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Projeto de Lei W2.109, de 1991 (Do Sr. Murilo Pinhei
ro) :..- Dispõe sobre a criação de escola agrícola federal
no Município de Calçoene, Estado do Amapá.

Projeto de Lei n" 2.110, de 1991 (Do Sr. Murilo Pinhei
ro)- Dispõe sobre a criação de escola agrícola federal
no Município de Mazagão, Estado do Amapá.

Projeto de Lei n" 2.111, de 1991 (Do Sr. Murilo Pinhei
ro) - Dispõe sobre a criação de escola agrícola federal
no Município de Oiapoque, Estado do Amapá.

Projeto de Lei n° 2.182, de 1991 (Do Sr. Jerônimo
Reis e outros 214) - Estabelece critérios para a distri
buição de unidades habitacionais financiadas com recursos
do Sistema Financeiro da Habitação, entre os municípios
do interior e a capital.

Projeto de Lei n" 2.256, de 1991 (Do Sr. Wilson Cam
pos) - Disciplina a denúncia, por crime de responsabi
lidade, do Ministro responsável pela desobediência ao cum
primento dos objetivos contidos nos incisos do parágrafo
único do artigo 194 da Constituição Federal.

Projeto de Lei n" 2.280, de'1991 (Do Sr. Luiz Soyer)
- Assegura a liberdade das cooperativas, disciplinando
sua criação, nos termos do art. 5", inciso XVIII, da Consti-
tuição Federal. '

Projeto de Lei n" 2.284, de 1991 (Do Sr. Pedro Corrêa)
- Define parceria rural - Lei n" 4.504, de 30 de novembro
de 1964.

Projeto de Lei n" 2.320, de 1991 (Do Sr. Max Rosen
mann) - Estabelece, em relação aos Municípios, os valo
res-limite a que se referem os arts. 16, 21, 22, 52 e 64
do Decreto-Lei n" 2.300, de 21 de novembro de 1986, que
"dispõe sobre licitações e contratos da Administração Fe
deral".

Projeto de Lei n9 2.328, de 1991 (Do Sr. Gilvam Bor
ges) - Dispõe sobre a criação de escola agrícola federal
no Município de Santana, Estado do Amapá.

Projeto de Lei n9 2.344, de 1991 (Dos Srs. Rubens
Bueno e Aroldo Cedraz) - Estabelece condições para
concessão, permissão ou autorização para serviços de trans
porte coletivo rodoviário interestadual e internacional de
passageiros e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 2.367, de 1991 (Do Sr. Paulo Octávio
e outros 260) - Dispõe sobre a criação da Guarda Costeira
e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 2.368, de 1991 (Do Sr. Alberto Gold
man) - Dispõe sobrt" o trabalho temporário nas empresas
urbanas e rurais e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 2.386, de 1991 (Do Sr. Clóvis Assis)
- Torna obrigatório o uso do suco de cacau como alimento
básico da merenda escolar.

Projeto de Lei nQ 2.394, de 1991 (Do Sr. José Carlos
Coutinho) - Dispõe sobre a atividade de motorista profis-
sional e dá outras providências. '

Projeto de Lei n9 2.397, de 1991 (Do Sr. José Carlos
Coutinho) - Modifica dispositivo da Lei n" 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros pú-
blicos. '

Projeto de Lei n" 2.399, de 1991 (Do Sr. José Carlos
Coutinho) - Dispõe sobre o salário profissional do secre
tário.
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Projeto de Lei n° 2.401, de 1991 (Do SI. José Carlos
Coutinho) - Acrescenta dispositivo à Consolidaçã'o das
Leis do Trabalho, estabelecendo limite mínimo para a grati
ficação de função.

Projeto de Lei n9 2.402, de 1991 (Do SI. José Carlos
Coutinho) - Dispõe sobre o enquadramento sindical dos
pequenos proprietários rurais.

Projeto de Lei n9 2.403, de 1991 (Do SI. José Carlos
Coutinho) - Torna obrigatória a existência de ambulância
e de profissionais da área de saúde nos postos da Polícia
Rodoviária Federal.

Projeto de Lei n9 2.404, de 1991 (Do SI. Wilmar Peres)
- Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do Estado das
terras devolutas alcançadas pelo Decreto-Lei n9 1.164, de
19 de abril de 1971, e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.405, de 1991 (Do SI. Luciano
Pizzatto) - Dispõe sobre a instituição do Selo Verde,
destinado a atestar a qualidade dos produtos e ou suas
origens quanto aos cuidados para a conservação do meio
ambiente.

Projeto de Lei n9 2.406, de 1991 (Do SI. Sebastião
Ferreira) - Isenta de Imposto sobre Produtos Industria
lizados os veículos que especifica, destinados a pequenos
e médios produtores rurais e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.407, de 1991 (Do SI. Jackson Perei
ra) - Dispõe sobre a indexação de contratos em geral.

Projeto de Lei n9 2.408, de 1991 (Do SI. Antônio
Carlos Mendes Thame) - Acrescenta parágrafo ao art.
129 do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de setembro de 1940
- Código Penal.

Projeto de Lei n9 2.409, de 1991 (Do Sr. George Taki
moto) - Dispõe sobre a criação de Centros de Diagnóstico
e Combate à AIDS e dá outras providências.

. Projeto de Lei n9 2.410, de 1991 (Do SI. José Fortu
nat!) - Dá nova redação ao caput do art. 46 da Lei n9

5.108, de 21 de setembro de 1966, que "institui o Código
Nacional de Trânsito".

. Projeto de Lei n9 2.411, de 1991 (Do Sr. José Fortu
nat!) - Altera a redação do art. 25 do Decreto-Lei n9

2.300, de 21 de novembro de 1986, que "dispõe sobre
licitações e contratos da Administração Federal".

Projeto de Lei n9 2.412, de 1991 (Do SI. Pinheiro
Landim) - Dispõe sobre a emissão, resgate e utilização
de títulos da dívida agrária e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.413, de 1991 (Do SI. Osvaldo
Bender) - Dispõe sobre a apreensão ou perda definitiva
de veículos em casos de infração de trânsito que especifica
e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.414, de 1991 (Do SI. Delcino Tava
res) - Dispõe sobre indicação de composição química no
rótulo ou embalagem de produtos alimentícios industria
lizados.

Projeto de Lei n9 2.415, de 1991 (Do SI. Delcino Tava
res) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de prontuário médi
co para recém-nascidos'.

Projeto de Lei n9 2.416, de 1991 (Do Sr. Wagner do
Nascimento) - Assegura aos empregados na produção
e estocagem de ácidos em geral o adicional de periculo
sidade previsto no § 1° do art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n9 2.417, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Dispõe sobre as atividades, o registro e o funciona
mento das agências de viagens e turismo e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 2.418, de 1991 (Do SI. Jackson Perei
,ra) - Permite ao menor, entre 16 e 21 anos de idade,
celebrar contratos bancários e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.419, de 1991 (Do SI. Jackson Perei
ra) - Modifica a redação do art. 19 da Lei n9 8.072, de
25 de jun}10 de 1990, que define os crimes hediondos.

Projeto de Lei n9 2.420, de 1991 (Do SI. Jackson Perei
ra) - Acrescenta parágrafo único ao art. 495 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.

Projeto de Lei n9 2.421, de 1991 (Do SI. Adão Pretto
e outros 4) - Dispõe sobre os efeitos jurídicos decorrentes
dos assentamentos, em áreas rurais, regulamenta a perda
da propriedade de imóvel rural pelo abandono e dá outras
providências.

Projeto de Lei no 2.422, de 1991 (Do SI. João Mendes)
- Autoriza a dedução, na determinação do Imposto de
Renda a pagar ou a,restituir, na declaração anual da pessoa
física, de doações feitas a partidos políticos.

Projeto de Lei no 2.423, de 1991 (Do Sr. Cardoso'
Alves) - Dispõe sobre acréscimo de § 49 ao art. 39 do
Decreto-Lei no 2.300, de 21 de novembro de 1986, que
"dispõe sobre licitações e contratos da Administração Fe
deral, e dá outras providências".

Projeto de Lei n9 2.425, de 1991 (Do SI. Nilson Gib
son) - Estende aos servidores administrativos da Polícia
Federal e aos da Polícia Civil do Distrito Federal a Gratifi
cação por Operações Especiais, instituída pela Lei no 8.162,
de 8 de janeiro de 1991.

Projeto de Lei n9 2.426, de 1991 (Do SI. Victor Faccio
ni) - Permite compensação de débitos entre entidades
jurídicas e a União.

Projeto de Lei no 2.427, de 1991 (Do SI. Luiz Soyer)
- Dispõe sobre o financiamento do seguro-desemprego,
regulando a complementação do respectivo fundo pelas
empresas de maior rotatividade da mão-de-obra, na forma
do artigo 239, caput, e § 4oda Constituição Federal.

Projeto de Lei no 2.428, de 1991 (Da Sr~ Irma Passoni)
- Institui o Programa Permanente de Desenvolvimento
Profissional e Reciclagem Tecnológica para as áreas de
Engenharia, no âmbito da educação continuada.

Projeto de Lei no 2.429, de 1991 (Do SI. Said Ferreira)
- Acrescenta o inciso IX ao art. 4o e modifica o § 39

do art. 11 do Decreto-Lei n9 7.661, de 21 de junho de
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1945 - Lei de Falências, adotando o sistema da "insufi
ciência patrimonial" e transformando a "impontualidade"
em processo de execução.

Projeto de Lei n~ 2.431, de 1991 (Do Senado Federal)
- PLS n9 278/91 - Altera o item lU do art. 59 da Lei
n~ 8.059, de 4 de julho de 1990.

Projeto de Lei nº 2.433, de 1991 (Do Sr. Ernesto Gra
della) - Dispõe sobre a suspensão do pagamento da dívida
externa brasileira e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.434, de 1991 (Do Sr. João Mendes)
- Institui programa em rádio e televisão destinado a res
ponder críticas ou acusações caluniosas contra o Congresso
Nacional ou qualquer de seus membros e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 2.435, de 1991 (Do Sr. Paulo Paim)
- Dispõe sobre a concessão de gratificação especial para
os trabalhadores, no valor de um salário contratual.

Projeto de Lei n? 2.436, de 1991 (Do Sr. Paulo Paim)
- Dispõe sobre o reajustamento dos benefícios de presta
ção continuada da Previdência Social.

Projeto de Lei n? 2.437, de 1991 (Do Sr. Ary Kara)
- Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados ---' IPI, aos veículos a serem utilizados no transporte
escolar.

Projeto de Lei nº 2.438, de 1991, (Do Sr. Fábio Feld
mann) - Disciplina as atividades industriais e de transporte
de produtos ou materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis
ou explosivos, em conformidade com o disposto nos arts.
22 e 225 da Constituição Federal.

Projeto de Lei nº 2.439, de 1991 (Do Sr. Fábio Feld
mann) - Acrescenta parágrafo ao art. 129 do Decreto-Lei
n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
e dá outras providências.

Projeto de Lei n? 2.440, de 1991 (Do Sr. Ramalho
Leite) - Veda a cobrança de multas por atraso no paga
mento de contas relativas ao fornecimento dos serviços
de energia elétrica, telefonia, abastecimento de água e gás
canalizado.

Projeto de Lei n? 2.441, de 1991 (Do SI. Carlos Cardi
nal) - Altera a Lei nº 4.944, de 6 de abril de 1966, que
"dispõe sobre a proteção a artistas, produtores de fonogra
mas e organismos de radiodifusão, e dá outras providên
cias".

Projeto de Lei n° 2.442, de 1991 (Do SI. Carlos Cardi
nal) - Altera a Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
que regula os direitos autorais e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 2.443, de 1991 (Do Sr. Carlos Cardi
nal) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de aposição de
placas explicativas em monumentos históricos.

Projeto de Lei n?2.444, de 1991 (Do SI. Laire Rosado)
_ Dispõe sobre caso de dispensa da multa referente ao
alistamento eleitoral intempestivo, acrescentando parágra
fo único ao art. 8~ da Lei n° 4.737, de 15 de junho de
1965, que institui o Código Eleitoral.

Projeto de Lei n? 2.445, de 1991 (Do Sr. Jamil Haddad)
- Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei n9 1.521, de 26 de
dezembro de 1951, que "altera dispositivos da legislação
vigente sobre crimes contra a economia popular".

Projeto de Lei n? 2.446, de 1991 (Do SI. Jackson Perei
ra) - Dispõe sobre obrigações tributárias das entidades
sem fins lucrativos e dá outras providências.

Projeto de"lei n? 2.447, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Reduz as alíquotas do imposto sobre operações de
crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários.

Projeto de Lei nº 2.448, de 1991 (Do SI. Osvaldo
Bender) - Cria área comum de livre comércio no Muni
cípio de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei n? 2.449, de 1991 (Do SI. Eduardo
Braga) - Estabelece incentivos fiscais e financeiros para
atividades de mineração em pequena escala na Amazônia.

Projeto de Lei nº 2.450, de 1991 (Do Sr. Orlando
Pacheco) - Altera dispositivos do art. 23 do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que "dispõe sobre
o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as opera
ções de seguros e resseguros e dá outras providências".

Projeto de Lei nº 2.453, de 1991 (CPI do Narcotráfico)
- Dispõe sobre a identificação criminal pelo processo dati
loscópico, a coleta e a utilização de informações para co
nhecimento e controle da crimimuidade no País e dá outras
providências.

Projeto de Lei nº 2.456, de 1991 (Do Senado Federal)
- PLS nº 266/91- Dispõe sobre a utilização, pelo Governo
do Distrito Federal, das Polícias Civil e Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar de que trata o § 4º do art. 32 da
Constituição Federal.

Projeto de Lei n~ 2.457, de 1991 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 767/91 - Dispõe sobre a composição
das carreiras que especifica.

Projeto de Lei n? 2.459, de 1991 (Do Senado Federal)
- PLS nº 37/91- Assegura prioridade aos técnicos agríco
las, engenheiros agrônomos e médicos veterinários nos pro
jetos de reforma agrária.

Projeto de Lei nº 2.460, de 1991 (do SI. Diogo Nomu
ra) - Dá nova redação ao art. 206 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Projeto de Lei n~ 2.461, de 1991 (Do SI. Aécio Neves)
- Dispõe sobre facilidades para recebimento de aposenta
dorias e pensões, nas condições que menciona.

Projeto de Lei n? 2.462, de 1991 (Do Sr. Hélio Bicudo)
- Define os crimes contra o Estado Democrático de Direi
to e a Humanidade.

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Falta de quorum
para abertura da sessão.

IV - Pequeno Expediente

LÁZARO BARBOSA - Falecimento do empresário
Reinaldo Galvão de Barros Campelo. Demora na aprecia
ção, pelo Congresso Nacional, do projeto de decreto legis-
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lativo relativo à suspensão do Decreto n9 430, de 1992,
referente ao adiamento do pagamento do reajuste de 147%
dos benefícios dos aposentados e pensionistas da Previ
dência Social.

CHICO VIGILANTE - Conveniência da renúncia
do Presidente Fernando Collor.

AMARAL NETTO (Como Líder) - Anúncio da pu
blicação, no jornal Correio Braziliense, do artigo "Quem
é o maleteiro?", de autoria do orador.

SALATIEL CARVALHO - Conclusão dos traba
lhos da CPI do Extermínio de Crianças e Adolescentes
no País. Indiciamento dos responsáveis por ato obsceno
em desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. Inconsti
tucionalidade da convocação de cadeia nacional de rádio
e televisão para abertura da Campanha da Fraternidade.

PEDRO TONELLI - Apuração de irregularidades
na administração federal.

NILSON GIBSON - Proliferação do cólera no Esta
do de Pernambuco.

PAULO PAIM - Posicionamento do orador, contrá
rio à adoção do salário mínimo regional. Urgência para
a apreciação dos projetos de lei relativos ao novo salário
mínimo e à nova política salarial.

ADYLSON MOTTA - Anúncio de apresentação à
Mesa de requerimento de convocação do Embaixador bra
sileiro em Portugal e dos Ministros Francisco Rezek, das
Relações Exteriores, e José Goldemberg, da Educação,
para prestação de esclarecimentos à Comissão de Relações
Exteriores da Casa sobre a situação de odontólogos brasi
leiros residentes em Portugal, e de requerimento de infor
mações ao Poder Executivo sobre o assunto.

JOÃO FAGUNDES - Conveniência da demarcação
de faixa de fronteira entre as reservas dos índios Yanomami
na Venezuela e no Brasil.

JACKSON PEREIRA - Abertura da Campanha da
Fraternidade. Irregularidades no processo de liquidação
da Interbrás.

SÉRGIO AROUCA -Situação dos odontólogos bra
sileiros em Portugal. Combate ao cólera no País.

AUGUSTO CARVALHO - Situação dos odontó
logps brasileiros em Portugal. Corrupção no País.

NEY LOPES (Como Líder) - Combate ao cólera
no Estado do Rio Grande do Norte.

ALDO REBELO (Como Líder) - Anúncio de apre
sentação à Mesa de requerimento de convocação do Minis
tro Jarbas Passarinho, da Justiça, à Câmara dos Deputados
para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de corrup
ção contra o ex-Ministro Antônio Rogério Magri, do Tra
balho e Previdência Social.

OSVALDO MELO - Reposicionamento dos servi
dores civis do Ministério da Aeronáutica no quadro funcio
nal do órgão.

DÉRCIO KNOP - Recuperação das Escolas Técni
cas Federais.

SIGMARINGA SEIXAS - Demissão de funcioná
rios pela Eletronorte.

RAQUEL CÂNDIDO - Comercialização da safra
de arroz de 1991/1992, do Estado de Rondônia.

V - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: PEDRO TONELLI,
DELCINO TAVARES, ADYLSON MOTTA, ALDO
REBELO, AÉCIO DE BORBA.

VI - Grande Expediente
(Não houve oradores inscritos.)

VII - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

VIII- Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Aposentadoria: Marinaldo de Araújo Carvalho.
b) Nomeação: Ricardo Cansian Netto.

COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão Especial do Sistema Previdenciário Bra

sileiro, 9~ reunião, em 26-2-92.
b) Comissão Especial que institui o estatuto das socie

dades indígenas, 1~ reunião - Ata de Instalação -, em
12-12-91.

4- ERRATA
a) Comissão de Finanças e Tributação.
b) Comissão de Seguridade Social e Família.

6- MESA

7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

8 - COMISSÕES

Ata da 123 Sessão, em 5 de março de 1992
Presidência dos Srs.: Nilson Gibson; Lázaro Barboza;

Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Não há quorum
regimental para a abertura da sessão. Nos termos do § 39

do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até meia
h~ra, para que ele se complete.

I - ABERTURA DA SESSÃO

(14h8min)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Há número
regimental.

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

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

anterior.
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11- LEITURA DA ATA Ante o .xposto, confiamos que esta inieiativ. vInha a
~r.cer I indi.pensAvel aprovaçlo dos 1lustres membros desta C!

o SR. SALATIEL CARVALHO, servindo como 2Q Secre
tário procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

DI - EXPEDIENTE

"PROjETO DE LEI N° 2.109, DE 1991
(Do Sr. Murilo Plnhotlrot

Dispa. sobre a criaçÃo de .Icola airíeol.f.d.ral no ~
alc,ípio d. Calço~no, E.tldo do AlIa pá •

(D8CLAllO PREJUDICADO O PROJETO; E.'1 FACE DO PRl!-JlJLC....'IENTO

DA COIoiISSAO DE EDUC.\Ç,'{O, CULTURA E llESPORTOS. OFICIE-SE AO

. AUTOR, SUCERIN~-LHE A FO~~ DE IXDICAC~O(ART.133, I)

O COHCIIESSO NACIONAL d.crete:

Art. li r crlada I E.cola Agricol. F~deral de CIl
fDlnl, no ~nicIpio d••e••o no•• , no Estldo do A~ep'.

Art. 21 C Est.blleciM~nto de en.ino de qui trata
fl't~ 1.1 .antlrá cur.o~ d. l' grlu, cujos certIflcadcs conterao
lilfror".,Ou referentes as d1s~lpl1nas ;agropecuárlas :cnstante.
dI' currl~ulo .lnbtrado.

Art. )1 As desPesas oecorrentes da in.ullçlo e
tvnc~ona••nto do e.tabeleclmento de ensino ce Que trata o Art.
11 dI pr••ente ~el'correrao por c~nt. de dot.çOes esoecificas a
'Ir.. consignadls no Orçl••nto di 'unilo, plrl os .exerelclos se.
QUlnt.s • Iprovlçlo di presente lei.

'1. ...........~;:.::,:
PROJETO DE LEI ~g 2.110, DE 1991

(Do Sr. MurilD Pinheiro)

D1:Jpõe lobra a crhçio de escola "Irie.>l. fedeul, no
~nlerplo de Mau.'o, EstadD do AIIapi.

(DECLARO PREJU01C::lO " PROJETe. EM FAC! DO PRF-::·LC.'I)lE:':

TO DA CO~ISSXO DE EDUCAÇ~O, C~::URA E :~SPORT0S. O<lCl~.

-SI! AO AUTOR, SUCERISDO-LHE A <O~'lA DE ISOICAC~O,ART .13:.1
. PUBLI~UE.SE) ,

O CONCRESSO N~IONA. ~ecr.ta:

Art. 11 ~ crhda a Escola ";ricoia reder .. l CS "I•

'Iglo, Mun~crpio de 'esmo no~e, no Estado do Am.o'.
'Art. 21 O Esta.beleclmento oe ensino rie CUlI ::&:.

.stl 111 .Interá curso. de IR gnu, cujDS cerU ricados con:e::o
lnfor••çees rafe:ent!5 as d1sciplinas a~r:;)ect.l.ár1as con5tl":~5

do currlculo .in~stIiOO.

Art. ~'.As despesas aecorre~:.. ca instalaç~:

funclonu.nto do estlbebcimento de ensino de Que tu~a D ~rt.

li da presente ~e1 'C::rerlc ;lar c:rta de :~taç~es e5Decl f~:H i

.ere. consignadas no Jr..al'llento da Unila, ~.ra os flxerclcios SI
gulntas • apravaçlo aa presente lei.

Art. o. O POd..r E'xeeuUvo, ouvido o Mlnlst'r~o :1
Educaçlor regul."e."':Jrá esta le!. no era.: de 90 (noyent~j :':'.-7
contados I partir de sua vi;lnci •.

Art. 51 Esta lei eotra e.. vigor na oHa de s_a :~

Art. Si O Pod.r Executivo. ouvido o Ni~ist'rlo di
Educlçlo, regull~entlr' estl lei no pr.ro dI 90 (nov.nta) dias,
contados a partir de sua vlglncla.

o MunicIplo de Calçoen. possui grande extenslo
~ terIas Igrieultavels sendo u.a localldade,que reúne plenls
condIçaes de abrlgar u•• instituiçlo de Insino da atividade a _

,lIrap.cu'ril.

II11Clçlo.
Art. ,a Revog•••••~.içO.. ali cont:i:io.

JUSTIf'lCAClID

O Estado do A~p' foi criadD pela Constitulç=o de
1'•• ·• t.ve .ua i.ol.ntaçlo CDIO a po.se dD GDvernadDr e 00' D..
~t'dos Estaduais Constltuintes e. la de janeirD de 1991. COMO
novl unidade federada C A.lp' nece~sita do apolo decisivO do
'Govarno rederal co••edidas que venha. dinamizar sua economia,
.special.ente no Setor Pr.\Jlário que ainda hoje ~ bast.nte inciple,!l
t., d.pendente da i.portaçao de outros Estados.

