

1 vaga

Belinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

Bloco (PPBlPL)

A1ceste Almeida Basilio Villani
AntOnio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
Luis Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMDB) Nilton Baiano
1 vaga Osmar Leitão

PSDB

Ademir Lucas candinho Mattos
LeOnidas Crlstino Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feijó Oswaldo Soler
Pedro Henry Raimundo Matos
Simão Sesslm 2 vagas
1 vaga

PT

Carlos santana GilneyViana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus Schmidt
Vicente André Gomes 1 vaga

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Undberg Farias

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PEC-1, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (REELEiÇÃO)

Propoalçio: PECo1195 Autor: Mendonça F'lho

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
12 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
22 VICe-Presidente: Jofran Frejat (PPB)
32 Vice-PreSidente: Alexandre santos (PSDB)
Relator: Vic Pires Franco (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB) Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Uma

1 vaga

AntOnio Balhmann
Welson Gasparini

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Nelson Marquezelli
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto Campista
Coraucl Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer sandra Starllng

POT

Coriolano sales Enio Baccl

Bloco (PLlPSO~SC)

Eujáclo Simões Expedito Júnior

Bloco (PSB~MN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Vlrgnio

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONST!TUIÇÃO

9, DE 1995, QUE IIACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL11

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposlçio: PEe-9195 Autor: Ricardo Herácllo

e outros

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSOB

PMOB

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Célia Mendes
Jairo Azj

Leur Lomanto
Moisés Upnlk

Paulo Uma
Raul Belém

1 vaga

Bloco(PMO~SO~SUPSC)

Armando Abnio
Edinho Bez

José Priante
Paulo Ritzel

Pedro Novais
1 vaga

Secretária: Brunilde LMero C. de Moraes
Local: Servo Com. Especlais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
Nll 2-A, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALII

(EMISSÃO DÊ MEDIDA PROVISÓRIA)
Proposição: PEe-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Bloco (PPB~L)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
OdelmoLeão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trindade
Ricardo Izar Eurico Miranda
Romel Anfzio Jorge Wilson
Valdemar Costa Neto Pedro canedo

PSOB

Adroaldo Streck Edson Silva
Alexandre santos Mário Negromonte
Marconi Perillo OIavio Rocha
Roberto Brant Pedro Henry
Silvio Torres Welson Gasparini

PT

João Paulo Humberto Costa
José Genofno Marcelo Dada
Miguel Rossatto Padre Roque

por
Matheus SChmldt Silvio Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Álvaro Gaudênclo Neto
Coraucl Sobrinho
Félix Mendonça
José Muclo Monteiro
Mendonça Filho
Philemon Rodrigues
Vic Pires Franco

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Aldemir
Maria Elvira
Odaclr Klein



José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre santos
Nelson Otoch

PMDB

PPB

PSDB

PT

Albérico Filho
Hennes Parcianello

Marcelo Teixeira

Paulo Bauer (PFL)
Roberto Balestra

1 vaga

Ceci Cunha
1 vaga

Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Bmnt

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

PSDB

PT

PDT

Bloco (PLJPSDIPSC)

1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Carlos Santana
1 vaga

Ênio Bacci

Eujácio Simões

B~o (PSBlPMN)

1 vaga Ushltaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 17J95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposlçio: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Fmncisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Tltuler.. SUplentes

PFUPTB

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Dmusio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Alho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulare. Suplente.

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

PDT

Bloco (PLJPSDJPSC)

João Coser
Milton Mendes

José Mauricio

Eujácio Simões

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerm

Comuci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PPBIPL)
Carlos Melles
Hilário Colmbm
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AntOnio Bmsll
Olavo Calheiros
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

PMDB

PPB

AroIdo Cedraz
José Coimbm

José Mendonça Bezerm
Roberto Fontes

Carlos ApoIinárlo
Genésio Bernardino

1 vaga

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim AbI-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

Fernando Ferro

PSDB

PT

Alzlm Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

Ivan Valente



Bloco (PFLlPTB)

2 vagas

Suplentes

AávloAms
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Coriolano sales

PT

PDT

PSB

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSDB

Bloco (PFLlPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Confúclo Moura
2 vagas

Matheus SChmldt

João Fassarella
João Paulo

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL»