N.st. contexto, uma das .edldas necess~rias é a crla
çla de (scolas Agricolas red..rais de lR grau, cujos form.ndos
vi~l•• ser os agentes da transformaçlo das praticas rudlmenta 
r.s uti11zadas pelos agricul tores em nov.. tecnologias ~ v'es
s •• lumentar SUl produtividade.

A i.pllntaçlo de uma Escol. Agricola rederel de IR
Grlu no Município da IMaragAo, • proposta neste Projeto de
LII, ir' proporcionar a esta localldade e a região sob sua in 
'fluíncíl os b.neficios advindos da elevaçAo do nível educaeio 
nal d. populaç~o, sendo um poderoso estimulo a flxaçlo do homem
•• s.u local de origem e IfastandD a ameaça do !xodD da j"vent~

de •• ouseI da estudo e _elhores cDndiçOes de ·vida.
O Município de MaragAo possui grande extenslo

d. terra; ~gricultaveis sendo u.a localld.de que reúne plenas
condiçOas de Ibrigar u.a instltulçlo de ensinD da atividade a 

!Iropecu,rta.
Ante o e.posto, confia.os que lista Iniciativa venhl a

.er.cer • lndlspens'val aprovaçlo dos ilustres ••mbros desta C!

SI.

~_,.,...,hbP de ml.

Art. 'I Esta lai entrl e. vigor ne data de sua p~

~ i Oes •• contr'rio.Art. ,a ".vog..... _ .....'pos ç

Neste contexto, uma das .edlda. necessárias é • cria
çlo de Escola. Agricol•• rederals de IR grau. cujos formandos
viri•• ser os agentes datran.formaçllD ~.s praticas rudi.enta 
res Ut1l~Z8da5 pelos a.gricultores e. nov15 tecnologias ~ v~es

.,. aUIIlntar SUl produtividade.

A i.plantaçlo dI u.a E.cóla Agric01. rederal de II
erau no .Munlc!plo de Calçoene • proposta neste Projeto dI
Lli, irá proporcionar a esta localidade e a regi lo sob sua in 
flulncla os beneficios advindo. d. elevaçAo do nIvel edu~cio 
na1 dI populaçllo, .endo u. pOderoso estimulo a fixaçlo do ho.em
.. '.u local d. origem e afastando I ameaça do Ixodo da juvent~

da •• busca d. estudo e melhores condiç~es de vida.

o rstldo do A.sp' foi criado pela ConstitulçlQ de
1'~8 • teve sua l.pl.ntaçAo com • posse do Covernaoor e dos De.
putldos Estadu.ls Con.tituintes e.. IR de J,neiro de 1991. Como
noVI unid.de federld. O A.ap' necessita do apoio decisivo 00

'Govlrno rederal co••edidas que venh•• dinamizor sua' econD..ia.
Ispecial.ente no Setor Pr.\Jlárlo Que ainda hoje é bastante lnclplell
U,' dependente d. importaçllo de outros EstadDs.

,IIUCIÇlo.
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PROJETO DE LEI NU 2.111, DE 1991
(Do Sr. Murilo PiJ!heiro)

PROJETO DE LEI NU 2.182. DE 1991
(Do Sr. JeriirúmO Relu OU&ros 214)

Dispõ~ sobra a criáçio de escola. air.icola federal no ~
nic'ípio de Oiapoque. Estado do Aaapá.

(DECLARO PREJUDICADO O PROJETO, EM FACE DO PRe-JULGAMENTO
DA ~ISSAO DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS. OFICIE-SE AO
AUTOR. SUGERINDO-LH~ A FORMA DE INDICACAO - ART.133, I)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Estabeece critérios para. a distribuição de unidades hab!
tacionais financiadas com recursos do Sistema Financeiro
da Habitação, entre os municípios do interior e a capital.

0\5 COMISSOES DE VIAÇ!iO'E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO U~

BANO E INTEaIOR; E DE CONSTITUIÇ!iO E JUSTIÇA E DE RED~

Ç!i0(ART.54) - ART.24, lI)

Art. 48 O Poger Executivo, ouvido o MInIstério da
[duCIÇlo, regulamentlr' esta lei no prazo de 90 (noventa) dIas,
contidos a partir da sua vIgancIa.

Art. 51 Esta lei entra em vIgor na data de sua p!!.

Art. JR As despesas decorrentes da instalaçio e
funcIonaunto do estabeleci"ento de ensino de que trata o Art •
.la di presente lei correria por conta. de dotações especificas a
.er.. con.Ignaaas no Orçamento da UnI ia, para os exercícios se
guintes • Iprovaçio da present lei.

Art. IR E criada a Escola Agricola rederal.de Oi!
poqua. no Município de lIIU"o nome, no Estado do Amapá.

Art. 28 O Estabeleci"ento de ensino de que trata
astl lai ..ntar' cursos de lR,grau, cujos certificaaos conterAo
informlçaes referentes as dIscIplInas agropecuárias constantes
do currIculo aIn1stndo.

O CONG~ESSO NACIONAL·decreta:

estao Poder Executivo regulamentará

A destinação de unidades habitacionais

A implantação de conjuntos habitaeio -

Art. JI

Art. 20

Art. 10

lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publIcação.

em determinado exercício fiscal r obedecerá ao critério da propo!.

clonalidade t destinando-se metade das mesmas para a capital, lin_

cluindo-se nesta as regiães metropolitanas, e a outra.~etade pa

ra os munIcípios do interior.

nais, financiados com recursos do Sistema Financeira da Habitação

Dbedecerá ao disposto nesta lei ..

Art. 6R Revoga.-se as diSpóSí~~ contrárIo.

011clçlo.

Art. 41 Esta'lei entra em vigor na data de sua

JUSTIfICAÇllO publlcaçlio.

E do conhecimento geral a fenômeno conhecido cama
'.,

@xodo rural, caracterizado pela ~r:nde movimenta migratório Que

se ve.m desenvolvendo no Brasil do' campo para as cidades e das p~

quenas cidade< em direção às metr6poles.

As capitais dos Estados. pelo maior dinamIsmo eco

n.o"ico e pela proximidade com o Poder. tê,\, sido alvo de. muitas

destas populaçaes Que buscam melhores condições de vida.Carentes

e culturalmente despreparadas, elas se fixam na peri feria das c,!!

pitais em fav.elas e palafitas, não raro em locais perigosos e de

topogra fia inadeguada e, a partir dai, exercem grandes demandas

aos poderes públicos para satisfazerem suas necessidades de empr.!:,

go, de moradia e de infra-estrutura

. O E.taao do A..pá foI crhdo pell Constltuiçio ae
U" a teve Sul iapllntaçlo CO" a p.o.sse do Governador e dos Oe.
putldo. Estaduais ConstituIntes e.. 11 de Janeiro de 1991. Co.:
fIOV. "nidade fedenda' o A""p' necessita do apoio decisivo ao
GOverno rederll co.. medIdas que venha. dInamizar sua econ"mi ••
especillmente no setor PrimárIo que ainda hoje é bastante incipien
ta, depandente da importaçlo de outros Estados. -

HI.t. contaxta, uml das ..edidas necessárIas é a cria
çla de Escalas Agricoll5 rederais de IR grau, cujos for••naos
vir!lm ser as Igentes dI transformaçla dls pratIcas rudimenta _
res utilizadas pelas agrIcultores e. novas tecnologias que ,.es
s.. lumentar sua produtividade.

A Impl.ntaçio de uma·Escola AgrIccla redera: de 1;
Grlu na Munlcipio de (Olapaque\ , proposta neste F~ojet= ce
Lei, ir' proporcionar a esta localidade e • regi§Q sco sua in 
flulnc1a cs Dene'icIos IdvIndos da' elevação do nível ."uc.:io •
n.l d. papul.ç.... sendo uM poderosa estimulo a f1xeç~: do -eme
.. seu local de origeM e afastando a I~aça do exode =a jc "'0:,,
da .. Dusca de estudo e ..elhares condiçaes ae vida.

Art. 50 Revogam-se as disposições em con1lO"árIo.

JUSTIFICAÇIlO

o'Município de Oiepoque possui granae extens~:

Da terras agrIc~:taveis sendo uma localidade que reGo. ç:.r.as
CDndiçaes de .brigar u.a instituIçio de ensino da ati<idace I 
gropeeubia.

Os Governos Estaduais têm atendido a essas reivin

dicações, realizando grandes conjuntos habitacionais nas limites

das capitais. Entretanto, estas ações, em vez de resolver, agra-

Ante o exposto, conriamos que esta iniciat:Ja ye~~a i

..recar I IndIspensável aprovaçio dos Ilustres memDres desta C!
sa. I

Sall

vam o problema. Tem havida uma exagerada concentração de constr.!:!.

çães habitacionais nas capitais, em detrimento do interior dos

Estados, gerando o círculo viciosa demanda - atendimento - êx~

do rural _ demanda. Ou seja, cada novo conjunto habitacional con~

truido induz novos contigentes populacionais a buscarem a capi 

tal na expectativa de que logo também serão atendidos. O result!
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do é o l1inchamento ll das capitais e esvaziamento do interior, te!!

do como consequências sociais a marginalidade, a fome e a queda

da produç~o agrícola,

Nosso projeto objetiva estabelecer um equilíbrio,

destinando um percentual das moradias financiadas em cada Estado

a'os municlpios do interior. A implantaç~o de conjuntos habitaci!!.

nais com infra-estrutura adequada, desestimula a migraçfto para

aS capitais, fixando o homem ao municlpio de origem. Permite ~i!!.

da uma ~elhor distribuição espacial da população e reduz os cus

tos de implantação de infra-estrutura básica e de saneamento, s~

bidamente mais simples e barata em cidades menores.

NR el/8&, da Comlsslo de Constltulçlo e Justlça,
reletedo pelo Sr. Senador Henrique Sentl110, pela
constltuclonalldade e ·jurldlcldade do projeto.

NR 52/86, da Canlsslo de Serviço Pithllco Civil. re
l;tI,"lo 'tPln Sr. Senaetor N1valdu a.4 I' h.lllrl pula aua

• mIl o,,·.I(,·~III. Aguardandll 1nclusao em (11 d. ~II dia lUa.

t-m b 6-86. é 1nclu1do em OrdM'l "" .. tiL

E~ 11-8-88. dllcusslo encerrada, votaçlo adlada par
falta da quorua: Incluldo em Ordem do 01a.

Em 17-&-88, 'aprovado, em 1i turno'.

Em 25-6-86, 'IncluldO _ Ora.... do DIa. dlscusslo
em segundo turno. APróvad?' _ 21 turno.

Em 26-6-86, , aprovado o parecer do Relator, Ofere
cendo a reaaçlo fInal do projeto.

• E l1do o Parecer llII 622/86. aa Comlsslio- de -Redeclo.

Solicito. pois. o apoio de nossos ilustres

no Congresso Nacional para a aprovaç~o deste nosso proj.

cujo alcance social é transparente e inequívoco.

Sala das Sessões, =f d~k de 1991.

~~

Pares
Em 30-6-88,' lncluldo _ Ordem dO DIa. Aprovada a

redaçlo f Ina 1.

Ã Clmara dos DePutadol ccn o OfIcio SAI nt 353, de
3O-6-B6.

SM nl 383 EIIl 30 de junhO de 18118

A Sua Excelêncla o Senhor ~PUtado Haroldo Sanford

00. PrImeiro SecretAr10 da Clmara dos DepUtadoS

Senhor Prlmelro Secretirlo,

Art. 50 Esta lel entra' em vlgor na data da
pub.llcaçlo;

Art. &0 AOVDgam-se as dlsDOslçoas dem contrArl0.

SlIIlado Federal, 30 de junho de 1986. _ .lo.' "ralle
llt, Presldente.

LEGISLAtÀO tlTADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Emenda Constltulclonal ng

de 17 de outubro de 1969

Tí~ULO I

Da Organlza;lo Nacional

CAPíTULO IIn

Do Poder Exacutlvo

SECA0 VUI

Dos FuncionArias P~bllcOS

Art. 97. Os cargos públiCOS seria acesslvels a to
dos os brasIleIros que preencham os requIsitos estabe
lecldos em lei.

I 32 Nenhum concurso terA validade por prazo maior
de quatro anos contado da homologaçâo.

SINOP'SE

PROJETO DE LEI 00 SENADO NR 8. DE 11183

DflpOe lobre validada da concurlo para
cargo ou e.pregona Ad.lnlltra;lo Federal
centralizada e descentralizada.

Apresentado pelo Senhor Senador Moacyr Duarte.

Lldo no expedIente da sesslo dé.8-3-83. e publlcado
do DCN (Seçlo 11) de 9-3-83.

011trlbuldo As ComlssOss de Constltulçlo e Justlça
e de Servlço Público CIVil:

Em 1-3-85, é devolvldo nos termos do art. 95 do RI.

Em 5-3-86, slo lIdos os seguIntes Pareceres:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a
fim de ser submetido A revlllo da Clmara dos Deputa
dOS. nos termos do art. 58, da Constltulçlo Federal, o
Projeto-ae. Lei do Senado nl 8. de 1983. ccnltante doS
autógrafos juntos. que "dllPõe sobre vallaade de con
curso para cargo ou emprego na Admlnlstraçlo Fedaral
central1:Zada e descentral1zada". .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
l~cla os protestos de mInha elevada estima a mais
dlstlnta conslderaçlo. _'Senador Martlnl filhO. Pri
meiro SecretAr10•. em exerclclo.

RESOLueAo NR 8, DE 4 DE ABRIl. DE 19811

Deteralna O arqulva..nto ali propoII
;Iles Que ..nc lona.

A CAmara dos Deputados resolve:

Art. 12 Das pr()j)Osfcoas Que se encontravam em tra
mltaçlo no dia 4 de outubro de 1988, ficam arquIvadas
as segUintes, tenham ou nlo parecer: .

a) as 1Ie Inlclatlva de lIePUtadol ou de cem111.0
perlM,nante;: •

'/:

- as ·UlIl. Inh:tõ\f'.';. na 'Ol:'n.., d;l alill(,-" a. for",,~
. adas "fi ~"r"ni1df' ff'Ih""iJl ••

ar,igrafll ull1co. Nao estio Su,Ht1 tos ao arQuivamento
projetos Q\.le. embora na sltuaçlo prevlsta

no caput deste art1oo, sofreram .nexaçl~ de outros
~presentados a partIr de 5 de outubro de 1988.

~ Art. 2" Flca facultedo ao autor. "O prazo d.. 30
(trlnta) dIas da promulgacao deste resoluçao, reQuerer

o d8SarQu'lvamento d.a~ prooos1C:oes re'er1da$ ntl iU·t.
1" caso em Que se farA nova dlstrlbulçlo, mantend<.'
•• : POrém.- o número original e sua procedência para
todos os efellos regImentaIs.

Art. 3" As pror>ostcOss da lnlclat,lva de outro!' Po
deres ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mltaçlo no dIa 4 de oulubro de 1988. seria remetidas.
Mesa para efeIto de redlstrlbUlçlo. consIderando-se
nlo escrltos os pareceres emitidos at' aQuela date.

Art. <40 Este resoluçlo entra em Vigor na data de
sua publlcaçlo.

Art. 5" Revogam-se as dlsposlçOes em contrArio.

CamAra dos Deputados. 4 de abrl1 de 1989. Depu
tado Paes de Anarade. PresIdente da C&mara dos Depu
tados.

(*) (Republlca-se em virtUde de novo despachO do Sr.
Presldente _ art. 20 da Resoluçao n" 6/89.)
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PARECER DA COMJSSÃO •
DE CONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

r._R E L A T o R I o

Este projeto, oferecido na Câmara Alta pelo nobre Sena

dor J.1oacyr Duarte, estabelece que lia validade de concurso para
cargo ou emprego na Administração Federal centralizada e descen
tralizada não poderá ultrapassar o prazo de quatro anOB contados

da respectiva homologação n. Se o 1im!te fixado for inferior, o
prazo de validade ficará automaticamente prorrogado até esses
quatro anos, desde que haja candidato classificado e não aprova

do. Enquanto não se esgotar o prazo, é vedada a realização de

novo concurso objetivando vaga comprometida com o concurso não

prescrito.

1T-~ Do {{f /--11 TO5/.. '.

As disposições deste projeto guardam conformidade com as
orientações constitucionais estabelecidas para a feitura das leis

tendo sido observada a competência legislativa da União (art. 22)

hem corno a legitimidade para o início da tramitação (art. 61

caput). Cabe ao Congresso IJacional, com posterior manifestação do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de compe

tência da União (art. 43, caput) A elaboração de lei ordinã _

ria está prevista no art. 59, inciso 111.

Quando da redação final, haverá a correta indicação do
texto constitucional vigente (art. 37, caput, inciso 11).

Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juri

dicidade e técnica legislativa deste Projeto de Lei n9 8043/8G.

Sala da COmissão, em O.P€ 11.!J
/'

Depu

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I. RELATilRIO:

o PL nO 8.043/86, do sen.do Feder.1 prop1le que o pr.zo de v.lid.

de do concurso público n§o poderá ultr.pass.r o pr.zo de li' .nos, cont.dos

da respectiva homo1ogaçllo. Dispõe t!llfllém que se for fixado limite inf....

rior ao de ""atro anos, este seja prorrogado até aqJe1e limite, caso r -

nesça candidato classificado e nlio aproveitado, fic.ndo vedada a re.liza 

ç§o de nova seleç§o, objetiv.ndo vaga c"",,rometida com o concurso de pra

20 não prescrito.

~ o relatório.

II. VOTO 00 RELATffi:

Em que pese o interesse na regu1ament.ç§0 d. matéri., o projeto

de lei, por ser de 1986, está def.sado em relaç§o .0 ""e detrmina • Cons

tiruiçlio Federal de 1988.

A matéria além de estar prevista no Brt. 37, 11, III e IV de CF,

também foi disciplinada nos .rts. 11 e 12, da Lei nO 8.112, de 11 de dez~

bro de 1990.

Dest. forma, considerando estar prejudicado o PL nO 8.D41186, nos

termos do art. 163, I do Regimento Interno, voto pelo seu .r""ivMleflto.

~ como voto.

Sala da Comissão, 03 de outubro de 1991.

Deputfi'fffirk:;;;:-
Re1.tor.

1fJ_PARECER DA CC»lISSÁO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Publi

co, em reunião ordinária realizada hoj e, opinou, unanimemente, pelo
ARQUIVAMENTO, por prejudicialidade, do Projeto de Lei n9 8.043/86 ,
nos termos do parecer do Relator.

JJ(_PARECER DA COHISSJl.O
Estiver~ presentes os seguintes senhores Deputados: Amau-

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- ry Mflller _ Presidente, Carlos A1berto Campista, Jabes Ribeiro e Z!!
ção, em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou una- re Rezende _ Vice-Presidentes, Ruben Bento, Edmar Moreira, Caldas
niníemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le- Rodrigues, Marcelo Barbieri, Tidei de Lima, Beraldo Boaventura, chi
gislativa do Projeto de Lei nO 8.043/86, nos termos do parecer co Vigilante, Maria Laura, Paulo Paim, Felipe Mendes, Jair Bolsona-

do relator. ro, célio de Castro, Augusto Carvalho, Aldo Rebelo , Paulo Rocha e

Eativeram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim - Presidente, João Natal e Jorge Me
dauar - Vice-Presidentes, Arnaldo Moraes, Carlos vinagre, Hé
lio Manhães, Leopoldo Souza, Michel Temer, Aloysio Chaves,
Costa Ferreira, Dionísio Hage, Evaldo Gonçalves, Francisco
Benjamim, Jorge Hage, Juàrez Marques Batista, Gerson Peres,
José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos Formiga, Nilson Gib

son, Osvaldo Macedo, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sér
gio Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Jairo Carneiro, Mes

sias Góis, Oscar Corrêa, Sígmarínga Seixas, Ibrahim Abi-Ackel,

Antônio Mariz, Francisco Sales, Alcides Lima, Benito Gmma,
Egídio Fer~eira Lima, Jorge Arbage, Ervin Bonkoski, Adolfo

Oliveira, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, em 18 de outubro de 1989

DeLd~ ~L--j:C:I~
7~"Q~restzi

Deputado

Nilson Gibson.

Sala da Comissão, em 28 de novembro de 1991

-Lu.o..w,oiiILr
Deputado Amaury Md11er

Presidente

Deputada1a~~
Relatora

PROJETO DE LEI NU 2.256, DE 1991
(Do Sr. Wllson Campos)

Disciplina a denúncia. por crime de responsabilidade, do

Ministro ,espnsáve1 pe~a desobediência ao cumprimento dos

objetivos contidos nos incisos do Pirágrafo único do art!

go 194 da Constituição FederaL

(A lDlISSlID DE a:tlSTllUIC/'D B JUSTIÇA E DE~ - AIIT.24, II)
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o COlIGIlESSO NACIONAL decret...

~t. 19. será proces••do por crima de responsa

bilidade o Mini.tre de E.tado responsável pel.. Seguridade so

ciai, quando não garanta aos segurados e dependentes dos ór

gão. da ....istência e da previd~ncia estatais, nos campo. da

_,!~' e da a.si.tência .ocial.

Art. 29. Qualquer cidadão pode inici..r o proce~

.0 de re.pon.abilidade, quando a segu;'idade Social não cum

prir o. princIpio. da univer.alidade da cobertura e do atendi

-.ntol da uniformidade e equival~ncia dos benefIcio. e .ervi-

çoe la'populações urbana. e rur..i.~ d.. seletivid..de e di.tri

'.CiyLd.de.D& pre.taçio do. b.n.freiol a .arviço.; da aqUida

.... for•••a p.rcic~••ção no cu.t.~o; da di••raidade da b.

•• de financia••nco; • do caraeer d••ocratico e d•• c.ntr.li.~

'0 •• 'A'cão a.aini.trativa, coa • participaçÃo da coauuida

'., ••••pacial do. crabalhadora••.••pre.Ãriol a apo.encadol.

~rt. 39. r.ita • denúncia ao Mini.cirio Públi-

·co,. dentro da trinta di •• seri anca.iubada ao Juiz coapatAn-

te, .&.ao coa opin•••nto contrãrio ã caUla, coa trinta dia.

• e prazo para o .eU tranlcurlo •• cada inltância, a fi. da

que, na hipótese de recurlol, ••taía o f.ito decidido no a.x!

ao dentro da cea diaa.

Art. 49. Ilta lai entra ea vilor na data de lua

publicação.

rio.

JUS T I F I C A ç Ã O

Ea muitol pontos, a Consti~uição estabelece 0

briaações ,&ra o Podftr Público sem, no entanto, cuidar de s~~

çõ•• que puna. o S&tt d&scuaprimento.

110 ca.O e. tela - ji .u.citado e.. 1988, qua.~do

O projeto não chegou a PlenÃrio, arquivado pelo tran.curso da

Legislatura - poder-se-i.. alegar a ,,'ici.t::nci .. da via recursal

ao ~dlldo de injunçÃo que, co. tri. ano. de expedência, não

te••ido .uficientemente utilizado, pela dificuldade da. nor-

...·proce••uai••

V.r1!1ca-le, noa itens c~tado., ~ X a VXZ, do

parágrafo único, do art. 194, onde se enumeram princIpio. ba

• ilare. cfa seguridade social que não hi noticia de que o Mi-

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíbdoVlII

DA ORDEM SOCIAL

'"_ _ -_ -- ;. ,._ - --..-~ -- ' '.

CapituloU
DASEGOmDADESOC~

. Seção I
DIsposIçõu Gerais

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto inte
gradode 2lçães de inicialív21 dos Poderes Públicoseda sociedade,
destin2ld2ls 2l2lssegurar05 direitos relativos à 521úde, à previdência
e à 2lssistência social.