Proposição: PEe-43195 Autor: Rita camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 VIC8-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Suplentes

1 vaga

Coriolano sales

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Gervásio Oliveira

PDT

PSB

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bomhausen
1 vaga

Sandra Starling

1 vaga

Matheus SChmidt

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
NR 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposlçio: PEc-40J95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Le6nidas Crlstino (PSDB)
Relator:

Titulares

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
TelefoneS: 318-687417052

1 vagaPSDB

AntOnio carlos Pannunzio
Le6nidas Cristino
Mário Negromonte

PT

carlos santana
João Coser

PDT

seraftm Venzon

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ.NR 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposlçio: PEc-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martallo (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)



Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

Titulares

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Car10s Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMDB

22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
1 vaga

Suplentes

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDBEuler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparinl (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

AlcIone Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva
2 vagas

PSDB

Herculano AnghinetU (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebestlão Madeira

PT

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassareila
Sandra Starllng

Matheus SChmidt

PPB

PSDB

PT

PDT

Cendinho Mattos (PSOB)
Darcfsio Perondi

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

PDT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga Silvio Abreu

Bloco (PLn'5DIPSC)

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Nilmárlo Miranda
1 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Bloco (PLn'5DIPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões EspecIais: Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 57,
DE 1995, Q~E "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PEc-S7195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orclno Gonçalves (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!STÍYEIS LíQUiDOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposlçio: PEc-a1J95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mala (PFL)
22 Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
32 Vice-Prasidente:
Relator: Roberto Paullno (PMDB)

Titulam S~lemn

Bloco (PFLlPTB)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPMN)

José Egydio

Adelson Salvador

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Mala

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer



Jonival Lucas
José Carlos COutinho

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PMDS

PPB

2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Eliseu Moura
Hilário COimbra
Osmir Lima

PMDB

EJcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Suplentes

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFl)
2 vagas

Basrno Villani
salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

AntOnio Feijão
Leonidas Crlstino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

AntOnio Aureliano
Cunha Lima (PPB)

Marconi Perlllo
1 vaga

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgflio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT PDT

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO NR 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposlçio: PEc-84191 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

1 vaga

Wilson Braga

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário COimbra
Magno Bacelar

Raimundo santos
Zila Bezerra

Bloco (PFLlPTB)

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Wolney Queiroz

Bloco (PSBIPMN)

Adelson salvador (PMDB)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUiÇÃO NR
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-89J95 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Socorro Gomes

Ricardo Herácllo

João COser
LucianoZica

Teima de Souza

Eujácio Simões

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

PSB

PDT

PCdoS

Haroldo Lima

José Maurfcio
1 vaga

Pedro Valadares

Francisco Horta

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi



Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITlJJIÇÃO

Nl! 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
AÚNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

C0t4STITUIÇÃO FEDERAL" ,
(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PEe-128195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
211 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB) .
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TRulares Sup~ntes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães A1mino Affonso
Francisco Horta Felipe Mendes VICente Arruda
Francisco Silva 1 vaga Zulaiê Cobra

PSOB 1 vaga

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Roberto santos OIávio Rocha José Genorno

Zulaiê Cobra salomão Cruz Marcelo Dada

PT
Milton Mendes

Luiz Mainardi Milton Mendes
1 vaga 1 vaga Ênio Bacci

POT Silvio Abreu

1 vaga Luiz Durão Aldo Arantes

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga De Velasco

Presidente: Wagner ROS8l (PMOB)
111 VIce-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
211 Vice-Presidente:
311 VIce-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo carneiro (PFL)

TRubrea Sup~n~

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Srtvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Proposlçio: PEe-96J92 Autor: Hélio Bicudo
e outros

Haroldo Lima

Luiz Mainardi
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Coriolano sares
Matheus Schmldt

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon santiago

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feijó
1 vaga

PT

POT

PSDB

PCdoB

Gonzaga Patriota

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

AntOnio dos santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMOB

Cláudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Jairo carneiro
Mauricio Najar
VICente Casclone
2 vagas

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

Anlbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana

PPB

Alzira Ewerton (PSOB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Aylson Motta
Alcaste Almeida
Jorran Frejat

Ceci Cunha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

PSOB

AntOnio Feijão



Ezrdio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Edinho Araújo
JoAoNatal