PM~fo ÚIlico. Compete ao Poder Público, nos tennos
d2l lei, organizar 21 seguridade social, com base nos seguintes
objetivos:

I .....: univers2llidade da cobertura e do atendimento;
11 - uniformidade e equivalência dos benefICios e selViços

às popu12lçães urbanas e rurais;
ID - seletividade e distributividade n2l prestação dos bene-

ficios e seIViÇ05;

ri - irredutibilidade do valor dos beneficios;
V - eqüidade n2l fOrm2l de participação no custeio;
VI - diversidade d2l base de financiamento;
W - caráter democrático e descentralizado da gestão 2ld

ministrativ21. com 21 participação da comunidade, em especial
de trabalhadores, empresários e aposentados.

.. - _ - ..

PROJETO DE LEI ~'! 2.280, DI: l!llJl
(Do Sr. Luiz Smóer)

Assegura .. liberdade da. cooperativa., disciplinando .ua
criaçio. nos termos do artigo 59, inciso XVIII, d. Con~

tituiçio Federal•

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDllS'l'ItIA E COMl!RCIO; ~E FINA!
ÇAS E TRIBllT6CXO; E DE CONSTITUICKo E JeSTIÇA E r::: RE::l~

CJlo (ART. 541 - ART. 24, Irl •

nistêrio compe:t:ente tenha buscado promover a diverSi.dade d.. O CONG~SSO NACIONAL decrsta:

ba•• da financiamento e carite~ democrático e descentralizado

e.pecialmente do. trab..lhadores, ...pre.ido. e apo..ntac1Os.

'l'e1lO. confiança .. que o l'lenido no. ajudari a

preencber es.a lacuna leqislativa.

autorização, desde que para fins lícitos ~ coa um r:~mero :l.ía!

4Q da vinte al.ociado....

Art. 29. AI cooperativa. educacionais, ho.pitA

lare., de produção, COftsu.o, tr~sport. e comercia:izaçãc de

••n. pri.irio~ e do. produzidos pela. ainis, peque:'As e medi

•• iadústriaa, &o%&rão de henefício tribc:irio re~;l.do. por

decreto do ~xecutivo.

da gestão adlIl1ni.trativ", co.... paX;Ucipação da

Sala d... se••ões, .em

comunidade, Art. 19. O rodar 'úblico não int.rfer~râ

criação de cooperativas, çujo funciona.ento indape~:e de

na

oua
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Azot. i9. AI coopar&tiv.., d. crédito •• 1'.0 file.!

li.••••• ,e1.. aucerlc1.d.. fiu.ocar r •••

PROJETO DE LEI NII 2.284. DE 1991
(Do Sr. Pedro COmia)

,,,"Ucação.

lei. ao pralo da .ovaDt. di •••

Art. 59. l.ta 1.i aatra •• viaor ua 4ata da -lua

Art. 4'. O 'odar Executivo r.,ula••Dtarã •• ta
Define parceria rural - Lei 01 4.504, DE 30 de novembro de

1964.

(As COKISSOES DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL, E :lE CONS

TITUIÇ1íO E JUSTIÇA E DE REDAÇ1iO (ART.54) - ART.24,II).

•• contri-

rio.
O CONGRESSO 'NACIONAL decreta:

JUS T t F t C A ç AO

Art. 19. O art. 96 da Lei n9 4.504, de 30 de n2

vembro de 1964, .pa:ssa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 93. Parceria rural é o contra-

pasto, incluindo ou nãõ benfeitorias,

mediante divisão dos lucros, em propoE

ções avençadas, podendo compreender:

to agrário em que o proprietária se o

briga:. a ceder ao arrendatário ou parce

leiro, por tempo determinado e renová

vel, parte do seu imóvel para explora-

doção rural ou parte da colheita ou

Trata-•• da ••têria da ••ior i=portiDci~,

di.põ. de todos ,a instru.entoa.necelsirio. i

de••al in.tituiç~.s, de siD&~l.r iaportância.

.. Cã••ra procuro:.: regul~lI.ntar. & partir de :~88. sen.:., .:s

projetos r.fer.~•• a ela arquivados, por transcurso :. L•• i~

latura.

Evidentamente o cumprimento dOi objeti\o')l co::.!.

titucioaai., no ~.rticular, não dependa apanas do inl:ru••nt:

la&i.laeivo, necessária a colaboraçÃo do Poder Executivo, q~.

.. lhor in.tru.en:o ralulador dOI preços, eli:inando, &radati

o livre cooperativi ••o pode transformar-se no
I - a utilização, para todos os fins a

grários, de parte do imóvel;

.v•••nte, a inter~ediação entre o produtor e , conluMi:or,

1.10 que alimenta" inflação.

Sala da. Ses.õ~l,

::.!
11 - o cuidado com o plantio, a capina,

o arruamento, a adubação, a colhei

ta, a ,çeca e o armazenamento de de

terminadas lavouras, ânuas ou per-

mantentes:

quando nece~=~=~o, o ~l&~~iQ, o ~r~

to e corte das forrageiras, o trat~

e 'agro-industriais necessárias, fo!:

I~I - o cuidado com o gado, compreendendo

a. so~tura nos pastos a estabulação

exijam

agrárias

mento das doenças que não

IV - a utilização de máquinas

cuiçados de v~terinário, fornecidos

'Femédio&, utensílios e estábulo pe

lo proprietário;
Titulo 11

DOS DIREITOS E QARArIT,IAS FUNDAMENTAIS

-CONSTITUIÇAO
JlEPÚBLICIl n::nDUmVA 00 BRASIL

1tll8
• ".,11'.' •. ,,,.~. Cole> • •••••

U01SLAÇJO CITADA, ANEXADA ,.ELA COO1WENAÇAO'
DAS COMISSO&S ,.ERMANENTES

necido5 a energia e o combustível

b) entregar-lhe-ã metade dos prod~

tos da exploração, depois de re

partidos no estabelecimento ru

ral, ou un. terço, no caso de as

sim dispo~ o respectivo contrato

de arrencamento ou parceria.

c.pitulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUAlliE COLETIVOS

Art. 5° Todos são iguais perante a k;i..sem distinçllo de q~al
quer fl/ltureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade,do direito à vida. li liberdade.
à igualdade. li segurança e li propriedade. nos termos seguintes:
0- 11 .1IUC'C't:l ...... ' __ I:' c' OCo6',oC·

>"'VIII - a criação de associações e. na form•• da lei. a
de coope'rativas independem de autorização. ~l'lldo vedada a
interfer~ncia estatal em seu funcionament,)

pelo proprietário que, nos

destes quatro itens:

a) dará casa, com água e luz,

parceiro;

casos

ao

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua

"licação.
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rio.

Art. 39. Revogam-se as disposições em eontrã- " " "Art. 85 - Aplicam-se aos Estados, Municípios.

Di.t;ito Federal e Território~ as normas gerais estabeleci
,.,die' neete Oecreto-lef..

JUS T I F I C A ç XO

O art. 96 da Lei n9 4.504, de 1964, uma da. ma-

i5 recentes tentativas de refor~a agrária no País, não def!

niu suficientemente a parceria rural, que poce abranger tanto

i ~. - a.lativamente aos Munic!pioa, o. valores
-li.it. previstoa neste Decreto-lei ficam estabelecidos em

.1/5 '(ua quinto) dos valores a que se referem o. arts. 16.
21,22, 52 e,64.

f 2,1 - Ae entidede...encionadas neste artigo nio
poderão:

o arrencar:en to ce parte de propriedade rural, como a expIar!

ção, pela ".terça ll
, pela "meia" ou qualquer outra proporção a

vençada, de parte desse imóvel, dividindo-se entre o propri!

tÃrio e o parceiro o resultada da exploração agrlcola, em ca-

da safra.

o presente projeto visa a alterar esse dispas!

tivo, tornando-o mais abrangente.

a •••pllar oa ca.o. de d~~en,.. de inexiqibil1

dade e d.e vedllçoio Je licltaç.io, nem os lin.ites Máx1.II\Oti \la

v,lor fix.do. p.lt"••• diver••• mod.lid~de. d. licitação:

~. reduzi~ os prazos, de publicidade do edital
OU do convite: n•• oa estabelecidos para a interposição e
deciaão de recur.os. li

Art. 2..' - tsta lei e!'tra 8m vigor na data de sua P!l

bliceção.

LEGISLAÇÃO CITADA

'O,ceput do art. 87 do Decreto-lei n l 2.300, de 21

de novembro de 1986. atribui ao Poder Executivo a faculdª

de de rever, periodica.ente. os valores fixados nos arts.
16, 21, 22, 52 e 64 do mesmo instrumento legal. o que tem

sido teito, de reqra. ao início ·de c~da trimestre civil.

A última atualização de valores foi procedida atr~

vês da Portaria nl 1.658, de 7 de outubro de 1991, do Sr.

Secretário da Administração Federal, em face de atribuição
• ele cometida pelo art. 12 do Oecreto n l 30, de 7 de fev~

reiro de 1991:

E•••• valores ••tio tixados em pataures muito el!,
vados para a vasta maioria dos Municipios brasileiros. O

limita a p.rt~r do qual se torna obrigatória a modalidade
"concorrência" para, a contratação de obras e serviços .Je

engenharia. por exemplo. ~uperior a C~S 772 milhõe~. ~xcQ

de muitas vezes a própria renda do município.

Art. 31 - ••vog••-.~ as disposições e. contrário.

JUS TIl I ç A ç ~ Q

Portanto. torna-se necessário o estabelecimento d.

"tetos" especíticos para· os municíp~.o•• tornando eficaz o

texto do Decreto-lei. Scrnnnte ~ssim este alcançará os objft
t.ivo. a que .e propõe corno norma gerel para licitações ~

contratações para as diversas esferas de governo. conforme

preceitua ó inciso XXVII do art. 22 da Const :.tuil;iio f":::::

r.l, o qual se inclui, vale dizer. dentre os as.un~c. s~

~. o. quais compete privativam,nte à UniÃo legislar.

Brasília, 28 de novembro de 1991.

ExcelentíssImo Senhor
Deputado IBSEN PINHEIR~

DO. PresIdente da Cimara dos O.putad~s

BRASíLIA - DF -

PROJETO DE LEI ND 2.320, DE 1!l!l1
(Do Sr. Ma RoseJ1JlWlJl)

ao ensejo, ·.novo a V. Exa. protestos de
elevlda estIa. e dIstInta consideraçlo.

Senhor Presidente

o ~otIvo da presente soIIcItaçlo deve-se
I ue equ!vocv coaetido por meu gabinete quando de sua Iprese~

taçlo.

Requeiro, nos termos regimentais, a anu
~lação do Projeto 2284/91, de minha autoria.

Sala das

OCfi."o soli~ita~uo dt rctir~da do pro-
JEt~ pelo autor.

Eltabelece, em relação 101 Munic!piol, OI vllorel-l1mit~

I que se referem os arUgos 16,21,22,52 e 64 do Oecret,o
lei n9 2.300, de 21 de noveJllbro de 1986, q" "dispõe 10

bre licitaçÕeS e contratos ~a Administraçio Federal",

(1ll'EIlSE-SE AI) PROJETO DE LEI N9 1.491, DE 19911 ••

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.. .

o CONGRESSO NACIONAL. decreta:

Art. ~I - O art. 85 do Decreto-lei n l 2.300, de 21
d. novembro de 1986, pas.B • vigorar coa a .eguinee r.dA

ção:

TIluIom

DA ORGAl'fIZAÇÃO DO ESTADO
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Clpilulo n
OA(J!'fIÃO

Art. 22. Compete privllivamente 11 União legislar sobre:

XXVI - normas gerais de' licitação e contratação. em to
cIIIs..modalidades, par. a administraçãopUblica. direta e Indire-

la. Incluída' ., fundações insliluldas e mantida. pelo Poder
PIíbIico. na, diversas esl.,.. de góvemo. e empr~s sob seu
eontroIe:

.........................................................................
, .

DEcaETO·LEI N~ %JOO. DE 21 DE NO\'E~IBRODE 1!IH
lJf.,.. ...,. IIt".... • ,.."...., ti.U.'.UC'W" 1'H"" • ti. '""" ".•.,._..

.•.................: ..
CAPITULO VI

DíapHídn F;'ai•• TtaD.íc4ri..

...................................................~ .

Art. "li. Aplicaln"~ lOS Estados. MUBlCi'i": Distrito Ftderal a
Ttrrl"ríos' aI ftt:!rmas ,ua:, IStabtlrcidas Beste dKrtto-1ei. •

Parirrafo ~nico. As eruidad,s Dltacíol'ladás BUle .nilo e 11.0 arti.
~ Sfluintt ".0 poderio .:n;:lIiar o. casol de dislleDsa c. Iicitatlo. a~m
" iúniln m:h:imQJ de V11ar flsado. para co....it•• tomad. de pr~o. e
••eorrfDCla.

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

C~PITULOI

~ DJ;Di'P05~' Gtr'.I;S

k~ol"l

Das Atiena('ón

... ,; .

Art.' lG. l\a cOOl'ur:~nl'Ja para a \'eoda de bt'ns imó\l!'is. a h.se de
halullt..lt,·~o IImuar-5t,"á .il comprovat;do do recolhimeDto de quantia nun·
ca inferior a 10'1 da 2l\·aIi3('do.

Para~rafo únko. Para a venda de bens mÓ"eis:avaliados isolada.
mente ou em lote. em qaantia ndo superior a CZS 2000.000.00. a Admi.
nlstrat,'ão podc.ra prt'ft'rJr o Il'ilão.

.......................................................................................
C.\PITt·LO 11

/l:J L:I,"l3,'3l,l

s~ ...i(1 r
nal: ~1 ...\t,Iid:uit"::' I.imitl,·s ~ rH~tJ't.'n!:1

Art. 21. As modalidades de Iicitaç, o. a que se referem os itens I a
III 'do artllZO antt'rior. serão determínadas em funç:io dos 5t!'guíntes li·
miti'5. ti'nao t""m vista o valor f'5timado àa contratac:io:

I -' paTa obra~ ~ sprvic:05 dI;' e-ngenhar:a'
,]1 conv:tt> - atto Ezs 1.;;)ll.')r\I1.tlO"

1)1 t0r:13ciJ de prpcos - ate CZS 15.000.'.1.1.00

<'I concorrência - acima de CZS 15.000.000.00
11 - para compras e serviços não referidos no item ante·

rior:
a) convite - até CZS 350.000.00

bl tomada de preços - até CZS 10.000.000,00

c) concorrência - acima de CZS 10.000.000,00

§ 1! A concorrência é a modalidade de Iicitaçlo cabível na com
pra ou alienação de bens imóveis, na concesslo de direito real de uso e
na concessio de .erviço ou de obra pública, qualquer que seja o valor
de seu objeto. .

§ 2~ Nos easos em Que couber convite, a Administração poderá
utilizar I tomada de preços ~ em qualquer caso. a concQrrênci.~

§ 3! As com'Pras de gêneros alimentícios perecíveis, em localida.
des dotadas de centro de abastecimento, poderio ser realizadas direta·
mente DO referido centro. com base DO preço do dia e comprovação por
nota' fiscal. .

Art. 22. E dispensá"el a licitação:

I - para obras e serviços de enlrenharia até CZS
100.000.00:

li - para outro' serviços e compras até CZS 1;;.000.00 e
para alienações. nos casos previstos neste decreto-lei;

1I1 - nos casos de guern.. grave perturbação ca ordem
ou calamidade pública:

I\" - nos casos dt emergêncía. quando caracterizada a
. urgencia de- atendimento de situação que pO.55a ocasionar pre

juizo ou comprometf'r • sp~ur.nça de pessoas. obras. serviços.
equipamentos e outros ~ens. públicos Olt particulares;

\" _ quando bouvu comprovada conveniencia adminis
trativa na contrataçào dirpta. para complementaçAo de obra.
Ser\'lçO ou forotlclmento anterior:

\"1 - quando nlo acudirem interessado, il licitaçio ante·
;ior que não p0553 ser repetida sem prejuízo para a Administra·
c~o'

VII - quando. op.raçlo envolver concessionário de .er
. vico público. O objeto do contrato for pertinente ao da conces-
s~o: .

'\"111 - paTa a crntrataçAo de 5prviços técnicos com prafis
sionaís de notaria f'spedalilaçAo;

IX - para a contrataria lie profissional de qualquer se·
tor artístico. diretamrnte ou atravês de emprnirio. desde que
conulrado pela Critica especializada ou pela opiniao pública;

X ...: para a aqui,içao de imóvel destinado ao serviço
público;

XI - para a aquisiçao ou restauraçio de obras de arte e
objetos históricos, de autenticidade c~nificlda. desde que com·
patível ou inerente ls.finalidades do órglo ou entidade;

XII - quando as propo..as apre.en~ada. consilttlarem
preços manifestamente superiores a05 pratieados DO mer~.~o.
ou forem incompatíveis com 05 fixados pelos órgãos estatais In·

cumbidos do controle oficial de preços casos em que se admitirá
• contrataçio direta dos b. ns e serviços. por valor nio superior
ao constante do registro de preços.

XIII - quando a União tiver que intervir no domínio eco
nàmico para regular preços ou normalizar o abastecimento.

.............................................> : ••

CAPITULO III

Dos Contratos

Se~lo:l'I .

Da Formalfiação dos Contratos

• •••• > •••••••••• : •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••

Art. ~2. o -termo de contrato" e cbrip;atório no caso de- concorren·
cia ~ no de tom.1da de preços. em que o valor do contrato excl:"da 11 CZS
2.0IlQ.OIlO.OQ e facultativo nos demais, em que a AdminIstração poder.

substitui.lo por outros instrumentos hábeis. tais como _carta·contrato-,
_nota dt' empenho de despesa-o -autorizaçio de compra- ou -ordem de
execuc:ào d~ 5en·iço•.

§ 1~ S..á forneéida aos interessados. sempre que possivel. a mi
nuta do [uturo contrato.

I 2~ ~. -carta·coDtrato". -nota de ..mpenb~ de s:!espesa .. , -.autori.
zaçAo de compra"". -ordem de eS:fcuç40 de. sen·lço- ou outros lDstru·
mentos hábeiS, aplica·sr. no que couber. o disposto DO art. 44.

CAPITULO lU

Dos Contratos
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Seç,o IV
Da E"e<uçio dos Contratos çio.

.............. ~ " ..

Art. 6~. Poderá ser dispensado o recebimento provisório DOS Se·

euintes casos:
I - e:éneros perecíveis, alímentaçio preparada te outros

materiais. a critério da Administraç4o;
li - urviços profissionais;

UI - obras e serviços de valor até CZI 350.000,00, desde
que não se componham de aparelhos, equipamentos e instala·
çOes sujeitos 1 verificaçio de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. fitos casos deste artigo. o recebimento será feito
mediante recibo.

........................................................................
CAPITJ,'l:O \'1

Disposjçõés· 'Finais e Transitórias

Art. 8i.. O Podf?r Executivo fica autorizado a rever .. periodica
mente, os valores fiudos DOS arts. 16, 21. 22. 52 e 54 deste decreto· lei,

, 0'0 ~ ..

Dft'...-. .. 3~ .... Ol .. iev.rd.ro •• 1"1.

A_quIa""rnta dUpoajrõ•• do :'.er.tO~

J..I r.o ~.300, c=. 21 de no~bro d.
u ...

O "W1DlrrI DA urCliL1CA. no ,ao da atrlbu1çio que 1M coa"
r.r. e Ire. ai. incho IV, .. Conltttuí(io.

DEC .......
Art. 1~ Na .pUe.do d.. nonn.. lnlUtula.s no t>ecreto-letfi. 2.)00, dI' 21 dt nove",bro de HU, IC:. obu'l'\.'adp o 4upo&tQ n••te

Deer.to ..
Art. 2_ O. caao. de- IU.pltn.. e- Jned~lbnldsd. d. lleitacio

••rio at:tuadol IP" processo adlr.it~utrau.YO própuo. do qlal conatario oa
c:l.,.tnlo. n.ct••iuo. i de.onatraçio da hipótele incideonte-. be. aa.l••
• oc~:\t'cio re 1st),•• ao. atOl pratlcadol pelas autoridadea ada1ni.str...
ti'''. C'OII'petant•••

S J'" A ea-preva"io 4a ..xclu.j"1da~. dI' lornec.iJIII':'Ito, p~vi...
ta !lO .incilo :I, do. an.• 23, do D.cr~to-hi nt; 2 .. 300, dI' 19'6, ••ri fei ..
t. atravi. de ateatado fornecido pela Junt.. COlHrcla1, do 10eal ou 10
catl e .. que .e r.alh.. a 11c.it.,io, ;:>elo 51nd1c.to, r.deraçio Ou Confe..'I'r.'.D 'atronal o',J, .1Iu2a, .ntidadea .quiv.l.nt ....

S 20 ,. cCllpra ou loe.cio de imóvel, na fonna prevhta 11;0 in..
ci ..o IV, dD art. 2J, do ~r.IIlO Decreto-lei, I.ri prl'ct'dllh de eon.ult.a
~or:ul, do 6r910 ou entid.de interessad., ..o Depart.ment.o do 'atri1JlÕnl0
c!. :Jr.lio, .. IÓ podrri rt'aU&ar-u ..pé. o pronunculftt'nt.c d.qultle órqio,
et.,,"tando ,. inex1.t.incia ou 1nêu?oniblhd..de de 1~óv.1 edequ.do ..

Art. ]Q "exiqineia dto eomprcv.~ão de aptidão p.ra dr."mp.."
'lhe ~••t.iv1dade obzetc da UcíUI/;io he. limitada i apauntacio de no
~.):':':tCo cJ.ncc .'t•• tado. fornecido. por pe.so•• ldón....s, lendo ",.dada •
':.lx.ção "li' Frazo. Ilira.o. de funC'lO"~n~O e .. locai••specIfico...

"rt~ .0 Ha, lJ.c.itaêó", d~ ml'nor pr~,O, paderJo .er cond'ln."
. CSt's, no .. r~s;.ect1vos edit.,i.&, Cf1tér1os cb]eotivo. par. apIleacio doa
11tt.cr", G\.o~:lClld~. rer.diWl~nto • Flil:l:O, 'f'll'.pre <iue t.is f.torrs po......
:,nDue:\rJ..r o cu.to 11na1 do ob)f't.o licitado..

" ... t.. 50 "a. licitações d~ Iflll!lhor técnic., o árçio ou entida..
ef: cpr.t.l"""ntt' est.be:l!'C'eri, no .. to COnV;)CiltórJ.o, o v.lor q1.1e ... propõe
t Fo.agar 1"'10 bell ou ut'viço, rantlhqlnÓc.-.e •• prDp<'r.t~5 dos ·licitan..
Us e d.·r;cnçio do fcrnecíNntc ou U:'V1ÇO que p,Rderi::l. efet.1JCr pelo
;:rt 100 cí..sdo.

J.rt. 69 Nu l1cit""õto. Ó~ t~cnic. e preÇo, ••c Ju1'?tla. pra..
1.",~r.U"1'l~n~f' ... ~To;:.CFta. téoc-nJ.cDs. prr-("1.ssiflcando-sf' as q~1' .tend...
... ~.:. :tCCllõ.':CS t.cr.lc~5 nec.s5,i'~~f .i rxrcuçio cc C~)~to 11t:lt.lio, d.n
t.:''- ". 'tue~" s~r& v."clt'dor. aqt.e: .. que houver cot..de o l'Ienor preço.

lo~·t. 10 N... liclt..çórs df.!' preço-base, O. 'V.lou·. eot.dC'1 po~

o.,:-i.; ·....n.H .... éo quin:1r por t:l:ntt:, f::l'. rel.çio ao valor ir:1cxal fiJta~t:.

Art. lCO' As cliusula. CUf' ••t.bel.;.m reoajustatlltnto d. pre-col
lo; }-odel.tr.c: fiel" i ..cluid... no. coniratos. .e houvel"ellt. .J.do preVl&tas nos
l'kl'?~tl·'O" e~J.t..llo..

.lt.rt.'~ Sen~o nIPCtl"SiflO o restabt'leci"'ento do ltt;uilU:rio
• _,,!"_S~:~ ... ê:J cc.1tr.':.c ('o::fcrlf.f' .:!·:~('lr:.;:"C!o roa .. l!~f'& -d·, d:: .!lCi~Cl ::::,
.::c. .:-':.. t=-S. do Dec:eto-:ri no 2.":0, d~ :'966, df'v":ic: ter .... tu.da. no
;.::t':.f~.C' rf.f:j.t':t.1VC a!' cerrcnstta;Zet ~ j\,ls~:'fi.ca~ll'.:r.E, t-~:- a1'1.1"' O a~c

=c &;rc·.·.;io C!O proclPl!iJlent.o, rxplPdido peh .ut.ori~ade :o=.?et.:':ta.

I.rt.. le. HeI' c .. ses dI' :rlSC":.:tic eant.r.tuAl. dr\":..1. • ra;!Des
~. "~.t(>:c,f'~ ~Q El!'f\'iço p~bllCO, .u'ric.. cst .. !ó, ~c:"'nÃ;'re:~1f- ~C":-,QnE-':.:-a

et'!. :'::"!: =l.otO! do P"oC'.~.~. e ap:C\'adaE rt:'~o 1':J:\J,I'tr(" dto r.~.~o o~ p.. lo
&-;n':.ÁnC' ~a Prelidi-:1iu da Il:",p':blu:: .. li quIP le. vi.ncule c ôr9io ou .11."
tl~ .. :1c inter~~5K.""n. r ••cisão.

Art. 1:. O sjat.ellla dI' pri-qu.a1i!ic.",io, i7lstJt:.:.idc no art.
I:> do !lt'"c!'t"t.o-1IPi nO :;:.)00. dI' Heli, p.:oCI!':"'; ..er .t!ot...do u·:---;:re qce o
c;.~~eoto d~ 11Clt&çic, j:.Qr seul vulto o;; e!!pet:'lflclÓ_de:- 4<;) c.b)tt,X\"o V1'....
do. :"eC.,::leondt' ••nálue .al_ deUclI da capacid.de t.icn1c .. dos .í.nt.eres..
••~n••

~ Pariqrafe ú:üco.. A .do~io do .ine!">. de. p!'é-quahf:'e.;ic se..
t. :uta flI ..4unt.e propo.t.. da .uton.d.dr eomF'l'':.entlf, aprovada pela iM
ch.~.m.ntc superior.

Art. 14 ....vogaa-.e as ~1spodç:!....11; ccnulrlo..

" .. ~~Ud1ia, Oi 4. feveU'ao df' 1"1; liDO da Inde;*ndlneia e
lOJ"~ ~úbUc:a. FER~AN'OOCOLU)I\

Zt>z,• .\I. Cardpso de 1tt1'1I0

PROJETO DE LEI Ng 2.328, DE 1991
.(Do Sr. GUvam BOJ'il$)

Dilpõe sobre a criação da escola aqrícola federal no

Municipio de Santana. Estado do l\lnapá.

IDECl.ARO PREJUDICI\DO a PRdJETO, EM FACE DO PRE:-JULG~

MENTa DA COMIssAo DE EDUCAÇAO"CULTURA E DESPORTOS.

OFICIE-SE AO AUTOR; SUGERINOO'-LHE A FOIlW\DE INDICAÇAo

IAR'1'. 133, til

Art. l' - e cri.acla, no fl.ínicípio Santana, Es~ do lImopá, uma ~scola agri,

cola federal de nível, destinada à fornaçao de técnlcos em agr:e..
!"ICUrárla.

Art. 21 - A J.nstalaç<to do estabelecimento de ensino de que trata o arti90

anterior é subordinada à prévia consiqnaç!o, no Orçarrento da

U1ilo, àaIi dotaçOes necessárias, assim CCIfQ a criação doa car90S.

f1Jl1lj?3es e mpregos indispensáveis ao seu funcionam:mto, p:>r ini

ciativa excl~i....a oo.Presick.'t1te da República•

Art. 3" - Esta lei entra em viqcr na data de sua publlcaçilo.

Art. 4" - Revoganl-se "" disEXJSiç6>s em ccntrário.

JlSl'JFICl'll'IVA

.. dec:Drrincia da cria<;llo do Estado do 1aepá, ilet:erminada pelo

fIll\II) teocto COI\lItitueional_, várias llBCIidas eatplementllres devem ser ado~

das a fim de que a llCJIIll Unidade Federada Ilispcnha de plenas cxxxIiç6>s de

delIemIolvi1llento sócio-«lCll1êmico.

Pois bem, inaere-se nesse contexto a criaçllo, no Estado de es

colas agrícolas destinadas à forrra.o;ão de técnicos ... aqropecuária de ní

. wl lllÍdio, que te::ao con:Ii<;ees de inplantar novas tecnologias no setor,

lIQtituindo práticas rudimentares air"" util~zadas•

Por essa razilo, é alvitrada, nestll proposiç!o, a crilll;ão

.- escola agrícola federal no nunicípio de Santana. localidade que. a

llOIIlIO ver, reúne plenas ccndi<;Oes lJIlI'a abriqar institui<;ees de ensino da

~ie•

-.a1ta-ee, por derradeim, que a prqlOlIiç!o determina que a

lIIICOla técnica agrícola "'" tela terá sua instalaçao subordinada à prévia

CCIlSiqnaçllo, no OrçÍlnEnto da Uniilc, das dotaçe5es """""sárias. assim caro

ik cr.laQlo dos cargoIS, futÇles e <Ill'.""906 indispensálleis ao ..... funciona-/

mento, POF iniciativa e><clusiva do Chefe do E><ecutivo Federal.

Palo e><posto,~ que a ini"iativa merec:erá a aprovaçao

dos iluatz:lls l1eIDJ:os desta casa.
Art. 12. COIl'pete.o S.~nt.irio da J.dmini.trar;;io F..~ltr.l fi

xar os \alC':oes de l1ur t.r.t.atn os &:-ts. 1~, 21, 22, 5:! e 6. de Deocreto
1..1 fiO 2.30D, de 1916, qu.ndo nunsâr.ia~' revi_õu ou CCUf'ç!ItS de •
• ~ioJlO••

lla1aàu _, em
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PROJETO DE LEI NI 2.344, DE 1991
(Dos SrI. Rubens 811eno e AmIdo Cedra)

Estabelece condições para concessão, perllill8io ou autoriz!.

ção para aerviços de transporte coletivo rodoviÁrio inter.,,!

tadual e internacional dê pallil5ageiros e dá outras providên
cias.

(APENSE-SE AO PRO.1ETO DE LEI N2 1.459, DE 1991).

o CONGRESSO NACIONAL drcrrta:

Art. 12 O pod;r Executivo, atravRs da Secretaria

Nacion~l de Transportes do Ministério da' Infra-Estrutura, terá

cOMpetinci. exclusiva par. pro~oYer a concessio, ~erMissãD ou au

.toriza~io para os serviços.de transporte coletivo rodoviário in

terestadual e internacional de passageiros.

Art. 22 ~ Secretaria Nacional dos Transportes e~

tabel«cRrá, atravé~ de regulaMento, ~5 condi~G.s para a explor~

~ão dos serviços ~ ~ participa~~o das ~Npresa5 int~r~ssada5, pre

vendo di$positivos que iMpeçam a con~i9uração de situações de MO

nopólio.

Art. 3Q Em UMa únic~ ligaçio rodoviariM' pelo

Me5MO itinerário, não poderão ser conc«ssionárias, perMissioná

rias oU autorizadas eMpresas que tenhaM vínculos de interdepen

dincla econôMica.

Parágrafo único. Configurar-s~-á interdcp~ndincia

econ ôrw i c:a quando::

~) UNa das transportadoras, por si, seus sócios,

,cônjuges ou ~ilhos maiores d~5tes, ~or titular de Mais de SIX
(clnqu~nta por cento) do capital da outra;

b) li. meSMa pEssoa exercer, 5í~ultaneaMente, nas

transportadoras, funções de dirEção, seja qual ~or o título ou

denol'lin'Ação.

bre as ~ondiçõ~s operacionais a serem observada5 durante a via

ge.~ tais COMO~ distância a ser percorrida, velocidade midla a

ser desenvolvida, tipo e localização das instalaçõe~ dE apoio ao

longo do trecho, número dR paradas e horáríos de chesada R parti

da de cada uma delas durante a ViageM, condições t~cnicas da ro

dovia a 5er~tilizada, provável horário de chegada ao destino fi

nal, locais e horários de trocas de Motoristas durante o trajeto ••

Parágrafo único. Essas in~orMaçõe5 deverão ser

a~ixadas p~las eMpresas transportadoras nos ponto de ori~eM, des

tino e' paradas interMediirias dE todas a5 linhas por Elas servi

das, eM locais de ~ácil acesso ~o público, e COM padronizaç~o

uniforMe a ser e5tabelecida em regulaMento.

Art. 89 Em linhas de grande deManda de passagti

rOSM p assiM entendídas como sendo aquelas com mais de 15 (quin~t)

horários diário5 para uma mesma localidade, haverá a obrigato

riedade de p~rticipaçio de, pelo menos, 3 <três) transportadora~,

cada u.a delas pertencente a UM grupo distinto das p~qu~na5, M«
dias e grandes empresas.

ParágraTO únic~. Para os e~~itos do disposto neste

artigo considerar-se-á:

a) pequena eMprES~:: aquela cuj. Trota de ônibus

seja COMposta por um númEro menor ou Igual ~ 50 unidades;

b) média eMPresa: aquela CUjM ~rota d~ ônibus se

ja CDMP05t~ por um núMero maior qu~ 50 (cinquenta) e' Menor oU·

igu~l a 2ee (duzentos) unidades;

c) grand~ eMPrrs~: aqu~la.cuja frot~ dE ônibua

seja coMPosta por UM nUMero s~perior a 200 (duz~ntas) unidades.

Art. 9Q O Poder Exeêut Ivo regulaltentará esta L.i

no prazo de 12e (c~nto R vinte) dias.

Art.

rização será de 10

para a renovação do

49 O prazo de perMissão, concessão ou auto

(dez) anos, sendo obrigatória nova licitaçio

contrato ~o final do p~rjodo.

publicaçi\o.

Art" 109 Esta lei entrará «m vigor na data dt sua

§ 1Q Nas licitações para renovação dos contratos

podarão participar as eMpresas até entio prRstador~s de servi~o5

nos trecho$ em qUEstão~

§ 29 Nao será permitida a particípação de empre

sas que tenham Sido penalizadas eM dua5 ocasiõ€s distintas, por

não obedecerem aos critérios de segurança p conforto e confi~bili

dade dos serviçosr a.serem.estabelecidos em regulaMento, p~la Se

cr~taria Nacional de Transportes.

Art. 59 Fica estnb«lecida a obrigatori~dad~ do

uso de tacógraTo ou dR qualquer outro aparelho de me5~a Tunçio .M
todos os veícl.11os. utlliz'ado'§ no'5 oz.erviços dR transporte rodovlá

rin rl-. p~5sageir05p dev~ndo ~ tr~n5Portadora ~ant~-ln ~M p~rfeitn

estado de funclona~ento e analisar os registros relatlvo5 a cada

viageM realizada, del>lando-os à disposição tias autoridade5 co.pe

tentES para eventual ~i5cali2ação.

·Art. 6Q Os veículos utilizados nos serviços de

transporte rodoviário de passageiros eM trEchos co. Mais de 3••

(trezentos) quilÔMetros de extEn5io, deverão ser dotados dE Equi-.

pa.ento rádio-tr~n5mjs50r, cone~tado COM Rstaçio de controle. cen-

.t: r:al da EMpresa.

Art. 7e As empr~5as tran~portadora5 deverão ~or

neCEr ao poder concedente e aos u~uários todas as inforMa~õRs ~o-

Art. 119 Revogam-se as disposi~ões em contrário.

JUSTIFICACI'IO

A aMPla rETor~~ administrativa proMovid~ p~lo

atual gOVErno e prEconizada COMO absolutaMente indispen~'vel ao

'País IMPlica a necessidade de S~ p~oçeder,à inú.eras alt ..ra~ic.

... grande parte da legislação ~M vigor.

UMa dessas rEcentes Mudan~as visou a estrutura re

~I.ehtal do Hinistêrjo da Infra-e5trutura, na qual a' S.cretari*

Nacional dos TransportEs, por Torça do Decreto n9 3~, de ~1 de

fev..relro de 1991, pa~sou a aSSUMir a responsabilidade, antes

.~eta ao DNER, de coordenar ~ controlar aS atividades relativas

aas s ..yvl;os de transporte coletivo de passageiros, incluindO

t.~b'. os procediM~ntos licitatórios para concessio, perMissão e

autoriza;io de linhas a serem exploradas. COnSRqÜente.ente, o~

critérios que atualMEpte orientaM a prR5ta~ão de servi~os dR que

trata o presente projeto de lei, baseados e. regu~a.entopróprIQ

aprovado pelo Decreto nQ 92.353, de 31 de janeiro de 1986, deye~

ser alterados para se adequare. às·nova5 diretrizes adMinistrati

vas •

Este atual r~gulaMento alt.rou inexplicavel.ente,

.... MtnOS de u. ano, o regUlaMento anterior, que previa disposi

~IYOS 'renadores ou inibidores de situa~ões qU~ perMitiss•• a

for.açio de Monopólios, notada.entt eM linha5 de grande da.anda
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FEMANDO COLLOR.
o.1rNSU".

•
Art. 40 Jt.voq....- •• o. .rta. 213 .. 234' do Decr.to ..

'.244, de 10 de .aio de 1"0.

Art. 20 Oa r-,J.Nntoa internoa doa õrgioa do Ministério da
Infra-&4ltrutura aerlo aproYadoa pelo Miniatro de Eat.do e publ1cadN
no ·D1I1:'10 Oficial- da Uniio.

Art. 30 Eate DecJ:'eto entra e. viqor na data d. au. publl-
caclo.

de passageiros. Este projeto visa re••tabRlacer DS princípios

Mais saudáveis da concorrência entre ~Mpr.5as pertencentes ou nlo

à categorias econômicas di5tinta~F protegando, •• consaqü'ncia,

aquelas' de Menor porte. A presRntR proposta perMitirá que o

transporte coletivo de passageiros no território nacional c~n5í~.

Maior dlna~iza~ão no atendl.Roto ao público, COM os decorrentes

benefício5 que a livre concorrincla estabelece. tais COMO a .a
lhoria na qualidade dos serviços prestados e a prática d~ tarifas

Mais baixas. Ganha. portanto, o usuário. a, nu.a escala Mais ••

PIa, a própria ~cono~la brasileira.

Hoje, no Brasil, não Mais que Maia dúzia de eMprt

sas l~~as ao setor 52 sobr~põem aos interesses da população e

i\C~ /jdjr~ito5 de partlcípaçio de dtzl!nas de pvqut:nas R Médias

tr.nsportadora$ de atuar ativamente deSSE serviço. Ess.s poucas e..,.
POdRrOSi\S empresas i\c~bam por praticaMente monopolizar o mercadOr

tornando-se cada vez mais fortes p~la contínua expansão prOMovida

pRlo crescimento da demanda .. protegidas pelo atual regulaMento

que este projeto propõe mudar.--

DECRETO N! 92.353. DE 31 DE JANEIRO DE 1086

Aprov. o R~lamento do. S.rviço'
1I.rxIovitirio. ll1un.taduai. e Internado·
lI.i. d. Tran.portr CDJativo de Pauapj·
roa•• dti outra, providlncia•.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das .tribuições que lhe
confere o artigo 81. item III. da Conlltituiçlo. ti tendo em vista o dis·
posto no artico 1~. letra e. do Decreto-lei n:' 512, de 21 de março de
1969.

DECRETA:

o Anuário Estatístico ~o DNER relativo ao ano de

1988 r n05 mostra que quase 50X do mercado de passag~iros das 1i

nh~~ ~Rd ..rals são atendidn~ por apenas s ..t~ ~Mpre5~~ 1198d~5 ~

quatro grupoS econômicos. Amparadas pelos dispositivos constantes

do citado regulamentor essas emprRsasacabBM por agrupar as novas

linhas que se fazeM necessárias àquelas já atendidas r iMPondo-sR

aos usuários se~ o crivo qu~ um processo llcltatório exige. En

quanto isso r as transportadoras menores qUR poderiam participar

d~ fDrMa Mais dRcisjvR para evitar os abusos verificados, ficaM à

margem do processo,..,......

Art. 1:' Fica .provado o Recul.mento doa Serviços Rodovi'rios
Interest.du.i. e Intern.cion.is de Transporte Coletivo d. P....ceiro••
na forma do Anexo que inte&ra este decreto.

Art. 2~ O Ministro de Estado dOI Transportes u,pedir'. mediante
Portaria. os .tos complementares ti as modificações de .car'ter técnico
nel;ulIirios à .tuafiz.çlo permanente do regulatmmto, v.sando a manu
tençlo de níveis .dequ.dos '" de selUrança ti .tendimento ao público
uauirio.

Art. 3:' Este decreto entra em vieor na data de sua publicaçto.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contririo. especi.lmente o

Decreto n? 90.958. de 14 de fevereiro de 1985.
Brasília. 31 de j.neiro de 1986: 165~ d. lndf."pendência ti 98~ d.

Rep1iblica.

JOSE SARNEY
Affonso Camar60

s~ r~aIM~nte há inten~io do GOVRrno eM Modernizar

sua RCDnD~ia através de maior' libRralização das atividades COM~r

clais r então é óbvio qU~ a pre5ent~ proPQsta se adequa a esSRS

novos prlncípiosr que UMa vez adot.dos r perMitiria UMa distribui-.
ção Mais justa do trabalho a s~r rEall~ado.

'PROJETO DE LEI 'NlÍ 2367. DE 1991
(Da Sr. Pado Oc1ávJlJ e outros 260)

A outra grand~ prRocupação constante dRste projRto

é ~~uirior no que diz respeito às inforMa~ões sobre a via

~. a ser realizada. NormalmRnte as empresas não forneceM .aiores

detalhes ao passageiro qUR r cntão r É obrigado a se submctet r SCM

conhecimento prévior à condiçôRs inadequadas ao seu conforto e à

sua segurança. As~imr cada usuário poderá optar eM iniciar ou nio

UMa viageM eM função das da~ inforMações rccebidasr alé. de poder'

fisca.lizar o CUMPrimento dos horários no Caso de pr:Dssegulr a

PROJETO DE LEI N~ 2.367, DE 1991

(DO SR. PAULO OCTÁVIO E OUTROS 260)

Dispõe sobre a criaçãó' da Guarda Costeira e dá outràs pr2'
vidências.

(l\s lXMISSOEs 00 DEFESA NACIONAL; DE TRAJWH), DE AIl>IINIS'IllA( E SERVI

!.D Pl!BI.IOO; DE FINANçAS E TRIllUfA(1<)(AIIT.54); E DE COOST1TIJIçN) E .JlJSÜ
CA E iE ~(AIn"S4) - AlIT.24, Ir) -

viagem.

Pelas r8zões expostas contaMOS COM o endosso de O CONGRESSO NACIONAL decretas

nOS50$ ilustre~ Pares no Con9r~sso~aclonal'para a .prov~~ão des-

te pr:ojeto. Art. 19 Fica criada a Guarda Costeira r órgão.dotado

dR personalidade jurídica de Direito Públlco r com patriMônio próprio

e autonoMi~ adminístrativa r com $ed~ no Distrito Federal r observ~das

as seguintes pre~cri~õa5:

I - tar~ o seu patrimônio iniciaJ constitu(do de bens

.óvtis e iMóveis pertencentes à.União r a s~reM transferidos por ato

do PodRr Ex.cutivo;

~6ú~ ~p.6:

DeCI'.te1... J5to .. -u .. lrnrdro ... JH1.

11 - contará com recursos provenientes:

a) de dotações conslgn~das no Orça~ento da União,

mo;:

e) de rendas de Serviço de Socorro Marítimo;

d) de contribui~ão para o En$i~o Profissional Mariti-

Aprov•••auata" ",i-.etal ..
Minhtlrio .. Jafra-Iat.tatara ....
1Nt.1'•• prOYldllK:laa.

•• o naaIDaID .......JCA, ne ._ daa atl'lMi"a.a ... 11M
eesfare o .rt. 14, l1'1elaoa IV. VI, •• CltnaUtlllc1e, • UftlO _ yi ....
la o dhpoato noa arta. 27. S se, • 57 da Lei nO '.021, de 12 ..
*ril d. 1"0,

DaC •• "AI

Art. lo rie•••provada•••atntlolra aetiMntal. o 0-.'1'.
=a~~:t":o d:~n~:~I:io -:.C:~;:~;a:r:~=;~aC:.=~~:n~:a· :a.~
1 • 111 deste o.crato.

b) de royalties de petróleo extrardo do

c) da Tarifa de Utilização de Faróis;

mar;
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g) de multa5 pela apre~n5ão d~ embarcações de pesca;

f) de 11\1.11ta$ decot;'rentes de apl ícav;âo do R€9lJlamento

para o Tráfego Marítimo;

j) da remuneração por seroviços prestados a entidade'!!>

p.lb 1 i cas .ou PI" i vada5, med i ~nt e convin i o, ou cont ra
to Rsp.cí~lcD; e

i) de doações, aUMílios ~ subYen~ões que venhaM n ser

fRitas ou concedidas pela União, Estado, Município

ou por qualqu~r ~ntid~de pública ou partícular~

Art. S9 A Guarda Costeira, por inter~édio de 5eus

órgãos regionais SEdiados na faixa de fronteir~. se~ pr~Juízo d~ co

ordenação m i n i ster í aI, flllanterá estr~ i tô'l 1 i gaçio com l\1i,,'··'f"RPart ic.iR'Ii

consulares bra5ilelr~s.

I - na fase de sua Implantaçao, por militares da ati

va, das re~erYas r€munerada e não remunerada da Marinha;

Art. 49 Para o deseMPenho coordenado das atribuições

prevista~ no inciso VII~ do art. 2Q desta lei, o Comandante da Guar

da Costeira será assessorado por um Conselho Consultivo, constituído

de representantlH;' de Ministério';;., na forma que dispuser o regulaMt!n

to dE'sta lei.

Art. 6Q A Guarda Costeira, estruturada ~ b~se de

hi2rarQuía e da disciplina, será constituída de:

deh) dE multa.s previstas em acordos internacionais

pesca;

1) de outra§ receitas eventu~is.

11 - por pessoal f'ormado em cur!ôosE'5pecífícos p~ri.\ iJ.

II! _ terá seu orçamento próprí.o sub.let ido à aprova,- Guarda CO$teira, a serem real izados n05 centros dE formaç:i\o de mar(-

III - civis contratados.

ç:iío da Secretar,la de PlanRjaflumto da Presldincia da R2Públlcil, ob- t iMOS da Marinha: e

servada .. 11.\25"". 5 IstE'nult i ca formal do Orç:alllento da. Un i ão E ti. c'OR:lpe

tincia do órgão central do sistem~ d~ orç:~M.n~o ~eder..l.