Jorge Wilson (PPB)
José Prlante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon ROdrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparlni (PSDB)

PSDB

PMDB

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Ali
Severino Cavalcanti (PPB)
Vicente Cascione
Wilson Cunha
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Femando (PSDB)
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais- Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nll 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 111 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALli

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: lbrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Amon Bezerra
OIávio Rocha

Carlos cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

João Maia (PFL)
Sebastião Madeira

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PT

PPB

PT

PDT

PSB

PSDB

PMDB

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angeraml

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N1l133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

A/ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Waldomiro FIOravante

Nilson Gibson

Renan Kurtz

Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

GilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Hélio Bicudo
Marcelo Dada
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT PDT

1 vaga Giovanni Queiroz Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Elton Rohnelt

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco ROdrigues (PPB) De Velasco



1 vaga

Aldo Arantes

Bloco (PSBIPMN)

Adelson salvador (PMDB)

PCdoB

. Haroldo Uma

PDT

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PL/PSDIPSC)

Giovanni Queiroz
Wílson Braga

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzjo (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: S9lV. Com. Especiais-Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL, E PREVÊ

R~CURSOSORÇAMENTÁ,RIOS A NíVEL DA
UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O RNANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS R-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposlçio: PEC-169193 Autore.: Eduardo Jorge

e Waldir Plre.
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: Darclsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Luiz Buaiz

Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

Titulares

Pedro canedo

1 vaga

Suplentes

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Ayres da Cunha
carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abfllo
Confúcio Moura
Darclslo Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

PMDB

PPB

Claudio Chaves
Dufllo Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

AnIbal Gomes
Elcione Barbaiho

Rita camata
3 vagas

Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
1 vaga

José Teles
2 vaga~

Bloco (PFUPTB)

PSDB

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina
1 vaga

Valdomiro Meger
2 vagas

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Saia 169-B
Telefone: 318-706317055

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânlo Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

PT

Alcione Athayde
Fausto Martello

Taivane Albuquerque
2 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José MaurIcio

PT

PDT

Arthur Virgfllo
celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden santiago

Matheus Schmidt



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇ"O N2173 DE 1995, QUE _
MODIfiCA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PECo173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 VIce-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator. Moreira Franco (PMDB)

TItu"es Suplentes

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li. Salas 169-8
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmU~çÃo N2 175,

DE 1995, QUE"ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC.Q175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator. Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Benito Gama Betinho Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
Mussa Dames Osmir Lima
Paulo Cordeiro Osório Adriano
Paulo Uma Osvaldo Biolchi
Rubem Medina 1 vaga

PMDB

Alberto Goldman Antônio Brasil
José Luiz Clerot EdinhoBez
José Priante Hélio Rosas
Jurandyr Paixão UdlaQulnan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita VIeira Flávio Derzi
Pauderney Avelino Vadão Gomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Silvio Torres
Luiz cartos Hauly Yeda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

1 vaga

Fernando Zuppo
Snvio Abreu

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
1 vaga

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Jaime Fernandes
João Cartos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

A1zira Ewerton (PSDB)
Luciano castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Prisco Viana

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel VIeira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

EuJáclo Simões

Bloco (PFLlPTB)

Hu9" Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landfm
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Aávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

A1mino Affonso
LeOnldas Crtstlno
Roberto Brant
1 vaga

Alexandre Cardoso

Eurlpedes Miranda
Matheus Schlmidt

Mal'celo Dada
MarIa Laura
Tema de Souza



1 vaga Raquel capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, salas 169-B
Telefones: 318-706117062

Secretária: Marlene Nasslf
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTIJIÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6RE 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DIS':'OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MIUTARES"
Propoalçijo: PEC-188J94 Autor: zair. Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22Vice-PresidentEí: Tuga Angerami (PSDB)
32Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Osmir Uma Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Heslander Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anlvaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurfpedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PLJPSDJPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

José Unhares 3 vagas
OdelmoLeão
Silvernan! santos

PSDB

B.Sá Ademir Lucas
Fernando Torres Ildemar Kussler
Luciano Castro Itamar Serpa

PT

João Coser João Fassarella
Paulo Delgado João Paulo

PDT

Fernando Ribas Caril Edson Ezequiel

Mário Martins
2 vagas

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrlgues da Cunha
Werner Wanderer