Art. 2Q CompRte à Guarda Cóst2ira: S 19 O efetivo dos integrantes (1IIil,itare~ da reserva

não remunerada) da Guarda Costeira, que constituirão uma categoria

I - exercer drlentaçáo e controle da Marinha Mercante eSPEcial de s~rvidores p~blic05, 5er~ ~iaado em decreto mediante

Nacional ~ dEMais ativldadR5 correl~tas, no que int~ressa à Seguran- propo5t_ do Ministro de Estado da Marinha.

ça Hac i anal;

II - exercer • pQlícl~ Nával;

§ 2Q Os Guadros de Efetivos dos integrantes da Guar

d~ Costeira abrangerão classes e eSPEcíalidades, de conformid_de COM

o estabte:lecido em regulamento.

VI - integrar o Sistema Nacional de Busca e' Salvamen

to Maríti~o (SAR);

111 contribuir par~ o proviM~nto da s~guranç:a da

naVEgação, seja ela marítima, fluvial ou l~custr~;

mar

ne à

IV - fiscalizar as..água!) sob jur'isdição nacional,.

territorial é-a p1atii\forma continental, inclusivoe no que concer

prr:servaç:âo da qualidade do meio aMbi~ntE;

v- ~xecutar o Serviço de Sin~llzaç:ão N~utica;

Art. 79 A Guarda Costeira t~r~ Quadro P~rmanente de

pessoal civil, contratado de acordo COM tabela de eMpregoS espec(fl

cos e legislação pertinente em vigor.

Art. 8Q O~ deveres, direitos, prerrogativas e venci

Mentos dos integrantes dn Guarda 'Costeir<l serão E-stabel.rcídos em IR

sH 51aç:ão ~SPE'c ial, não ~endo p«rnl i t: Ida'5 cond i ç:ões supEr lores às qu~,

por 1e, 01.1 regulann?nt'o, f'orl!M atribuídas a05 l'l.llitare'5 da i\tiva das

Forç:as Armadas.

Art. 99 05 5~1ári~s do pessoal ciVil serão ~stabelR

VII - exercer, o Poder de Poli'fcia de t:.od05 os Mínisté- C ido!!> eM conf'ormidade com a legislação em vigor e mediante il.provaçio

rios eM suas atribuiç:ões Tiscais e/ou administrativas no Meio aM- do Presidente da Republica, ouvido previamente o Departamento AdMi

bi~nt~ marítíftlO, fluvial e lacustre, inclusivE' il5 respectivas orlas1 nistrativo do Servili:o Pllblico.

VIII - para o cumprimento do que é previsto no inciso Art. 10. Os integrnntes'da Guarda Costeira usarão

;ant~rior a Guarda Costeira receberá as necessárias. instruções dE ca- uniforMes Prevístos em RegIJlanH.~nto de unifornlE'S próprio, aprov~do

da Ministério interess.do ~m SUilS .tjvidade~. pelo Ministro de Estado da Marinha.

Art. 3Q A Guarda Costeira $erá subordinada dirftt~- Art. 11. Os militares da ativa poderão ~xerCEr car-

me~te ao Ministro de Estado da Marinha. 90S e comandos na Guarda Costeira.

- a Guarda Costeira será comandada por um Vice-Al

mirante da Ativa do Corpo da Armada.

Art. 12~ O ingresso de militares d~ reSFrV~ n~o r~

Munerada na Guarda Costeíra, bem assim a contratação de. pessoal ci

víl, observarão normas e prescric:ões a serem estabelecidas no Regu

II - O cargo de Chefe 40 Estado M~ior da Guarda Cos- laMEnto desta Lei.

teira será exercido por um Capitão-de-Mar-e-Guerra da Atíva do Corpo

da ArMada. Art. i3. A dotaç:ão orç:aftu:mtár ia para atender ii\S des

p~sa5 com a implantac:ão e o funcionamento da Guarda Cost~ira 52rá

111 - 05 Comandos dos Centros de Instrução de For.~- consignada no OrçamEnto d~ União, a partir do eXErcício ~ln.nc~iro

ç~o de P~ssoal da Gun~da Cost~ira, assJm como os Chefes de seção de d2 1993, por iniciativa do Poder EXEcutivo.

seu Estado Maior serão eaercldos por o~iciais ~uperiores da ativa do

Corpo da Armada r $Endo no primeiro ca~o do posto de Capitão de Mar e

Guerra e no segundo caso Capitão de Fragata.

Art. 14. O Poder E)·:ecut íyo regulamentará a apl ícaç:io

dos rEcursos a que S~ refere o artigo anterior.

IV Na hipótese do país ser envolvido em conflito Art. 15. Os meios e equipamentos da Guarda Costeira

externo, a Guarda Costeira passará a subordina.âo direta do Comando serão obtidos de acordo com Plano d~ Aparelhamento da Guarda Costei-

de Operações Navais. ra.



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 6 3033

Art. 16. Os Oficiais" Fracas

CRr cargos e fun~õ~s na Guarda Costeira. at~

pelo p«s50al da Guarda Cost~ira.

da ati .... a poderão eHer- permitido que os recursos necE'ssár)os ao atendlmtnto das necesslda

que sejam SIJbstituídos des,. levantadas. PRÍa avalla.ão estratR9ica da conjuntura,. sejaM en

tregues • Marinha na Medida adequada.

do Ministério,
oa\ Guarda Cos-

Qu~dro dI: Pes-
para prestar servi~os

pelo pessoal civil do

Costf!' ira.

o pessoal cjvjl dos Quadro$17.Art.
poderá ser d~sigoado

qu~ seja substituído

contratado da Guarda

Ao ter o ônus de, adlcionaIMent., dedicar-se ta~bRm a

R•••• setores não mlllt~res do a.biente hídrico nacional, a Marinha,

CM cOMPen.açio, t.rá a recomp.nsa d. estar contribuindo para SOMar

.sforços, de Modo Melhor coord.nado posslvel, para a mais rápida

consecuçio dos Objetivos Hacion~is, rRconh.c.ndo-~t, dRSdQ logo, ~

enorm« parcela que o controle da. ativid~des no ambiente marinho e
ParâGraTo único. O pessoal civil dos Quadros do MI- fluvial do'Paí$ traz ao desenvolviMento nacional e a prRsQrva,ão do

nlst~rio da Marinha poderá1optar pelo ingr~sso na Guarda Cost~lra, Meio a.biente natural.
EM confor~jdade com o que dispuser o R~9ulam~nto d~sta Lei.

so.. l Civil

ó. Marinha

teira, até

§ 12 Os O'lclais e Praça5 de que trata Rste artigo AssiN, a Marinha teM sido forçada a escolher dedicar-

~od.rio optar pelo ingresso na Guarda Costeira, na forma que dlspu- se, de Modo o Mais prioritário possível, às suas tarefas ligadas ao

ser o Regulamento desta lei. Poder Naval e, COM Isso, certa~ ~rRas vitais, nio militares, do Po-

§ 22 Os Oficiais e Pra~as da Guarda Costeira que não der Har/tlmo não ViM recEbendoa açio PErtinente R especializada de

for~. transferidos do Ministério da Marinha r serão Torroados no Ceo- que carRcem, malgrado esforços isolado.de alguns órgãos da Ad.lnls

tr; d. Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) ~ no Centro d. 1ns- tra~io pública, ••tranho. ao Mlni.tério da M~rlnha.
t;uçio AlMirante Br~z de Aguiar (CIABA).

Atividades subsidiárias e principais

Art. 18. O prazo para a op,ão a ~ue se refe~e~ os

artigos ·anterlores será de 2 <dois) anos, a partir da data do Regu

lamRnto desta Lei.

~ Guarda Costeira estão destinadas, natural~ente, as

tartfa~ da natureza subsidiária da Karinha dt Guerra, oU ~eJa, aque

la. tarefa. n~o ligadas diretamentR ao'Pod~r Naval.
Art. 19. Para a implanta~ão da Guarda Cost.lra deve-

rá scr con5tituída comissão interministerial, pre5idida PRlo Minis- Contudo, deve ser reconhecido que~ quando SE trata do

tro da Marinha e composta 'por representantes de todos os n\lniit~rios Poder HarítiMo, ~s tarEf.s (chamadas) subsidiárias são de valor mui

envolvidos co~ o assunto parar num prazo de 90 (noventa) dias, pro- ta grand•• ta.béM principais, em face da~. suas interd.p~ndinclaB

por a regulaMentação dessa Lei, inventariar os bens nlóve(~ ~ i~óvel5 COM COM 05 dlv.rso. segmentos do Poder Nacional que concorreM para o

d.- quE trata o inciso I do Artigo 1Q d~sta ~Ri, assi~ como propor a dcsRnvolvimcnto, vale dizer_ geração dE eMpregos ft Manutençio da paz

transi~ão do sistema ~tual de fiscallza~ão de nossas águas cost~i- social. AssiM, .5sa~ tarefas <chamadas} subsidiárias são beM cOMP~e

ra5,' int2riorE5 e front~iri~as, para o novo modo, sob re~ponsabili- .ndldaa p~la Naçio c, portanto, PO~R sftr esperado que a Nação pague

dadR da Guarda-Co5t~ira, SRm prejuízo das responsabilidades da Mari- .ai~ facil ••nt. por ••••• serviços, de Modo a ti-los Ex.cutados pela

nhà no que diga respeito à S~9urança nacion.l. Guarda Cost.lra c serem .uprida. a. carincia. adMinistrativas atuais
no aMbiRnt. aquático. Todavia, embora taMbéM principal, dRvR a Guar

Art. 20. Esta lEi entra em vigor ni.\ data d. sua pu- da Costeira se sujeitar à estrutura da t1l\rinha~ de modo .. ser I:'nten

lbllca,ão, revQgada • Lei nQ 2.419, de 10 de fevereiro de 1955, e de- dlda. pela N~ção COMO u~a rRserva. naval, e poder ser usado em b~nefí

mal. dlsposlçõe. eM contl""ário. ci.o da cl""lação da con.ciêncla marítima nacional o reconhecimento,
pelo povo~ da~ nobres tarefas da Guarda Costtira~ que .le, provavel-

JUS T I F I C A C Z O Mente. cOMPreenderá Melhor.

Finança.

'Essa iM«nsa costa prtcisa ~er protegida e guardada,

pr~cl.a ter s«us .spaço•• nichos ecológicos protegidos da agr••sio
Sabe-.« qu« a carincla de recursos da Marinha, obrl~

d« U. d.senvolviM«nto inconseqU.nt. « que não respeite a natureza. nando-a .
• a s. encolhRr r nessas atividades litorânRas ou co~t.iras,

No•••s 'baías~ no.sos Nangues~ todo Q nosso litoral precisa de ser t •• perMitido que algu.a. faixas do espa~o cultural marítimo seJaM

guardado pa~a uso'adequado pelo país. Daí a propositura de criação ocupadas por certos setores da Nação que, eMbora de boa vontade, são
da Guarda Cost«irar que ve. no bojo d.ss« projeto ora apresentada. arrlvi.tas ao teMa Mar.

O Brasil teM Mais de 4.GG0 Milhas de litoral. sio
.ais d. 7.~" qul18Mttros d« águas costeiras, onde s. Inicia a pla-
taforMa contin.ntal do mar de 2ee milhas ou .als, até U~ NáxlMO d~ O orça~ento do HlnistRrio da HarinhM~ como partR do

orçam.nto das forças Armadas, v~m 50frrndo perda relatiVa ao longo
3S1 Milha., d«pendendo do pé do taludR da plataform~ continRntal, do teMPO, tendo o valor médio dessa participa~ão no Orçam.nto da

que preclsa.o. definir" para não perd.r o país esse Imenso patriMônio Uniio, nos últiMOS 18 anos se mantido nUMa média dt 2h, mas os úl

nacIonal obtido. partir das 'posições políticas colocada. pelo De- tl~os dois ano5 foraM Mais dlfícies~ 5endo a participção em 1990 de
creto n2 1.89B/7G. que criou o Mar territorial das 200 Milhas.

',61 e eN 1991 de 1,t2X. O orçamento das For~as Armadas, eM rela~ão

ao PIS, já é da ordem d~ e,ax do PIB.

por nos.a Marinha, pela persl5tcnte falta de recursos.

A Guarda Costeira irá operar na faixa do poder .ar/

naclon..l não coberta atualMent«, ou ou Mal cobtrta r quando é o tartiMo

ca~o,

Ora~ na Medida eM que a Guarda C05t~i~a possa levan

recursos para o CUMPrimento dcs5as tarefas hoje precarlaM.nte

CUMPridas pela ,Harinha - seM Guarda-Co5teira~ ~pe5ar do esforço de-

A Guarda Costeira não COMpetirá COM a Marinha. EI. .envolvldo~ ou, simplesmente, não cumprldas r ~ possa executá-las,
.eprofjssionaIM.nte~ Maior res~aldD tRrá o Ministério da Marlnha~ do

ao••rá à Marinha, tendo •• vista nosso futuro COMUM~ a def«.a da vi- qual • Guarda Costeira será parte tndis501
1
1vel r para reOCUPtlr espa-

da no litoral e1águas Int«rlore&, considerando a colabora~o que po- ~o. políticos p«rdidos ao longo d~ t~MPO~ recuperar outros e se in 1

dará trazer na .olu~ão de ~uitas qU~5tÕ.5 Glvls ligadas ao uso dO ciar o ~ons~qU.nt. processo d« creSciMento e' d.senvolvlmento dos

.ar. instru••ntos da Marinha para .ua destlnaçio constltuclonal~ capaz de.

, Mobilizar a Nação para atender' à~ nec~ssidadE's l~prR'sGindívels de
A r«conhecida falta de consciência ~arítl~a do Sra-construlr o Pod.r Naval r~querldo pela avaliação estrat~9ica ~ p~los

sll, p.. l. dR ~entaljdadR continental Mas que depende do Mar, nio te. intere•••••artt IMos· do país.
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É €S5~ compreensão de sua utilldade y cOMbinado à ln

dlc.~ão das fontes de rEcursos para sua cria~ão e Manutenção que dá

carátc~ de constitucionalidade e necessidade indiscut1vEl do novo

órgão para o atendiMEnto dos Intere~5es nacional§. Aqui nio SE está

criando deSPEsa 5~M preVEr receita. Trata-se, ~implesment~7 de reor

ganizar O~ recursos eM proveito do paes.

Confll tos

A maioria dos conflitos decorre de contest~ções e,

depois, tran~greSsõ2s ao estabelecido como nor~a de Oir~lto ou de

força legítima. A constatação das transgressões pressupõe a exlstin

cia do ~g~nte ou Meio ou vetor capaz de policiar. observar e infor

mar esse~ fatos ~ agir no sentido de colbí-Ios. AssiM, no ambiente

hídríco, incumbir~ à Guarda Costeira exercer o Poder d~ Polícia, do

qual decorre o primeiro entrechoq~e entre a autoridade do Estado e o

transgres~or, ficando a Marinha de Guerra preservada para a guerra,

que i UMa sua flnalld~de, alÉM de seu emprego político pelo Estado

no tempo chamado de paz, para ~anife5tar sinais da vontnde nncianal,

refutar pressões ou exercer prcssões no Mar.

P~s50ill

Antes at~ da tereM sido criados os corpos e quadros

da Guarda Costeira, já se reconhec~ q~e o Naior patrimônio da Guarda

C05teira será SEU pessoal e, através dele, far-se-á a mais e.tr~lta

lj9a~ão da. nova instituição com as tradições da Marinha, que antece
deM nasa. independência.

Um perfil de carreira promissor e cbmparável ao da

Marinha do Brasil ~ o prestígio da Marinha estendido à Guard~ Cos

teira são recomendados como medida salutar que faça os homens e mu

lheres da Guarda Costeira sc orgulhareM da H~rínha.

CONCLUSl{O

EM conclusio, no projeto ora ofer~cldo ao Qxame des

ta Casar teNoe 05 aeQuint~. aspectos principais conteMPlado~, Julga-'

do~ indlspensá~cis para o funcionaMento dn Guarda CosteiraS

pOS5ií-

estabelecer Mecanis~os que perMitam à Guarda Cos-

procurar cobrir com a Guarda Costeira, se

c)

b)

teira, em termos de cooperação, tratar debalgo de cobertura legal

COM os diversos órgãos, dos v~rios Ministérios, que têR'l interferin

cia COM o ambiente aqu~tico nacionalJ

C5- vel, todas as atribuições qUE são conferidas ao Ministério da Mari

nha pelo Decreto-Lei 200 e outros diplomas 'legais, sem que isso e5

gote o tellla daquelas atr ibuifões serem sempre consideradas COnlO

atribuições da Marinha COMO um todo~

Navios e aeronilVRS

Desse modo, é desejável, preliminarMente, u~ cordato

wntendl~ento inicial, pelos diversos Mlnlatérloa e órgãoa govRrna

mentais envolvidos nessas interfaces, dos objetivos da Guarda Cos

teira. Esta necessidade essenci~l pode ser alcançada pela Comissão

InterlJllnlsteríal indicada no art. 19 dltstR Projeto de Lei.

Torços para o Interesse nacional.

Sem dúvida, a presença física ou putativa do agente a) considerar que na Guarda Costeira não dev~ haver

do Poder de Polícia é requerida para tornar efetiva a fiscalização atribuições sRcund~rias ou subsidlári.s, já qu« todas elas deveM da

das normas e posturas legais. tanto no mar quanto nas costas e'pro- correr de e concorrer p.ra o pleno ~trndl~.nto das n~cessJd.des de

teger da orla ~arítlma, fluvial e l~custre que í~pliquF~ o envolvi- nossas costas~ ou 5~Ja, reconhecer que nos assuntos não navais as

~ento de unidadcs da Guarda Costeira sobre objetlvo~ não móveis, em (chamadas) atribuições subsidiárias da Marinha são r em v2rdade, as

tarefa~ orientadoras e da ~:scallz.cio de instltulcõe5 terrestres e, principais e aquelas ~elhor entendidas pela popula~ão~

aSSI~, essa açio de natureza delicada e requererá trabalho político
da autoridadt local d. Guarda Costeira, qU~ deverá atuar eM estr~lta

coopenl.l;:ão COM o órgão envolvido elll c.dt\ caso, de modo a SOM1t.r

A política de ocupa~ão de nOV05 espaços requRr meios d) manter a Guard: Costeira, de modo indissolúvel, no

adicionais par. o atendimento dessas novas (e velhas, relegadas no Ministério da Marinha;

passado) tarefas a s~re~ cumpridas pelo Ministério da Harinha, atra-

vés da sua Guarda Costeira. B tvld.ntc que UMa infase no atcndimento e) ao estatuir a condição da Guarda Costeira com pa'

das tarefas da Guarda Costeira co~ todos os aRios flutuantes atual- triMônio (a ser-lhe transfRrido da Marinha) e receita próprl~s, pro

mente alocados i\s Forças Di str I ta i 5, das qu. I5 se Espera sRjaDl capa- curar ev i tar que, por conlParação, de I HeRt dE ser levados recursos à
ZES de, em face do adestraMento na paz, realizarem na guerra taref.s Marinha (PodEr Naval) porquR se atRnderanl às nEcessidades da Guarda

ligadas ao Poder Naval, iria apenas ·despir UM santo para vestir ou- Costeira: ou seja, a Guarda Costeira não deve perturbar a capta~ão

tro·. Apeçar dis~o, como navios e embarcações são indispensáveis às dc rccursos da Marinha,

~tlvldadRs náuticas, devR SRr ~celto que alguma transfarincia da
meios da Marinha para o período inicial de oP6raçio da Guarda Cos- f) posicionar a Guarda Co§tEira, em fac~ da estrutura

teira terá que ser feita, enquanto os novos meios da Guarda Costeira do Hinistéiroda Marinha, com sltuaç:io formal n~o mais IllPortante que

não sio obtidos, inclusive os adequados meios aéreos para gla poder o do órgão de direção geral e dos órgãos de direçio sEtorlal~

melhor cumprir nas tarefas ~ missão.
g) prever a subordinação da Guarda Costeira ao Hinls-

Ora, é claro que boa parte dos recursos Cheg:dos à tro da Marinha nm tempo d~ pa~, mas deixar pronta a passagem de su

Guarda COSite i ra devam ser, naturallllente, dest Inados à obtençao dOG bord j naçG:o ao COAlilndo dR Opera,ões N;l.va i 5, elll telllPo de guerraJ dCYR

meios capazes de exercereM o Pod~r de Polícia, a Sinal ização.Náut ica ,icar claro para a Naçio que. Guarda Costeira é Reserva ca Marinha

~ int~9rarem o SisteMa Nacional de Busca e SalvaMEnto~ ou as atri- e apta a ser utilizada tm caso de ntcessldad2J

buições da Guarda Costeira nio seriam CUMPridas.

órgão, ao considerar es5RS as

a aaior si~plicidadR p05sível e

:arentes nacionais no a.~lent.

formulação do novoA

cxpoatoa, deve procurar

co.plemcnt~ção •• áreas

R obter pactos todas

seja. 51.- a adcquada

h(drlco.

COMO forma d~ se Rxeqüibllizar o programa

nacional sobre ele, é recomendáVEl qu~ os meios

lles, bar~tos, nacionais e regionais, onde adequado.

consenso

Esta obtenção de meios deve vir embutida dentro do

csfor~o político a ser feito ao se criar a Guarda Cõsteira ou gas- teira,

tar-se-á mais energia depois para isso e, então, será multo Mais dl-

h) .prRYRr Plano dR Aqulslçio dR HRlos da Guarda Cos
inclusive COM os ~~Jos air.os adequados, e

j) culturar na Guarda Costeira, atQ onde Isto for

fícil. ORcorre des5R quadro que," ao nascer grávida de"--seus possível, a doutrina e as tradições navais, de Modo a ter o seu

aeloti flutuantRs (e a~~ROS) _ a deMonstração de 5ua presença _ a pessoal integrado, IndissoluvelMente, às a5plr~çõcs do Ministério da

'Guarda Cpstelra poder.! eM prazos curtos, ocupar os espaços que lhe Marinha e orgulhosos de sereM sua REserva.

estio dRst inados.



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 6 3035

A Guarda Costeira irá operar na ~aixa do poder Marí

nacional não coberta atualmRnte, ou ou mal coberta, quando é o
por noesa Harlnha, pela persistente falta de recursos.ca50,

A5Sj~. COMO se viu, aléM do que já diz seu próprio Essa Im~ns. costa precisa ser protegida e guardada,

nOM., são atribuições típicas de u~a Guarda Costeira a contrlbuiçio, precisa ter seus eSpa~os e nichos ecológicos protegidos da agreG~ão

de acordo co. as postura5 do Ministério da Marinha. na orJ.nta~io c 'de u. desenvolvimento inconseqüente e que nio respeite a natureza.

controle da Marinha Mercante no que interessa à Seguran~a Hacional. Nossas baía•• nossos mangues, todo o nOS60 litoral precisa de ·ser

g ex«releio do Poder de Policia do Estado no aMbiente aquático, o guardado para uso ~d~quado pelo país. Daí a propositura d~ criação

provi.cnto de sRgurança da,navEgaçio Em SEral, a flscaliza~io das da Guarda CostEira, qUE vem no bojo de$se proJ~to or~ apresentado.

águas sob Jurisdição nacional, inclu5;v~ no que toca à prRsRrv~çio

da qualidadR do meio aMbiente, o exercício do balizaMento. da sina

llza~ão náutica e integrar o sisteMa nacional de busca e salva.ento timo

do .ar.

Adicionalmente, no ~u. respeita a pos.(vela coopeya-
~ões da Guarda Costeira co. órgios de outros Mlnlst4rlo., na exeGU- A Guarda Costeira não competirá co~ a Marinha. Ela se
çâo de atividades ou atribuições qUE sejam exercidas no ambiente .a- so.ará à Harinha, tendo e~ vista nosso futuro comum, a defesa da vi

rítiMo, fluvial e lacustre, onde houver qualquer tipo ou porte de da no litoral e águas interiores, considerando d colaboraçio que po
navEga,io, i posaível imaginar-fie e5sa cooperação com o Ministério dErá trazer na solução de muitas questões civis ligadas ao uso do

da Just iça, no controle de estorangelros R ação pol ic ial a bordo; com Mar.

o MinistÉrio das Rela,ões ExtRriorRs, na insp.çio de fronteiras ~lu-

AdiclonalMcntcp no que respeita a possíveis coopera
ções da Guarda Costeira com órgão~ d2 outros Minlstérlo$p na ~xecu

ç.âo de atividade!; ou atribuições '~ue sejaM exercidas noalAbient~ lIa

rítlmo, fluvial e lacustre, onde houver qualquer tipo ou porte de
navegaçio, ~ possível imagin~r-fie essa cooperação COM o Hi~istério
da Justiça, no controle de estrangeiros. ação policial a bordo, co~

o-Ministério das Relações Exteriores, na In~P2ção de fronteira5 flu-

ao contrabando, des

M~io Ambiente, ·atr,,

e na preservação da
flora e da fauna e no combate à poluição; com o Ministério da Saúde,
na vigilância sanit&ria dos portos « na assistência médica R profl

litica ~a popula~ões ribeirinhaa, co. Q Ministério da Infra-Eatrutu

ra, na fiscalização e protRçio das campos de petróleo submarinos e

das plataforNas R eMbarcações de prospecçio e e~plora~ão de petró

leo, bem como na $eguran,. dos portos e hidrovlas: e com o Ministé

rio do Trabalho, na ~i5calização ao t~~balho marítimo; além de ou

tras atividadES aquáticas que requeira~'a ~ventual cooperação da

ext~n.a.creio ser óbvio que co.tas tio

RESUHD DA JUSTIFICAC~D

Fln;alllRnte,
quanto as nossas não devam ser deixadas ao léu, ou a05 pouco. recur

sos atuais da ~.rinha para olhar por el~s. Que venha a Guarda Cos

telr;a.

vlaie, com o MinistRrio da Economia, no combate ao contrabando, des- A reconhecida falta de consciência marítima do 'Br~

caMinho e COMércio ilícito; com a Secretaria d~ Meio AmbientR, atra- s'l, país de Mentalidade continental Mas qUR depende do ~ar, nio tem

vés do IBAMA, no apoio às atividades de pesca e na preservação da perMitido qUR o. recursos necessários ao atendimento das nec.s.lda

flora e da fauna e no co~bate à poluição; com o Minist~rio da Saúde, d~~, levantadas pela avaliação estratégica da conjuntura, sejam en

na vigilância sanitária dos portos ~ na assistência médica e pro~i- tregUE5 à Marinha na medida adequada.

lática à. populaçõES ribRlrinhas; com o Ministério da Infra-Estrutu-
ra, na fiscalização e prota,ão dos campos de petróleo submarinos e Ora, na medida em que a Guarda Costeira possa levan
das 'plata~orMas e embarcações de prospecçio e explor~çio de petró- tar rEcursos para o cumprimento dessas tarefa~ hoje precariamente

leo, beM como na 5ttgurança dos portos e hidrovlas; R COM o Mlnl5té- CUMpridas pela Marinha - sem 6uarda-Costeira p apesar do esfor~o de

rio do Trabalho p na ~i5callzação ao trabalho marítimo; além de ou- senvolvido p ou, simplesmente r não cumpridas, e possa execut~-la5,

tra6 _tividades aquáticas que requeiram a eventual coop~ra,ão da pro~jsslonalmente, maior respaldo terâ o Ministério da Marinha, do

Guarda Costeira. qual a Guarda Costeira será parte indissolúvel, para reOCupar espa-

Como se vi, todas estas atividades potRncialMente ços políticos perdidos ao longo do teMPO, recuperar outro. ~ ae ini

adequadas E capazes de sereM executadas pela Guarda Co~teira exigam ciar o conseqUente processo de crescimento e desenvolvimento d06

tare~as que, eMbora essenciais ao País, são chaMadas ~ubsidiárlas e. instrumentos da Marinha para sua distin~ão constitucional, capaz de

~ace das tarEfa~ da Marinha voltadas para o Poder Naval. ~obilizar a Na~ão para atender às necessidades imprescindíveis de

Por tudo Isso ~ qUE, ao assumir a Guarda Costeira construir o Poder Naval rftquerido pela avalla~ão estrat~9ica e pelos
int~resses NarítiMos do país.

e~sa5 atribuições qUE hoje são de5e~penhadas pela Marinha no exercí-

cio do Poder de Polícia na área marítima, fluvial e lacustre, estará É eSsa cOMPreensão de sua utilidade, combinado à in

sendo liberado mais fôl~go para a Marinha dedicar-se, precipuamente, dica~io das fontes de recursos para sua criação e m~nutençio que dá

aos aspectos n~vai5 de sua MI~s~o. caráter de constltucionaiidade e necRssidade indiscutível do nos~o

Sobr~tudo, não pode ser esquecido que, além do óbvio órgâo para o atendim~nto dos intEresses nacionais. Aqui não se está

efeito logístico-material que fará o País' ter um incremento de meios criando despesa sem prever receita. Trata-se, simplesnlente, de reor

que, em caso de guerra ou conflito (d~vida~ente rearm~dos ~ apare- ganizar 05 recursos em proveito do.paí~.

lhado~' nos jazentes e terminais con?trutivos j~.dejxados prontos>,

p.ssarão ao controle direto da Marinha. de Guerr~ para eMprego nas

oper.~õe. Rm curSOr contribuindo para um in~gável r~forço ao Poder
Naval, a criação da Guarda CO$telra. princip~IMcnte, irá ~acilitar,

no seio do povo, o entendl.enta das coisas do m~r R permitirá mais

recur50S para ser dada a partida no proc~s5o dR cOMPreensão nacional

de qUR o Brasil ~um país continental Ma» qU2 depende do mar. Esta
MO. convencido5 dE que somEntE quando a Naçio ~ntend~r Isto, • Mari
nha terá o Poder Naval qU~ a avaliação estratigica requ~r ~ o p~í5 viais; COM o Ministério da Economia, no CO~b&tR

'terá o Poder MarítiMO adequado à posiç~o do Brasil na Co.unid.de·da~caMinho e COMércio }lícitop COM a SeGret~ria de
'Naçõ••• o vés do IBAHA, no apolo às atividadES de p~sca

Por tudo isso é que, ao assumir a Guarda Costeira

essas atribuições que hoje são desempenhadas pela Marinha no exercí-

de serem executadas 'pela Guarda Costeira exigRM

es~enciais ao País, são chamadas subsidiárias eM
Marinha voltadas para o Poder Naval.

Guarda. C05telr~.

O Brasil teM Mais de 4.800 Milhas ds litoral. Sio COMO

.aia de 7.5" qull8.atr05 de águ~. costeira., ondw SR inicia a pla- a dequadas e capazeã

ta#ar.a continental do .ar dE 200 Milhas ou mais, até UM MáxiMO dEtare~as qUE, e~bpra

3~••llhas r dependendo do pé do talude da pla.ta~or~a continental, 'ac~ das tara~as da
que precis~Mos definir para,não perder o país esse imenso patrimônio

nacional obtido a par~ir das posi~ões políticas colocadas pelo De

cr~to nQ 1098/70, q~~ criou o mar territorial da.s 200 milhas.

sO> vi, todas estas atlvidilde~ potencialMente
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Dto AO PAO~EToDt LU Dt AUTOAlA DO OEPUTADD PAULO DCTAVIO DUErua' sglRE A CftUÇAO DA GUARDA CD5TE~RA E. DA. OUTRAS PROVIDENCIAS.

dR d.z.Mbro ·dR 1991.Sala das s•••i •••••

Flnal ...ot .. , creio ser ôbvio que costas tio exten.as
.~ta a. no•••• não deve....r deixadas ao léu, ou aos poucos recur

... atuais da Karlnha para olhar par ..l.s. Gu.. yenha a Guarda Cos

telr.'

cio do Poder de ;otícia n~ área Maríti.a, ~luyial R lacustre, ·estará

seft40 liberado aals #11.10 para a Marinha dRdlcar~se, precipua.tota,
......setas navais de sua Mi ••ão.

Sobretudo, nlo pode ••r esquecido qu.. ,' alá. do ,óbvio

.'eito toalstlca-••tcrlal que 'ar' o País ter UM increaento'dR .~io•

...... , •• caso de suerra ou con'l ito (d ..vid....nt .. rRara.dos., apa,...
1~a4D. nos Jaz.~te... te"ainais construtivos Já deixados prontos),

•••••rio .0 contraIR dirRta d. Harinha dR GURrra par••MprRga n••
..araci•••• curso, contribuindo par. UM inegável ,.efO,.,o· ao Poder
~1,1 a crl.~lo da Guarda Costeira, prlncipal.ente, Irá facilitar,
•• selo da povo, o entendl ••nto da. cois.s do aar e .perMitirá •• is
recursos ,ara .e,. dada a partida no processo de cOMpreensão nacional

~e ~ue o Ir•• ll é U. pal. continRntal qUR dRP~ndR do Mar. Esta.os

convencida. da- ~u••0000nta- quanOdo a Naçio ..ntRnder isto, a Har ioh..

terá g Pod..r Naval qu... avalia~lo Rstrat.gica requer e o País t~rá

• Pa4er H.r(ti.a .dequado à po.i~ão do Brasil na Co.unidade da. H.

"Ie••
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LEGISLAÇÃO CITADA ,-""'Afi-: . 5." Os" serViÇos ·!sl*1ftcados
besta W abraIlj.!em t8Jn,0~m aJ llbu·'
o;rinie~ e Duvials e ... àgul-S na-:
'YPgáVE!5 de 1I0SSll ba4a' potarnoal'á- I

fica. ," -
Art·. 1.0 Esta lei enu.ui em ligar

11(lo~l!9ta lif sua publiceção ~ogaem.

as c1is'poIlçõH. em' contririo.
Rio de Janeiro, eII:1- 10 d! f~verelro

de 1955; 134 Q ela .Independência e
67." da República.; I .

,JoÃo CAJ'í FILHO.
Edmu1!do ~OTd.ão,,Amorim 40 VaU!.
CO$ta P(,fto:. .

DICtlITO...., "' 2lIO
DI 11 DI .IVlRllao DI IH7

.....
. ~~ ........... tio .....Jnlttroç.. F"'''. 011..
~- ,...•• -- ""..i"'.....l.... Ü __

t~=~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~=:==~=::::
DECRETO.LEI NoIll.D9B - Dl: 25 DE

IWtÇO DI: 19'70

Altera os limites do mar tmitorial do
. ~rasil e C!á outraJpr~.

O Presidente da Repllblica. 'UI&t1do
4as atribuições que lhe confere o ar
tigo 55. item I, da COJ1Stitui~O,e con
lõ1áerando:

Que o Interesse espec1al do lI:Iltado I

costeiro na manutenÇão da produtivi
dade dCll!ir. recurB06 vivos das zonas ma-'
ritíma15 -adjacentes a seu litoral é re-

· conbec1do pelo Direit~ Into "a~'!l"3!:

Que tal interesse 150 pode ,"r eficaz
mente protegido pelo eJ:!lrcICIO da s0
berania inerente ao conceito domar
territorial' <.

Que cada Estado 'tem competência
para fixar seu mar territorial dentro
de l1mitel5 razOáveis, atendendo a fa-

·rores geográficos e b!01ó~ic'l5 aC~lm

como ..s necessidades de sUa popula
ção e &ua segurança e defesa, decreta:

Art. 1.9 O mar territorial do Brasil
·abrange uma faixa de ~ (duzentas)
milhas marttlmall de largUra, medidas
a partir df. l1nha do baiXa-mar do 11-
·tal-al continental E i::sular brasileiro
aôo:.ada como- referé:lcia na;. cartas
r.::mlcas ,brasileiras.

Paragrafo uruco, :"os lugares em
que a linha costeira aoresenta reen·
tranClas pro!unaas o~· saliéncla,. 0:1
'onà~ existe uma série ce Uh,.; ao 10:'
'go oa costa e em sua proxlInidaàe
imediata. será acotado o método (ias
linhas de base retas, ligando pontos
apropriados, para o traçado da linha a
pal'tir da QUlll será m?diôa a extensao
ào mar territorial.

I Art.-:/.9 A soberacla do Brasll se t6
tende. no espaço aéreo acima do mal
territorial, bem. corno ao leito e $Uo-
5010 déste mar. .

Art. 3.9 E' recOnh~ido a~ navioS
I de tõdas as nacionalidades o direito
de passagem Inocente DO mar terr1
toriál braslleiro.,

§ 1.9 .Conaidera-l!ll! passagem 1DOcen
Ite o 5imples trãn&1to pelo mar 'terri
torial. sem o exerclcio de quaisquer
ati\1d&des estranhas. navegação e
'sem outra& parad&l; que lIio as lnc1
dentes.• mesma navepçlo.

I 2.• No mar territorial todos OIÍ na-·
viOl5 devem cumprir os regulamentos
brasileiros destinados a garantir a paz,
a bOa ordem e a segurança, bJ!m co
,mo evitar. poluição daa tguu e o
daDo aos recur&06 do mar.

f 3.9 O GQvêmo brasileiro estabele-.
ccrá os. r~lamentos que. por moti
vos de iegUrança, lhe· pareça ~ecessá
rio fazer ODservar por naVios de guer
ra e outros navios de Estado estran
iDo.

r:. :-;-:.~.: .:-•.~ .w. _..,•.•••..... ~ .'••.• t

Art. 4.9 O Govúno brasllelto regula
mentará a pesca, tendo em ViSta o
aproveitamento nacional e a comerva
çlo dos recursos 'rivos do mar terri
torial. bem como..u atividades de pes
quisa e exp1oraçiO.

I 1.9 Os regulamentos poderio f1Xar
ZODJlC em que a~ seja exclusiva
mente reservada a emb~ bra-
sUeiraa. '

I 2.9 Nas zonas do mar temtor1al
que ficarem abertas ~ pesca JKn' em
barcações estrangeiras, llÓ podéTào es
tas exercer suas atividades q"'ncIo ae.
vidamente registradas e aUt$lzaa~,

,e mediante obrigação de respeitarem
·a regulamentaçAo brasileira.
· I 39 Poderão ser definidos no!" fiCO-o
:'dos internacionaiS, em prinCipio Da
! base da rec1proctdade, regimeRS eslJ!-
·cI.als ~ pesca, peaquJlla"-e dP1oraçio
'DO mar.terr1okJria1. . I

Mt, 5:"-ÉSte Decreto-lei entrãra em
"ll:or na data de sua publicaçao. 'e

."ooado o Decreto-lei n,9 553, dE 25 de
ao:'ii de 1969, e OUtras dispos1çóes em
contrario.

Brasil:a. :!5 de marco de 1970:
\ 149.' na lndependéncia e 82.9 da
·Republ:ca.

EMÍLIO G. MtDICI

AI/Tedo BuzaUl
.~. d::.l'ccrw dr Barros lo' u'!U:s

... 1t!à.rio Gibson Barb.oza.

......~ - _ .
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e.!!!

direito

trab!.
final

Parágrafo Unico: Será nula de pleno
qualquer cláusula de reserva proibindo a contrataçlio do

lhador pela empresa tomadora de trabalho temporário ao
do prazo em que tenha sido colocado à sua disposiçllo pela

presa de trabalho temporário.

Art. 82 - O contrato celebrado entre a empresa
de trabalho temporário e o trabalhador temporário será lavrado

por escrito, dele devendo constar os direitos a ele conferidos
por esta lei.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

POBLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO(ART.54)
- ART.24, lI).

PROJETO DE LEI NlI 2.368, DE 1991
(Do Sr. Alberto Goldman)

Dispõe sobre o trabalho temporário nas empreRs urbanas
e rurais e dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL OECRETA:
Art. 90 - São assegurados ao trabalhador te~

porário os seguintes direitos, além daqueles estabelecidos d!
retamente pelas partes:

Art. 12 - O trabalho temporário urbano e rural
obedecerá "'as disposições da presente lei.

Art. 2Q - Considera-se empresa de traoalho te!!!.

.porário a sociedade comercial constituída com a finalidade de
colocar disposição de outras empresas J temporariamente, trab!.,

lhadores devidamente qualificados segundo padrões requeridos
para cada função, remunerados e assistidos por ela.

Art. 32 - Considera-SE Trabalho Temporário
aquele prestado por pessoa física t colocada por uma empresa de

traoalho temporário à oisposição de uma empresa I para execução de

tarefas não duráveis, nos casos enumerados no artigo se')uinte:

a) jornada de trabalho igual d do empregado
substi tuído ou dos empregados permanentes da tomadora de trab!,

lho Femporário, observ~das as disposições legais específicas;

b) remuneração equivalente à percebida pelos
empregados da sua profiss§o na empres'O tomadora de trabalho

temporário, garantida a percepção d~ piso assegurado à categQ

ria profissional par convenção,_ acordo coletivo ou sentença no!,
mativa;

. c) férias e décimo terceito salário proporci~

nais;

Art. 4g - O contrato de trabalho temporário
admissível nos seguintes casas:

d) repouso semanal remunerado;

I - no atendimento à necessidade transitória de
substituição de pessoal permanente;

e) adicional pela prestaçfto de trabalho em
horas suplementares, noturnas, ou pela prestação de trabalho

perigoso ou insalubre, nos valores estabelecidos para os e!!!.
pregados permanentes da tomadora de trabalho temporário;

11 - em decorrência de acréscimo ocasional de
serviços; f) fundo de garantia por tempo de serviço;

lI! _ na ocorrência de criaçião de atividades n.Q.

vas na Empresa Tomadora de Trabalho Temporário;

IV - na suspensão de contrato de trabalho

pelo prazo de sua duração;

g) proteção previdenciária e seguro contra ac!
dente de trabalha nos termos da Lei Orgânica da Seguridade S.Q.

cis1;

h) salário-família para os seus dependentes.

v - no contrato de experiência, c,-!ja

inclusive com uma única prorrogação, não exc~derá de

dias;

VI - nas atividades sazonais;'

duração,

noventa Parágrafo Primeiro - A empresa tomadora
Trabalho Temporário é obrigada a comunicar'à empresa de
lho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vitima

um assalariado posto à sua disposiçfto.

de
trab!.
seja

VII _ em atividades especificadas em convençfto

coletiva ou em acorda coletivo de trabalho e para as quais não

é de praxe o emprego de contrato de duração indeterminada, em

razão de sua natureza ou de seu caráter temporário.

Parágrafo Segundo - Considera-se local de tr!
balho, para efeito de legislação especifica, tanto aquele onde
se efetua a prestação do trabalho temporário, quanto a sede da

empresa de trabalho temporário.

Art. 52 Ressalvado o disposto no art. 4g , IV,

o contrato de traoalho temporário, em relação a um mesmo trab!.

lhador não poderá ser celebrado por período superior a l20(ce!!.

to e vinte) dias, admitida uma única prorrogação que será l~

vrada por escrito, par período não superior a 60 (sessenta)

dias.

Art. 102 - Co-nstituem justa causa para rescislio

do contrato do trabalhador temporário aquelas tipi ficad'as nos
artigos 482 e 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, ocorren
tes entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temp~

rário, ou então, entre aquele e a empresa tomadora onde estiver

prestando tr.abalha temporário.

Art. 7Q - O contrato entre a empresa de tr.!

ba1ho temporária e a empresa tomadoI's de trabalho temporário

deverá ser obrigatoriamente escrito e dele deverá constar e~

pressamente o motivo justificador da demanda de trabalho te!!!,

porário assim como as modalidades de remuneração da prestação

de serv iço.

Art. 62 - As empresas de trabalho

são consideradas da mesma categoria econômica e os

res temporárias da mesma categoria profissional.

temporário

trabalhad~ Art. 112 - A empresa de trabalho temporário fOE
necerá à empresa tomadora de trabalho temporário, quando soliei

tada, a Certidão Negativa de oébito (CND) para com o Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS).

Art. 120 - A fiscalização do trabalho poderá
exigir da ~mpresa tomadora de trabalho temporário a apresentação

do contrato firmado com a empresa de trabalho temporário e desta

o contrato rirmado com o trabalhador temporário.
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•Art. 13º - A empresa tomadora de trabalha te!!!.

porarlO é solidariamente responsável junto ao trabalhador temp.Q.

rário pelas obrigações contraídas pela empresa de traoalho tempQ
rár ia t durante o per íodo de vigência do contra to.

Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,Espiríto

Santo, Bahia, Pernambuco, Alagoas'e Sergipe, e no Distrito F~

dera 1, e o aument o da demanda de mão-de-obra temporár ia t rec-º.
mendam se proceda, dezoito anos após a aprovação da Lei 6.01~

a uma ampla revIsão desse diploma legal.

Parágrafo Llnico - A responsabilidade solidária

se estende aos encargos previdenciários e securitários legais.

Art. 14!2 - E: vedado à empresa de traDalho te!!!.

porário:

I - Cobrar do trabalhador temporária quaisquer

importâncias r facultados os descontos estaoelecidos por lei;

Com o propós i to de se da r atua 1idade ao
tratamento deste tema 1 elaborou-se o presente projeto, tarefa

na qual foi aproveitada toda a experiência reunida J trazer!.

do-se t com esta finalidade, a colaboração das organizações

representativas do setor, cujos subsídios foram altamente

aprec iados.

11 - contratar trabalhador estrangeiro sem vi!
to de permanência definitiva no país;

Art. l6Q - Compete à Justiça do Trabalho dir..!.

mir'os litígios entre as empresas de trabalha temporá.rio e os

trabalhadores temporários.

Art. 15Q - Nas anotações gerais da Carteira de

Traoalho e Previdência Social (CTPS) do traoalhador será anotada

sua condição de temporário, pelo espaço de tempo em que perdurar

esta si tLJação.

Parágrafo L1nico - A empresa de trabalho tempor!

rio está de50origada. de proceder aos registros previstos na

Seção Vl1 d.o Capítulo I e na Seção V Capítulo 11, ambos do Tít!,!

lo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, somente em relação

aos tra~alhadores temporários.

o projeto exige que a mão':'de-obra temporária s~

ja organizada por empresa comercIal, excluindo-se da atividade

a pessoa física. Com esta providência pretende-se oferecermai.2.

res garantias aos trabalhadores temporários, impedindo-se que

se tornem vítimas de pessoas inescrupulosas.

Mudança fundamental em relação à lei vigente é
aquela que, já no artigo lº do projeto, preNê a possibilidade

da utilização do traoalho temporário nas atividades agrícolas,

sooretu'do considerando-se as exigências sazonais das safras. E.§.
tamos convencidos de que, sem a eventual possibilidade do empr!:,

go dessa mão-de-obra J 'tornam-se imp<.lssívei 5 I por antieconômicas I

as atividades dos médios e pequenos agric,ultores.

Eliminam-se, no projeto, as antigas exigências de

registro da empresa de prestação de trabalho temporário no Mi

nistério do Trabalho. Dentro das modernas e saluti::l.res tendências

à desregulamentação, não se encontram mais motivos para se atri

buir ao Ministério uma incumbência meramente burocrática, sem

comprovados resultados práticos.

disp.9.

substitui

111 - colocar tratialhaClores temporários

síção de empresa tomadora de trabalho temporár ia para

ção de empregados oesta, participantes ae greve.

sua publicação.

Art. 18Q - Esta Lei entra em vigor na data de

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário

Art. 179. - O poder ExeclJt i vo regulamentará

presente Lei, no prazq de 90 (noventa) dias.