BlocO (PPBJPL)

Bloco (PMDB/PSDJPSLJPSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Olavo Calheiros
1 vaga

AntOnio dos santos
Nelson Marquezefli
Régis de Oliveira
Vllrnar Rocha

PSB

Gonzaga Patriota Ubaldino Júnior

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: servo Com. Especiais- Anexo li, S81a 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NR 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSmUCIONAL DOS MIUTARES"
(REGIME DOS MIUTARES)

Proposlçio: PEc-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32Vice-Presidente: AntOnio Feijoão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUIÇÃO NR 201, DE 1995,
QUE "ALTERA O PARÁGRAFO 72 DO

ARTIGO 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)

Proposição: PEC-201J95 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvernani santos (PPB)
32Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Sérgio Miranda

PCdoB

Haroldo Uma



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Luplon
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Jalrne Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Paulo Bauer
Roberto Pessoa

2 vagas

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
Ricardo Barros

Claudio Cajado
Costa Ferreira

Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon santiago
2 vagas

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB

Broco (PP~L)

Bloco (PMD~SDIPSLlPSC)

Emerson Olavo Pires Eliseu Padilha
José Luiz Clerot Marquinho Chedid
Maria Bvira 4 vagas
Marisa Serrano
Zé Gomes da Rocha

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Cunha Lima
HUgo Biehl

Jorge Tadeu Mudalsn
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PPB~L)

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço
José da Paixão
Valdenor Guedes

Broco(PMD~SD~SUPSC)

AntOnio do Valle
Ary Kara
Hélio'Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

AntOnio Feijão
Celso Russornanno
Luciano Castro
Nicias Ribeiro
Rornmel Feijó

Elias Murad
LeOnidas Crlstino

Nelson Marchezan
Vicente Arruda

1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto santos
Ubiratan Aguiar

Alexandre Santos
FlávioArns

Osmanio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT PT

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgli
Marcelo Deda

Jaques Wagner
João Coser

José Genorno

Ivan Valente
José Machado
Pedro Wilson

Esther Grossl
Miguel Rossetto

1 vaga

PDT PDT
Silvio Abreu

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Matheus SChmidt

Nilson Gibson

Severino,Alves

Gervasio Oliveira

PSB

Sérgio Carneiro

1 vaga

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PEC NR 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES

Proposição: PEc-370196 Autor: PODER EXECUTIVO

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Haroldo Lima Aldo Rebelo PCDOB

Lindberg Farias Ricardo Gomydde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC NR
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator: José Luiz Clerot (PMOB)



Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes FeRpe Mendes
Sérgio Naya

Marconi Perillo (PSOB)
Moacyr Andrade

Bosco França

Suplentes

Carlos santana
Jair Meneguelli

Elton Rohnelt

1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

PT

PDT

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

PT

PPB

3 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PSDB

PSDB

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Albérico Rlho
Eliseu Padilha
sandro Mabel

José Anibal
1 vaga

Benito Gama
carlos Alberto (PSDB)
Manoel castro
1 vaga

Célia t-1endes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Luiz Durão

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
l..oo:lI: SElIV.Com.~. - Melll l~ saa169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossatto

Ivan Valente
1 vaga

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

Jair Soares

Luciano Plzzatto Amon Bezerra
Nelson Marquezelli João Leão

Paulo Bauer

PMDB

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Ellseu Padilha Femando Diniz
José Luiz Clerot Pinheiro Landim
Max Rosenmann Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Flávio Derzi Basílio Villani
João Ribeiro Francisco Rodrigues
Nelson Meurer Roberto Campos

PSDB

Luciano Castro Danilo de castro
Luiz Piauhylino José Thomaz NonO
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
Minon MElIldes 1 vaga

PDT

Femando Ribas caril SiMoAbreu

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especlals- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

PDT

Miro Teixeira Femando Zuppo

Enivaldo Ribeiro

PPB

José Línhares

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro canedo



Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Bvira Lfdla Quinan
1 vaga 1 vaga