No que ~e concerne aos direitos dos trabalhadores

temporários, o projeto é mais aorengente do que a lei em vigor,

e se adapta à Constituição de 1988. Assim é que a sua remunero!

ção deverá equivaler d do trabalhador da mesma profissão na e!!!.

presa para a qual prestará serviços, não podendo receber, em

nenhuma hipótese, abaixo do piso estaoelecido por convenção,aco!,

do coletivo ou sentença normativa. Nesta linha de preocupação, o

projeto define com clareza o seu direito às férias e 13º sal-ª.

rio proporcionais e ao fundo de garalltia por tempo de serviço

e salário familia. Pelas mesmas razões se assegura a proteção

previdenciária e a seguro de acidente do trabalho.de 1991.deSala das Sessões,

< ,

: "I

~-,' .....

Deputada AlbertaJ,Galdman

De maneira bastante nítida o projeto estabelece

a solidariedade da empresa tomadora de trabalho temporário em

relação à empresa de prestação de trabalho temporário perante o

trabalhador para que) se esta última faltar com as suas oorigaç5es

não lhe resulte qualquer prejuízo.

JUS T I F I C A T I V A

Aprovada p.ara atender às exigências de um

País que dava largos passos no sentidO do desenvolvimento s.Q.

cio-econômico, a Lei 6.019, de 03 de janeiro de 1974, cumpriu

o seu papel pioneiro com inegável sucesso, proporcionando.

surgimento de empresas especializadas na prestação de trab~

lho temporário e o acesso ao mercado de pessoas que, por uma

ou outra razão não se encontravam, momentaneamente, em condi

çi3es de assumir os encargos típicos de contrato de trabalho

permanente.

o crescimento do setor, hoje representado

por cerca de mil e duzentas empresas especializadas no eixo

Rio-São Paulo-Minas Gerais, além daquelas que se situam nos

A dilatação do prazo permitido para a contrat.!

ção do trabalho tem}lorário, de 3.(três) meses para 120 (cento e

vinte) dias dá-se em virtude da ampliação do prazo de licença

gestante de doze semanas (CLT, art. 392) pela Constituição de

1988 (art. 72, inciso XVIII). Sabendo-se que, na generalidade'

dos casos a substituição da gestante ocorre pela trabalhadora

temporária, e que aquela, por razeies óbvias, procura acresce..!:!,

tar ao período de afastamento as suas férias anuais, fez-se in

dispensável permitir à empregadora a ut~lização da temporária I

por, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) dias.

Longe de se mostrar um problema, o trabalho te!!!

porário revelou-se uma solução, sobretudo nos sistemas de legi..§.

lação trabalhista minuciosa, onde o próprio trabalhador não d~

seja ser formalmente admitido por períodos curtos, e a empresa

não tem como fazê-lo em razão dos elevados custos das admissões
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e das dispensas. O crescimento do setor é testemunho da sua uti

lidade social, o que impõe a atenção do Poder Legislativo, para
que a lei não entre em descompasso com a realidade.

A atualização da Lei 6.019 de 1974, é, pois,uma
exigência de uma socieelade que se desenvolve, e para a qual este

projeto procurou dar as respostas esperadas.

'"
I f'c, I

0)/ /'Z </

Deputado Albert";~old.an

LEGISLAÇÃO CITADA -CONSTITUTICAO
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

J988

TituloU

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo U
DOS DIREITOS SOCIAIS

..... - _ _ -:, - .

Art. 7· São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:

Parágrafo Onico. Além da qualificaçAo civil ou
profissional de cada trabalhador, deverão ler anotados
bXls 06 dados relativos 1 BUa w:ImIssAo no emprego,
duraçlo e efetividade do hbaIho, a térlas. lacldentes e
demais cfrcunst4ncias que 1ntetI.llm i lJIOteçIo do tra-
balhador. .

M. 42. 'Osdi:x:umetiloS de '.que triIIa O 'ar\. -41
serão.~ pÉlfáS:~i'RegfóííeJs do"Tra
balhO, por oWos 6rgAos'~ou pÍIo Fi6ca1 do
Trabalho, wdada_a cobrançadeCaúaJqúel' emoJumentl.

Art. -43. Flsvogadopela LeiÍl~ 7.855169.
Att. 44. Idem.
Att. "5. Revogado pelo cJeaet>-!ei 0 9 229, de 28

de fevereiro de 1967(D.O. 28-2-1967).

Att. 46. Idem.

M. <47. A empresa que mantiver empregado não
registrado nos tennos do alt. 041 e seu parágrafo I1nico
Incorrerá na multa de valor igual a 10 (dez) vaJores-de
referência. por empregado n/io registrado, acrescido de
igual valor em cada reincidência.

Parágrafo I1nico. As demais Infrações referentes
ao registro de empregados sujeitarão a empresa à multa
de valor igual ã metade do valor regional de referência,
dobrada na reincidência.

Ar!. 48. As multas previstas nesta Seção serão
aplicadas pelas Delegacias Regionais do Trabalho•

CapftuJo U

DA OlJRAÇÃ01>O TRABAlHO

XVIII - licença à gestante. sem prejuízo do emprego e
do salário. com a duração de cento e vinte dias;

• " tJ ... .. ... • •

88çloV
DO QUADRO DE HORÁRIO

, r ~ ••' ••

..............................................., .

DECRETO-LEI N9 5A52 - DE 19 DE MAIO DE 1943

AproV8 a ConsofidaçAo das Leis do Trabalho

TíTULO 11
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO
TRABALHO

Capftulo I

DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Seç60 VII

DOS LNROS DE REGISTRO DE EMPREGADOS

Ar!. <11. Em bdas as atividades será obrigal6rio
para o empregador o registrO dos respectivos hbalha
dores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conlonne Instruç6es a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho.

M. 74. O h<ririo do nbelho constará de qua
dro, organizado confonne modelo expedido pelo Minis
"o do Trabalho, e afixado em lugar bem vlsrvel. Esse
quadro lerá dlsaiminatlvo no caso de nAo ser o horário
dnloo para 1odos OS empregados de uma mesma seção
ou turma.

§ 19 O horário de trabalho 8erá anotado em re
gistro de ~ados com a indicação de acordos ou
convenç6es coletivas porventura celebrados.

§ 29 Para 06 eSlabelechnentos de mais de dez
"abalhadores seni obrigld6rla a llnolação da hora de
entrada e de ..Ida, em registro menual. mecanico ou
eletr6nIoo, conforme Instruções • terem expedidas pelo
MinIstério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação
do perfodo de repouso.

§ 3'2 Se o trabalho lar executado tora do estabe
Ieclmenlo, o hor'rn>"dos empregados constará, explici
lamente, de tk:ha OU pepeIetB em leU poder. sem prejur·
zo do que dlspOe O§ 19 deste artigo.

tW •• , C' .... ~ () ., ..., C".

TITULO 111
DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO

• # • • • • • • • • •••••••
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............................................................................. - .

t 4~ Em c.I5OS Ixcepcionais, medi'ntl1181t-oo rMdíco. nI forma do S1~•• permiti'
do , "",Ih« vrAvid...nuclor di funç&>.

... , -

LEI N9 e.018 D& I 1)& JAll'UJo
.. 18'1•

DUp6e aobre O trAbAlho tempordno
ft(U emprel4l IU'OCUIU • dá outrA'
prOVlU1lctGl •

O Presidente da RePlibhca
Fa.ço ..ber Que o COngresso Nacio.

nal decreta e eu u.nciono a Iei"U1nte
Lei:

Art. 19 I: ID8tltuJdo o reeune de
trabalho tempori.r1o, nas condições
e.stabe1ec:.1du Da presente LeJ.

Art. 29 Trabalhotemporario ~
aqUele prestado por pessoa 'islca a
uma empresa. para atender .. neces
l1d&de tran.&1tórta de aubstltwçúo de
seu pessoal regular e permanente ou
a acréscimo extraord1nirlo de aen I
ças.
, Art. 311 t reconhecida a atividade
da empresa de trabalho temporário
que passa a Integrar o plano bás\co
do enquadramento sindical a que S~
retere o artigo 577, da ConsoUd&çâo
das Leis do Trabalho.

Art. 49 Compreende-se como em
presa de trabalho temporário a pe.~_

10& f1sica ou Jurldlca urbana, cuja
atividade consiste em colocar .. dis
posição de outras empresas, tempo
rariamente, trabalhadores, devida
mente qUal1tlcados, por elas remune
rados e assistidos.

Art. 59 O funcionamento da em
Dresa de trabalho temporúio e.tepo..ri-
derá. de. reristro no Departam:mto
Nacional de Mão-de-Obra do Mln.is
térlo do Trabalho e Previdencla. Co
dai.

Art. 19 O pedido de re,1stro para
funcionar deverá ser Instruido com
os aeeutntes documentos:

A) prova de COnstltUlçio da f1rm&
e de nac10naUdade bl'&S11elr& de seU8
&ócIos, com o competente rerhltro na
Junta C'omercl&l da localidade em
que tenha lide;

b) prova" possutr capital aoc1lLl
de no m1nlmo QUInhentas Yese5 o va
lor do ma1oI" alárlo-mInImo V16ente
no Pala;
•.!~_E!'- de entreea da !'el~o de
wlIWIUUIKloref a que te retere G artt
lo 180, da CoDaóUdaçio dai z,Js do
Trabalho. bem como apresentação do
Certlllcado de Regularidade de aI
tuaçio, fomecldo pelo Inlltituto Na
donaJ de Prevldenc1a Soc1a1'

d) prova do recolblmento 'da Con
trlbUlçko Sindical:

e) prova da propriedade 10 imó
vel-sede ou recibo referente 80 llltl
mcao .. mês, relativo ao contrato de 10

çao;
1> prova de inscrição no Cadastro

Geral de Contribuintes do Min(:,tétlo
da Fazenda.

Seçlo V
DI Proteç&ll Maternidade

• "" • r ... . .

/1 MO ...... elo honre ... elo boi """ pnnicecIo no II<1ÍIX> """'" qJIIQuIr_. lU
....._, _ ....- ooncIiç6oo. lIIvtJ em .., dllogltimo doi.... poóp<II .... di

-;
/tI eIOlIIIvo di honre ou di boi """ou ot.-lIoieoo.....x:- """"0_

do< '1UpOÓO<WI~. lIIvo .. _ di~ dof_. ptÓIlr1I ou dI_;
li pttic.I_dl~dI_.
"-'g<afo 0nIc0. C<lnotItIJÕ~ juIla .... 1'0" diIt>o<lII di~ • ""......__~Im~:""-.dI..,.__1

lIgInllÇa necionII.

t I~ Olfn/><IgIdo pode<i__I _çIodoi NrAçoe O<J rwdndi<o contrItl>•
.-Ido... elo~h« obrigIç600 Iogoio. i>comportlvM com I continullçio do ...·
1Jlço.

t r. No CMO di mona do lmlJ'ogedor _ Im _ i><IYidllll. , IecUltldo
.. empregodo necIncIr o lOO<1trItO di tZIboIho.

t 3~ NII hIp6t-.. doo lotroo d. I. podofi o~ ".,." I .-cIo_
_cIo-.o '0__*~__ÇÕIO. pormor-.clo .... nIo
110 -.Iço'" fNI dIcWo do_.

. . TITULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO'

• An. 412. C<>notll-../uIlI ..... ponIreociIIo do_ocIotllblllo".,.."",.·
dor:

.1 ato cIolmprobldodo:

., Inoontinlnclo di conduto ou lIlIU procdnonto;
el negociIçIo _ PQ< conto poóp<II ou ...... ""'" ponnIooIo do~••

9*>do conotituI< eto di <:onCOIJtn<IIA omp<MI ponIl quoI trobIIhIo~.ou fo<
JI'Wludic;aIIO IIMIX>;

dI condonIçIo airnlnII do 1n'lP'WQlJdo. p-.dI Im julgedo. eMa nIo ,_ hIMdo
"-lIIo di ••",uçlo dlpona;
• .1 _ no~ dIIl'IIpICtlva 1unç6eo;

" llrlbriIg.- - ou "" II<V!ÇO;
,1 WMçIo di....., dlomp<MI:

111 _ dllncliIclí*>I ou cIo__çIo;

lt-........dI_;

'.. CAPITULO 11I
DA PROTEÇÃO DO TRABALHQ DA MULHER

".An. 382. t ÍJra;bido o trabllho da ""'_ vr'vidl no po,toóo di 4 lQUltrol _
_ • 'loItol _ dopoII do 1!I'10, .

I ,~ ao t'inI p<llli&lao '*'" IrVgo. o inicio do IIISl"""'todi_di cIolOU
lrIIbeIho det~ por atestlldo rMdico nos termos do In, 375. o QUlI dever' Nr
vIudo poII __.

t 2~ Em .......copeionM. ao po,lodoo di repouoo In," I dIpoio do pano poderio
.. aurnentadoc dt mlis 2 Idu.sl aemalllll cedi Um, medi8nt. atestado l'ft6dk:o. na forma
do t 1~.

t 3~ Em <MO di pino I~leeipodo•• mu/hlr li" _~ di..no As 12ldoZlI.mlnol
previl1l' Meti .nigo. .

CAPITulO V
DA RESCISÃO_

• Art. «3.o~llOClá _nednddoo_"ploItMt._...
~....,.,.,

. .11oNrn lldgIdoo lIMçoe-"- ......~. deIeooollÓ< 11I, _
lIona C/IOItUr1'*, ou .......,. 10 c:onD'ICO;

61 Iar'-poIo~ou por ... 1WIr*quiooo oom rlgor""-"';
.., ...... perigo m«lIfeeto dll1lIl...-...;
~I nIo __ O llTlP'Il/Idof • cl>ripI9l* do commo;
., prIticar o__ou IIIJI ptIpOItOO, t:ontrI. ou~ di .... femIiI, MO

lIIIvo di hcnnI • boi fomI;

fi • ~O<I"" -'0I0fend0<em....~.1Ilvo em.,., c1111gl*'" cIIIMI. poóp<II ou di OlI\Jom:
,1o~_o_~.__po<_ou_.dllo<me.lIft·

..-.o.~ná1<100_.
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.laIa das S4L"58'õaS, ew 10 de dezembro de 1991

llICOler:
I - PUIgr.....Io. 1lI1>1....taçlo, orIentllÇlo, execur;1o e IlVIl1IIlÇIo '

referentes 11 ...uiçlio li dIetética dos altnos.

II - Pl-J""'to e orientllÇllo de 1leS<JJ1sQs na átea de all-.1:IlÇIo

~11!
Depu~ado Federal CLOVIS/ASSIS

PDT - BAHIA

lIor .uaa qualidadell, Q IlUCO de cac..u,aten

de n.c••••r!...nt.... ali necessidades funda-entais, calóricas, pr,g;

tídicaa, glicídicas de todas as crianças, na escola, além das

Yitaaina. necessárias para o or9anisDO no dia-a-dia.

Alé. do mais, a elevação do consumo de

cacau, favorecerá de .odo decisivo a afir.açio da cacauícultura.

ca-o atividade econõ.ica. fornecedora de .ilhares de e.pregcs

"10 aul da Bahia.

Coa a Ül)l....taçllo dos CIACS, ...itos tenl Ilrgt..e<ltodo "'" as· noIDOS'

~s para seu I\n:I.,...."to- coql11Clllll "" grave deflc1!R:ilJ rutricilnal e de saúde

da pqlU1-:1o rnr'lntu.
o. t.cnico••• nutrição e dietética, co

função • nível d. segundo grau, Bituando-~e na área d. .erenda
• .colar e prograaaa de aliaentaçio do trabalhador, hoje indispe!!

....1 no dia-a-dia, VI!. pesquisando o suco de cacau como alilten

to de ..iar valor ca.lórico na alÍMIntaçào infantil .. bem COIDO de

.graday.l sabor • dotado de ele.entoa fundamentais na nutrição

• dietética da criança.
O fomecllento da merenda escolar. pelo

Poder Público, representa a efetiva ação do Estado para cumprir

o 8àndaJlento constitucional no (art .. 208, VIII) que datenai.n.. o

.tend~nto ao educando atrevés de diferentes programas supl~

..ntar••, entre eles, o da alimentação e assistência à saúde.

• Deí.. é ndcltssário que o Estado, cuide P.I

ra que a aliaentação distribuida realmente satisfaça as necessi
dadea da população infantil atendida, confame os artigos d.sta

Lei.

Art. 2lI - O cuGipio escoJ.u deverá obedecer as 5<9Jlntes noçlles
de e1lIlenblçllo na lIlel'erllIa e!COlar:

01- Yaior CIIlórico lli!dio : lCO:al1kgr. de peso/dla.
02 - IlItrIentes Fl6ldalnentais:

a). Portídes : 2-4 gr.lKgr. de peso/dilJ
b) UpúIes : 2,5-3gr.Ikgr. de peso/dia

c) Gllcldes: 12.15 gr.lKgr. de peso/dIa

Art. JII - CaIpete, ~ blc:nico de rotriçlio 11 dleb!tica da ooexendol

e rutriçllo.

Art. 4lI - Esta leI entn .. vf!pr "" Óllta de SUll PlJIlil:llÇSo e te

~se as dlSllOOliçlles .. cantrário. -

P&rf.lrafo muco. No C&IO de mu·
dança de lede ou de; aberturA de fj·
1la1I, ..&lclas ou escrlt6rlOl 6 dtspen·
Iada a apreaentaçID dOi dOC!Ullentoa
de que trata late artllo, Ulr1ndo-ae,
no entanto, O encam1nbamento l»r~
Ylo ao Departamento Nacional de
141.o-de-Obra decomunlcaçl.o por
tIICl1to, oom JUItltIcatf..... • enderec;o
da Dova aede ou da& unldades ope.
rae10nala da empresa.

Art. '19 A. emprea de trabalho
temporirlo que ~ver funcionando
Da data da vs,encia desta ~J terl&
o prazo de noventa dlas para o aten·
cl1mento das UlIencl&s contidas no
artigo anterior.
Pa~o único. A. empresa m

fratora do presente art1Io poderá f6
o aeu func1onamento suspenso, pOr
ato do Diretor-Geral do Departame.o
to Nacional de Mão-de-Obra, caben
do recunso ao I41n1atro de Estado,
no prazo de dez dIu, a contar da
publicação do ato DO Diário O/lcial
da UnJio ..

A.rt •. 19 A. empresa de trabalho
temporárlo 6 obrJpd& a forneeer ao
Departamento Nacional de Mãl,)·ê~

Obra, quando IOUc1tada, 06 elemen
tos de lnformaçAo Julead06 necessá
rios ao e6tudo do mercado de traba
lho.

Art. DO O contrato entre .. empre
_ de trabalho tempori&r1o e " em
presa tomadora de serviço ou cUente
deverá ser obngatorlamente escrito e
dele deverá constar expressamente o
motivo Just1!icador da demanda de
~ba1ho temporário, assIm Cl'\D10 as
modalll1ades de rem1lIlel'aÇ1o da pres .
taçAo de .erv1ço.

Art. 10. O contrato entre .. em
presa de trabalho temporário e " 2m·
presa tomadora ou cUente, com reJa
çlo .. um mesmo. emprep4o, nA.o po
derá exceder de &di lDeIeI, -.170 &U
torllaçlo eonfer1da pelo 6rdo local
do l41nf.IUrto do TrabaJbo e Previ·
denc1a SC»cIal. lM!IUDdo lDatruçOOa ..
lIereJn b&tDdas J)e10 Departamento
Nadonal de lIio-de-obra.

..••....•......••••. ~ ~ .
LEGISLACÃO CITADA

PROJETO DE LEI Nll 2.386, DE 1991
(Do Sr. C16v1s Assis)

Torna obrigatório o uso do suco de cacau Como alime~

to, básico da merenda escolar.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; E DE
CONSTITUIC~O E JUSTIÇA E DE REDACÃO (ART. 54) - ART.
24-, II).

CONSTITUXçAo
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Capítulo lU
DA EDUCAÇÃO. DA COLTORA

E DO DESPORTO
. .

o caae;so NACICtW.. LBJlETA:

Art. lQ - E obrig...tório ouso' do suco de c.acw cc., aliIB1to bá

!ico constante dos cardápios da ...rema escolar, <prdo dIrigidO llOS estucmtes -;
carentes do f>:lís.

Seção/
Da Educação
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grupo de
expendida

atividade,
necessita

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

W - atendimento ao educando, no ensino fundamental.
através de programas suplementares de material didático-es.
colar. transporte, alimentação e assistência à saúde.

PROJETO DE LEI NII 2.394, DE 1991
IDo Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre atividade rle motorista profissional e dá o~

tras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 98, DE 1991).

o COIIGRESSO, NACIONAL DECRETA:

Art. 12 ~ Motorista profissional é aquele que, habilitado
n.a termos da legislaçao de trânsito, se· encarre
ga do trabalho de dirigir veículo automotor para
transporte de passageiros ou de cargas.

Art. 22 - A rem1}neração e o horário de . trabalho ÓJ motorista
profissional, sem preJulzo de outros direitos

reconhecidos pela legislação vigente, obedecerao
aos seguintes preceitos:

I a duraç!o normal do trabalho será de seis horas
diárias, com intervalo de uma hora, no mínimo
para alimentação, podendo ser acrescida de horas

suplementares em número nito excedente de duab
mediante acordo escrito entre empregador e empr!.

gado;

11 - o trabalho em dias feriados e dias santos de gua!,
da será permitido em se tratando de serviços

indispensáveis e de interesse coletivo, devendo a

remuneraç40 ser efetuada em dobro , ficando o

motorista sujeito à escala de revezamento e IDe]l

salmente organ,i zada;

111 - as horas excedentes das do horário normal ser!.o
pagas com o acréscimo.mínimo de 100% (cem por

cento) sobre o· salário-hora normal;

~ - o salário míni profissional do motorista nlo
1nferior a 5 (cinco) vezes o salário

Art. 32 - P a efeito de fiscalização do cumprimento desta
lei, fica instituída a ·Caderneta de Horário de

Serviço" que deverá ser assinada, no início e no
término do período" de utilizaçao do veículo, pelo
empregador ou por seu representante sendo seu pc!.
te de uso obrigatório pelo motoristaprofiS5i~.

A.rt. 42 - A hora de trabalho noturno, assim compreendido o
executado entre as dezoito horas de um dia e as

seis horas do dia seguin~e, será computada como
de cinqüenta e dois min.utos e trinta segundos.

11 - da concessAo de aposentadoria especial após 25

(vinte e cinco) anos de serviço, sem exigência de
idade, na forma do art. 92 da Lei n2 5.890, de 08

de junho de 1973.

5 dnico - o custeio do encargo previsto no item 11 deste

artigo correrá à conta de recursos previstos no

Decreto-Lei nO 1.940, de 25 de maio de 1982

Finsocial.

Art. 62 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Art. 72 - Revogam-se as disposições em contrário.

o presente projetà é sugerido por um

motoristas do Rio de Janeiro. Da argumentaçao

pelos profissionais do volante deduz-se que sua
devido à importância que assume no dia-a-dia ,
merecer uma regulamentaç!.o legal apropriada afim de que
nao se pérpetuem os abusos que vêm ocorrendo.

Este projeto procura, de modo simples, estabelecer
garatias mínimas para os profissionais do volante, de modo
a que seus direitos individuais, de chefe de família, sejam

respeitados. Nao desejamos mais ver o motorista sendo obri

gado a trabalhar até doze horas diárias para poder sustentar
a sua unidade doméstica porque o salário que recebe é
aviltante. Do mesmo modo, limitando-se a sua jornada de
trabalho, estaremos oferecendo maior segurança para o usu,!.
rio. Ademais, com a limitação proposta, estaremos promove~

do a volta ao emprego de grande número .de profissionais

desempregados.