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara Ellery

3 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NSI 1.210/95, QUE"ALTERA A REDAÇÃO DA
LEI N2 2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPÕE SOBRE
A POÚTlCA NACIONAL DO PETRÓLEO E DEFI
NE AS ATRIBU~ÇÕESDO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PE1RÓLEO BR~SILEIROSOCIE-

DADE ANONIMA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

Proposição: PL·1.210J95 Autor: Luciano Zlca

Presidente: Alberto Goldman (PMOB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMOB)
22 Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
32 Vice-Presidente: L90nidas Cristino (PSOB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Sup~n~

Bloco (PFLlPTB)

Betinho Rosado Carlos Magno
Eliseu Resende Eliseu Moura
Lima Netto Manoel Castro
Paulo Bauer Maurfcio Najar
Paulo Cordeiro Nelson Marquezelli
Rubem Medina Ricardo Barros
Vicente Cascione Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Goldoni
1 vaga

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner salustlano

Bloco (PPBlPL)

Alzira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Proposição: PL-1.151J95 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Iberê Ferreira
Marllu Guimarães
Roberto Jefferson
1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NSl 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Celso Russomanno
salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

PSDB

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anfzio

Bloco (PPBIPL)

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Basilio Villani
Cunha Bueno

José Egydio
1 vaga

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio Carneiro

PDT

José Genofno
Marta SUplicy

Vicente André Gomes

Adroaldo Streck
A1mino Affonso
Eduardo Mascarenhas
L90nidas Cristino
Roberto santos

PSDB

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feijó
Silvio Torres

1 vaga

PSB
PT

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Fernando Lyra Raquel Capiberibe
Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossatto

Matheus Schmidf

Luiz Alberto
Marcelo Oeda

Maria da Conceição Tavares

PDT

Serafim Venzon



PSB PDT

Sérgio Guerra Gonzaga Patriota Renan Kurtz Fernando Zuppo

PCcloB PSB

Haroldo Lima Jandira Feghali Gonzaga Patriota Nilson Gibson

BIoco(PMD~S~SUPSC)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE ulNSmUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".

Proposlçio: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Tltul8rea Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PP~L)

Bloco (PMD~SDIPSLJPSC)

Claudio Chaves
Fernando Gonçalves

Jair Soares
Luciano. Plzzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

. DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PPB)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Tltul8rea Suplentes

Bloco. (PFLJP:TB)

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Roberto Jefferson

Albérico Cordeiro
AntOnio dos santos

Arolde de Oliveira
João carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Cleonâncio Fonseca
Cunha Lima

José Rezende
Pedro canedo

2 vagas

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Rubens Cosac

,1 vaga

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Adelson salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Man::elo Teixeira
Mário Martins
Max Rosenmann

Aldir cabral
Carlos Alberto campista
Chico da Princesa
Paulo Bauer
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
ZUa Bezerra

AntOnio Feijão
Jovair Arantes
LeOnidas Cristina
Mário Negromonte
Pedro Henry

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russornanno

João Leão
Paulo Feljó

S/mão Sesslm

Darcfslo Perondi
Ellseu Padilha
Genésio Bernardino
José Plnotti
Pinheiro Làndim
saraiva Felipe

José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

PT Bloco (PPBIPL)

Arilndo Chinaglla
GilneyVlana
Paulo Bernardo

carlos Santana
Nllmário Miranda

Pedro Wilson

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydlo

Basnlo Villani
Jofran Frejat

Luiz Buaiz



Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva (PFL)

Valdomiro Meger

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Ura
Belinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen (PPB)
Philemom Rodrigues

Luiz Fernando (PSDB)
Nicias Ribeiro (PSDB)

.. 4vagas

PPB

PMDB

Laura Carneiro (PFL)
Maria Valadão (PFL)
Valdenor Guedes
Wagner Selustiano
1 vaga

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Cluelroz
1 vaga

Proposição: PL ni 4.591194 Autor: Senado Federal

Presidente:
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PARA DAR PARECER AO
PROJETO DE LEI NR 4.591, DE 1994,

E SEUS APENSADOS, QUE DISPÕEM SOBRE
A POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS E DÃO

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Chicão Brigido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro (PFL)
Remi Trinta
Wagner Rossi
1 vaga

JoãoCoJaço

Fernando Diniz
Gllvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Severino Cavalcanti PSDB
2 vagas

Danilo de Castro Herculano Anghinelti (PPB)
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT
Márcia Marinho

Minon Mendes Miguel ROSS6';O
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Sandra Starling Waldomiro Fioravante

Rommel Feijó PDT

Vanessa Felippe Eurfpedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSDIPSC)

Humberto Costa De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

2 vagas PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Fernando Ribas Carll

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PSB

PDT

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Vicente André Gomes

Sérgio Guerra

pedoB

Agnelo Queiroz Jandlra Feghafl

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NR 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PSDB

PT

Dilso Speraflco
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Proposlçio: PL ni 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Augusto VIVeiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
1 vaga

José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra

PPB PSDB

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Sentos (PFL)

EflasMurad
Sebastião Madeira
Tuga Angeraml

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes



Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracély de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

. Bloco (PFLlPTB)

Haroldo Lina

Suplentes

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PMDB

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Aldo Arantes

Félix Mendonça
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Bloco (PSBIPMN)

Fernando Lyra 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilrnar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares

1 vaga

1 vaga PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme santana Cipriano Correia

Arlindo Chinaglia Roberto Santos Paulo Feijó
GilneyViana Silvio Torres 2 vagas

Humberto Costa PT

João Paulo José Genoíno
2 vagas Paulo Delgado Padre Roque

sandra Starling Waldomiro FIOravante

PDT
José Egydio

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Chicáo Brfgido

Marisa Serrano
Maurfcio Requião

Tetê Bezerra
1 vaga

Raquel capiberibe

PCdoB

PMDB·

João A1m~iQa.

Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Lindberg Farias

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones:318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIRCAÇÕ;S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A,!.TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

PT

PDT

Bloco (PSDIPMN)

Fernando Gabeira (PV)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Roland Lavigne (PFL)

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta 5uplicy

Vanessa Felippe

Eurípedes Miranda
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Edinho Bez
Efiseu Padilha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
1 vaga

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas



salomão Cruz (PSOB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSOB)
Silas Brasileiro (PMOB)

Suplentes

Suplentes

Autor: Presidência

Autor: Presidência

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)

Tuga Angerami (PSOB)

José Priante (PMOB)
Luiz Fernando (PSOB)

Pauderney Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSOB)

Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Proposição:

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMOB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PERíoDO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS ~RASILEIRAS

POR GRUPOS ASIATICOS

Proposição:
Coordenador: AntOnio Feijão (PSOB)

Titulares

Alzira Ewerton (PSOB)
Anibal Gomes (PMOB)
AntOnio Feijão (PSOB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, POR 25 SESSÕES,

A PARTIR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

I Titulares

I AntOnio Brasil (PMOB)
, Jair Bolsonaro (PPB)

'I' João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (POT)

I
Secretária: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B

I Telefone: 318-706617067

PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasflioVillani Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Roberto Campos

PSDB

Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo 2 vagas
Yeda Crusius

PT

José Pimentel João Coser
Nedson Micheleti Maria Conceição Tavares
Vânia do') santos 1 vaga

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco.Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB

Ségio Miranda 1 vaga

Secretário:Sllvio Sousa da Silva
Local: seiir: Cóm. EspeCiais-Anexo li, sala 169-B
Telefones: 3Hí-706117052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Oeputado Cárlos Alberto (I"SOB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSOB) Slmara Ellery (PMOB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTIN'ADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELA1JVOS À DE;MARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador. Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Oavi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)



SUbSECRETARiA dE EdiÇÕES TlCNICAS

do SENAdo FEdERAl

CoNS1TTUIÇÃO fEDERAL ATUALIZADA COM TODAS AS MtJD.6.NÇAS EFEnJAOAS

DESDE A SUA El.ABORAÇÃO EM 1988, tNa..uIDAs, INQ..\JSIVE, '1"ODI\S AS

EME."IDA5 OONS1TJ1JCK)NA1S DE. REVISÃo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22.1/ andar - 70165-900 - Brasnia - DF

Telefones: (061) 311-3578.3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Vaa N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento li

esquerda)



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura s/ o porte R$31 ,00

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura dporte

Valor do número avulso

R$ 127,({) (C<lda)

R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados decheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 04~2-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

~

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores infonnaçõcs pelos Telefones (06Í) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.
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