Por outro lado, é da maior justiça conceder-se
aos motoristas profissionais, o direito à percepç!o do

adicional de penosidade, insalubridade e periculosidaae,
bem como a aposentadoria especial, após 25 anos de serviços

efetivos, independentemente de idade.

g por demais sabido que o trânsito, principalme]l
te nas grande cidades, é altamente desgastante e desorgan!
zado. As filas sucedem-se. O barulho é ensurdecedor, a
irritaçaó de todos é notória, os engarrafamentos s!.o con,!
tantes e as condições sAo péssimas para desempenho da pr~

fissAo. Quando, finalmente, o motorista chega em casa (* se
ele trabalha 'de dia) nem se~pre pode dormir sossegado po~

que a tensS,o que sofreu durante o dia inibe o sono e priva
o de desfrutar momentos de carinho com a esposa e os
filhos. Aos pobos, vai o motorista profissional sendo um

neurótico em potencial, lutando para ocupar mais espaç~s

na profissAo e na vida particular. Devido ao ritmo alue!
nante de seu trabalho, nao consegue recuperar suas forças e

nem sempre tira férias, pois ó~'elevados encargos do orç~

mento familiar, nao permitem.

Estou certo de que, por inteira justiça soci~l ,,.t. pro,eto Derecerá pleno e franco apoio de todos os n~

br•• congressistas.·

Art. 52 - Considera-se penosa, insalubre e perigosa a ativi
dade do motorista prõfissional, para efeito:

I - do recebimento do adicional correspondente, no

valor equivalente a, no mínimo, 50% (cinqüenta

por cento) do salário efetivamen1:e percebido;

de 1991
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o OJIIGRESSO NACIONAL DECRE'l'A:

Art. 3- - Revogam-se as disposiçOes em contrário ..

Ar.t. 20 - Esta lei entra ,em vigor na data de sua pUblicaçao.

e quaisquer

casamento e
-Art.30 .. Nlo se cobrarao emolumentos
de.pesas pelos registros de nascimento,

óbito."

Art. 10 - O art. 30 da Lei nO 6.015. de 31 de dezembro de 1973 ,

paasa a vigorar com a seguinte redação:

(A aMISS10 DE OlNSTInJIÇN) E JUSTIÇA E DE REllAClD - AlIT.Z4. lI)
~'

kodific.· dispdsitivo da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro
d. 1973, que dispõe sobre '05 registros públicos •

PROJETO DE LEI NlI 2.397, DE ,1991
(Do Sr, José Carlos Coutinho)

f 3! A contribuiçlo nlo Incidirá sobre a venda ele mercadonas ou
.erviços destinados ao exterior, ne! condições estabelecidas em Portaria
do Ministro da Fazenda.

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

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDE~AÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N." !i.SIlO, DI: 8 DE .JUNHO ]P'13
Altera a Jer\slaçio de preYldência woelaJ, e Clá 00_

proYldénclu •

§ 39 - Os perTodo••a que a. trlbalhadore. 1ntrgranUS
das categorias profissionais, enquadradas neste artigo, ptnnanec:!

roa Bandados do el!1'rega ou ltivldld., de.de que pari e""rcer
cilrgDs dt Adm\nistraçio Ou ",.. RepresentaçÃo Stnd1cal. serão coqJ,!!

tido•• para efeito de tl!""" de .ervlço. pela regi... de Apo.enta
doria Espeo1l1. na fDnnI da regul.Jtentaçio expedid~ pelo Poder Ex!
cutivo.•

,
f'" .. O t~.po de sI!'rvf4a exercido alternarfa

_entR e...Uwidildes co.uns e lt. 'Ith'id.des. que. na vigi!!.

ela tlesta Lei. sej •• du 'fenH.... ur COftstdRr•••s penasas.·

tns.ll1b,::,es eu Perigosas. seri SO••4D. após .. respectivI
cDnversio segl.lndo critérios de eqwh'.linc11 _ sere.. ,"fxa

tios pelo Minlstérto di Prev1denfi' Social. para efeito d;
aposenhdor1. de qU.llquer especie

Art. 1.- .A apooentadórla especlaJ leri concedIda ao aegura
Cio que, contando no mJn1mo fi (cinco) &no!O de contribuição, te
.Jlba trabalhado durante 15 (Quinze), 20 ('rlnte) ou 25 (ylnte e
cinco) &IlO& pelo menOl, conforme a atlYldade proflss1:>naJ, em
..,rviços que, para ..... efeito, forem considerados peDOlIOlI, Inaa
lubrea ou pertgosoa, por decreto do Poder Execut1yo.

. J 1." A apo.entaderla especlaJ consisttrá nlUl1a renda men
A1 calculada na forma do J 1.0 do art. a.o• desta 1el, aplleando-.e
lhe ainda o dIspo.to no I 3.", do art. 10.

f 2." Rei'el-le-f, pela reopeet1Y& leglslaçlo e.peclaJ a apc
aentadorla dOI aeronaut.. e a dOI jomàlistas profl.salonala.

.................................... , . O' ..

Ll:IH!'.IH, DEOIlDEOUTUBIlO DE 1871

"'Ilipar•• ao toc.ZJ~ • p"l",d'nd. andaI urbana. IH miniacro6 d, confi...o nlil1C1", roa
_ambrtM d. UI.tltuto. d. ~Jd. con..~.d•• conçepç.o ou ord,m relicio•• ao. trabdh••
.,." .Ut"'lJomoa. dA ouua. provid~lJciu

o ~id.n~ da República Faço ..ber qua O ConcrelSo Nacional det:rtta. eu saneio.
ao • -.ulULe Le.·. ..
. Art. I! OI lf I~ • 2! da artilo 5~ da .Lei n~ 3.807, d. 26 d. "'0"10 d. 1960. passam a

vacorar com. rRdaçlo "pinte:

·Il~ Slo eq~ip.rldo.101 tnbllhadorll autônOmos:
I - o. empreaadol d. repr..entaço.a UUaDlteir... OI do. ora.niamoa ofici.ia •••
~!iDlPiro.ou internacionail que funcionem DO ara.H...h·o o. obri.c:atoriam.rnt.e au.
Jeltoa a rri1me próprio d~ previdtnda .ocia1~

11- oa mini.tral deconfi.'lo relido.a. eo. membro. de in»tituto. dI' vida COOJal7a.
d••decoaarepçlo ou ordem reUlJio••, e.te_ Quando por .las mantido., .alvo M:

• ) fiU.dOl abricatariamente à previd6nci. aocial em razlo de outra atiyi~dade;
b) filiadol obrir;atoriament~a outro re~imf!' 'oficial de p,..vid~ncia IUcial. mio

litar ou civil. linda que na condiClio d~ inativo.

t r As pnsoas referida! no arti,;o 3~ que exerç.m outro empre~o ou ativi.
d.de comprHndlda no relime desta Lei do obriftataTllmente "pudol. no que
conc:erne ao J'tr~Tldo emprelo ou atividade. ressalvado o disposto na letra .b"
elo item 11 do 11~ deste .rtilo-.

O-art. 30 da Lai n2 6 .. 015, de 1973 em sua red3ç!o

atual, di.põe que nlo se cobrarlo emolumentos pelo registro ci
vil qneando aa pessoas interessadas forem comprovadamente P2

brea.

lato já representou uma conquista, seM dÚVldaO'

entretanto, tais ,atoa (reqistro de casamento .. de U!'
ci_nto ou tle óbito) na!, depende.. de simples vontade das ra!,t.. interessadas, senao que 540 i=PO.stcs compulsoriamente AOS

cldadAos. Assim, se as pessoas os praticam porq'.le tantc) sAo

obrigadas, 0.40 se justifica a cobrança de emol~ntos.. t tQ15

OU _nos o caso dos documentos de jdentidade expedidos ;;or
6rqlos policiais que, impostos à·s peSSOAS, sao, entreeanto ,

fOrneC1dos 9ratuitamen~e•

Por tals razoes, contamos com a aprovaç4o do presec:e

projeto de lei quando menoe por consubstanciar ~edida de in~~!

ra jU!ltiça .. O Estado, -T.:e tem todo interesse. em que as pesscas
registrem o nascimento de filhos, o casamento e o óbito, é :;:Je

dave arcar 'com 05 ônus correspondentes •

....... - - _ .

DECRETO-LEI N~ J 940, DE 25 DE MAIO DE 1982

ln5titui comr:buiç'o .ocia/. cri' o Fup·
do d~ IlJvestimtDto Social (FINSOCIALJ••
d. outns provjdiDciu.

_ .7~~la das S'essOes.jeDI, ,~ •• de~: ;r~~!' :i':·"{; de 1!:91

"to ...4:... ·"..~ .. ·L...-,.· -.
Deputa~o JOSIt CAru.os COOTIIIBO

o PRJl,SIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçlo Que lhe
confere o inciso II do artigo 55, e tendo em vista o disposto no § 2? do
arti&o 21, da Constituiçlo,

DECRETA:

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.- 11.015 - DE 31 De DEZDOIO
DE 1973

Art. H E instituída, na forma prevista neste Decreto-lei, contri
buiçlo .oeial, destinada a custear investimentos de carãter assistencial
em aUmentaçlo, habitaçlo popular, saúde, educaçlo e amparo ao pe
queno aericultor.

f I! A contribuiçlo aocial de Que trata este Irtigo será de 0,5%
Imeio por centol e incidirá sobre a receita brut8 da. empresa. públicas
e privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das institui
çÕt!s financeiras e das eociedadea seguradoras.

I 2! Para as empresas públic8s e privada. Que realizam exchlsi
varnente venda de serviços, a contribuição serlÍ de 5% (cinco por centoI
• incidirá lobre o valor do imposto de renda devido, ou como se devido
fOlSe.

Di:tpõe aobre OI regutros públicos e
dá outras pTOt;'UUncía&

rtnn.o II

Do Registro Civil de peuoru Natura.~



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 6 3047

CAPtTU',o I

Dispow;óe$ Gerau

Art. 30. D.1s pessoas co:r.~:ovacla

mente pobres. a viSta de ar.a;:ado da
au~r!dade cc:r.;:-etente, não .:erá co
brado e:r.olu:r.e:::o pelo reg:.s:.:: civií e
respec::va cer~:~ão.

LEI N~ 7.844. DE 18 DE OUTUBRO DE 1989

Di,eipUn. o inciso LXX~'1 do an. S· cU
ConJucuJç'o di R,public. Frd,r'=T' do
Brull.•Iter.ndo .. red.cl.O do ut. 3; -:. lAJ
n:" 6.0151-', d, JI d, drltmaro de 19;:

O PRESIDENTE Dt\ REPUBLICA. faço saber que o Con·
rre!:50 Nacional decreta e eu sanciono. seguinte Lei:

Art. l~ O art. 30 da Lei n~ 6.015. de 31 de dezem::~ de
19j3. passa a ~.:l;;:rar com a seguinte redação:

MArt. 30, Das pessoas reconhecidamente pobre~ :lia
.erio cobrado. emolumentos pelo regi~i:ro ci)lil de ~..ci
menta e pelo assento de ohito e respeC[l\:as :Ce-r,toidões

§ 1~ O ..tado d. pobreza sera comprando por ;,c:a-
facào do pr00flO Interessado ou a roço. em 5e·trata:-.:':O ce

analfabeto, ne.te caso acompanhada da assinatura de duas
te.temunhas.

§ 2~ A fal.idade da declaraç40 ensejará a responsabi
lidade civil e penal do interessado.-

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publica·
çlo.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Bra.íIia. 18 de outubro de 1989; 168~ da Independência e

lOI~ da Republica.
JOSÊ SARNEY
J .. Saulo Ramos

•••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI :\g 2.399, DE 1991
'Do Sr. Jo.i! C~ri". Clllltinhn)

Dispõe sobre o salário profissional C~ secretá~~o.

<...PENSE-SE AO PROJETO DE LEI :;9 6. J86, DE 1990).

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1Si - O art. 2Q da Lei n2 7.377, de 30 de se':embro de

1985, passa a vigorar acrescido do seguir.te par!

grafo único:

OCorre, no entanto, que esse diploma corn~teu i!!

perdoável equÍ\.·oco ao n.lo f ixar nem Jornllda de traba lho

.~... o saliÍrio"'profissionlll. Esse lapso pretende ser corrigi

. do pela pre&ent.t! f>rof'Osiçc\Oa .

Entend~rros que a jor.nada de tra.balho deve ser de

t.o-ito horas diárias' e U.T m~ximo de quarenta horas serr.anais •

to antiga reivindiç!o n3.o apenas das Secretárias, mas de

todo o conjunto obreiro do Pais. Quanto ao 'salário-profi!

sional, .. fixaçao é da qu'!tro salários lT.ir.imos para os

Técnicos «t, S€'cretáríos E>:ecutivo5, atenJênào-se às difere.!!.

ciadas funç13e5 por eles d~s€'nvolvida.s.

< E!õtou cE:'rto dI que os Kobrt!s P",res, 5~r.síveis ao

temá e ce:-.hece1'ôo, bel de (J~rtc, a e~cp.:4;1'=i~ àos serviços

prestados por a=,ses a~xi1ia:-e:s, errf'r.:-st",rAo todo o apeio

ao preSêrit.e projeto, que é fruto da trais lídima rei\'indic!,

çlo da ca~.:o9o:'i6.

/. 01 '1 .~O-;. d- 1991
Sala âas sesso.es.em, ./, ._ '/~e~'., .~ ...

í '. '~'/ K:/. '. /
Deputado JOSe CARLOS COUTINBO

LEGISLA CÃO CITADA

LEI~? 7.377. DE 30 DE SETEMBRO DE 1985

DiJ~ ~&:-t" • u~rciciC' d.J j;tITJté":s..'O
eX Sfll:re~-...:. r di ",.;.t..·u pro .. ,;J..!:,,~

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço s"ber que O Cor.çe8so
Nacional decreUl. e eu sanciono a 6eg--Llint.e lei:

Art. 1? O exercício da profissAo de Secre~rio é reliUlado pe:a pre·
aente lei.

An. 2? Para os "feitús desta lei. é considerado:

I - Secretário Ext'cutivo o profissional diplol!l.'ldo no
Brasil por curso superior de Seuetariado. reconhecido na forma
da lei. ou diplomado no ext.êrior por cü.rso .uperior de SK::"eta'
nado, cujo diploma seja revalidado no Brasil. na forma àa :'ei~

II - Técnico em Se<:re~';ado o profissional po~d.::>r de
certific~do de conclusão de curso de SecreLllrledo. em D.l.--e] de
2? grau.

PROJETO DE LEI N!! 2.401, DE 1991
(Do Sr. Josi! Carlos CoutinhoJ

Acrescenta disposit:vo à Consolidação das Leis do :~aba

lho, ~stabelecendo :irnite mínimo para a gratificação de

função a

<APENSE-SE AO PROJE70 DE LEI N9 90, DE 1991).

O CONGRESSO NIICIONIII. ~ECRETII:

Ar~. 12 - ~ acrescer.:'3.do ao art. 45í àa CC!lso~:.d.3;SO ãas

Leis do Tra~alho o seguinte S 42:

"Art. 22 ••••.••• ~ ••.•• '" .

Parágrafo único. O sa:ário- prcfissional. t=:ara

uma jornada diária .de oito horas e serranal de

quarenta horas, será àe:

a) seis sal~rios míni~os, para o Secreti:io ex~c~

tivo e
b) q~atro salários mínimos, para o Téc:-.ico em

Secretar iado a lO
Art. 2g

·S 4- • A" gratificaçao de funça.o correspor:d~rá a

pelo menos 40~ (quarenta por cento) ão salário

do cargo e:'!tivoa"

Est,a lei er.::.:ará em vigor na data de sua pt:o~lc~;aoa

Art. 2g - Esta lei entra em vigor na da:ta de sua p..zUcaço!o.

Art. )2 - Revogam-se as àlSposi;Oes em c:.ntrár iOa

A. Secre-tária5, COl!' tooda a justiça, r~c€:b'2ram c,2

mo jlJs!o.prêrrlo de s~u dor:dlCa.do s~rviço a (odiçao da Lei

n. 1.377, do' ano de 1965, dis~ndo sohre o eX4'::oC'ícío da

profiJsAo,

Ar~~ j2 - Rcvoga~-se ~s àis~slçoes e~ concràric.

o art. 4si áa Consolidaçao cuida de definlr o qce

estabelecendo, ainda, quais as parcelas variáveis

lntegram ou nàoa
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Assim, i~tegrando a gratificaç30 de funç30 , qua~

40 ajustAda, o salário do trabalhador, nos termos do dispo!

to no S lP do citado art. 457, o que se pretende n~5~C

proj~to ··e está explicitado em s~a ementa - é que ela

corr.sponda sempre a, pelo Inenos, quarenta por ccr.';o do

saliÍl'ic do cargo e!{:'~i'''o, a fim d·:" que o trab.,lhadt':" !'>C')l"

efetivamente recompensado pelo ex~rcicio de Cunçào grati!!
clldo!'l:, rc~ l'I m'" ior r~~pt')nl'l:i'Ihilid.,dE' que dl'l í adv~m.

trabalhista de aplicaç!o generalizada, a CLT, conquIsta dos

o COIlGRESSO NACIONAL DECRE'l'A:

Art. '0 - Os pequenos proprietários rurais, assim defin~ics

em regula~ento, sao conslderados craoalhadores rd

ralS para. êfei to de ~nquaàra,nentc : lndical.

Art. 22 - O poder Executivo,' no prazo de 60 (sessenta ldilS.

baixará c regulamento a. que ~e re~(~re tJ .1r::';'J

anterior, devendo consid~rar, quanto ~ q~ntiê3de

de área r:.lral iI:ossuída, produção ·,'utros :lc.;-e:2

tos que i:'1fluir~'o no conceito de :'cClucno prcpn:,:4_

rio, ~s çcculiarldades de cada r~~l~O do País.

Art. 3; - Esta lei entra em vigor na data de sua publlcaçaC.

Sala àas SessOes~em,I'" d-:d:Z:~;~1 t' -. êe

l.:' l;'·/.· N" ,t,/
Dep,tado -Josl! CARLOS COUTI HO .

DECRETO-LEI N. 6.452· DE 1.- DE MAIO DE 1943

AproVl a Consolidaç!o das Leis do Trabalho

1991 Art. 42 - aevogam-se as disposições em contr~rLO.

!!!!!!!!~!!&!!!

U. dos pontos de maior importância para o homem

do campo, a ~er atendido pela legislaç40 trabalhista, é o
concernente ao enquadramento sindical do pequeno propriet~

rio rural, nem sempre adequadamente definido •

.. .. .. - "' -.. - - _- -_.
TfruLOIV
DO CONTRATO INDIVIDUAl
DE TRABAlHO

Capftulo.

DA REMUNERAÇÃO

M 457. Compntendem-. na remunerllÇlo do
empregado, para todos os etellos legais,.~ do salMo

devido • pago diretamente pelo empregador, como con
nprestaçAo do serviço, as gorjetas que receber.

§ 12 Integram o salário, 1\10 e6 a, importAncia lixa
estipulada, como tambêm as comissões, perceràgellS,
gralifícaç6es ajustadas, dil1rlas para viagem • abonos
pagos pelo empregador.

§ 22 Não se Incluem 1'106 salãrl,os as ajudas de
custo, assim como as dil1rlas para viagem que não ex
cedam de cinqüenta por cento do salário percebido pelo
empregado.

Busca esta p;oposiçIO, assim, dar atendimento a

essa situaçao, para o que'contamos com a colaboraçao dos

membros desta casa.

de 1991

PROJETO DF. LF.I N!! 2.403, DF. 1991
(Do !!ir. José Carlos CouliiüUJ)

Torna Qbrigatôria a existência de ambulância e de pr:fi~
sionais da área de saúde nos postos dil Polícia Rodov:'ária

F~je['.ll.

(APEN5E-SE AO PROJETO DE LEI N9 663, DE 19 9II •

o CONGRESSO NACr,pNiIL DECRETA:

Art. 10 _ t obrigatória a exist~ncia de, pelo mer.os, uma

ambulânci~ com motorista e dois profission~ls da
área de saúde nos postos da polícia Roêovii~ia F~

deral em todas as rodovias federa1.s do Pa:s.

§ ':fJ Considera-se gorjeta nAo SÓ a imporlância
l::spontaneamenle dada pelo clier1le ao empregado, co·
mo também aquela Que Ior cobrada pela empresa ao

,S único - A exigência contido neste art. valerá 'ÇE.ra

v:inte e quatro hora,. do dia.

Art. '2<1 - Esta lei entra em vigor na. data ãe Sola public!:.;ão.

Art. 3t1 - Revogam-se as disp08içOe.l5 em contrário.

as

inv·iol<1bi,lidadc dI,) direito à vida. E, mais enfdtícatnl'n:e

proclama (art. 196) que "a saúde é direito de todas e dever

do Estado, garantido mediante pÔliticas sociais e econc:wcas
que vis~m à redução do risco de doença e de outros agravos

• ao acesso universàl e igualitário às açoes e ~erviços

para sua promoçao, proteç!o e recuperaç&o."
As estatísticas tém, demonstrado que os acidentes

da tráfego, sobretudo nas rodovias federais, vêm aumentando
• causando um número intolerÁvel de vítimas fatais além de

PROJETO DE LEI ~º 2.402, DE 1991
{Do St. José Carlos Caulinho)

Dispõe sobre o enquadramento sindical dos pequenos pro?ri~

tários rura·is.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINlSTRACilO E SERVICO PQ

BLICO; E DE ~ONSTITUIC1IO E JUSTIÇA E DE REDACÃO(ART.S4) 

- AR!. 24. lI).

A Constituiç30 Federal [art. 5', caputl
aos brasileiros e aos ~strangeiros r:sidentes no

,;arante
F::ís a _
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Jrganl~ft'lO t?:~~cutor da :olít,r;' aqráriê'. da Ulli;{o. 'O;)l'1'l -tin..-.. 1f'lE ."":.:

prOMover ag,s.Entil"~nto... de cl.1nno~oclal OY p;.ra pl"r':;E'to::> U~ •• t€,·t;:<;

'S~s COMuns.

Dispõe sobre a reversão ao patrim?nio do Estado das terr~s

devolutas alca~cadas pelo Decreto"Le~N9 1.1~4, de 19 ~e

abril de 197~ e dá outras prodidências.

PROJETO DE LEI :'1;" 2.404, DE 1!l!l1
(Do Sr. Vilmar !;'eres)

"arágraf'o "'nlcô- No caso das ,.rVl:'rSo~5. ii\ União r ..

,.s.ará aos respectivos EstadoSr estudo'Sr antl:proJlrto5 fr QuaiSQuer
outros trabalhos dR cun.ho ofiCial., :ncidcntE5 sóbrllt :.50 ditas g:rbas

ainda não arrRcadadas.

Art. 22. CabE'r~ ao~ Estado'.: a desr:: n<:\C;:.ão

Âts$~S ~rr~s lnCQrpOr~~~ç ~~ ~~y P~tri~ônio.

3 20 .. O ConvÉ'n I:' obE'd~c:erá aos ?r i n~ jo;, í 00;;. F':''= i do!! ':),,::

la Lei n9 6.383. '~e '.17 ·~tr ·uezc.}:lbrO ti"" 197,'!'., .... on:.o<.u... t;e (,' .".f:. i.rt. ~7.

incisos. l.e :a; ::;ob t~Eginci ... ~a L;;:' dE OrVSiidz-a.5:o .:ut.i:fi.,- loeõ:ll ..

(A Q)!ISS;ID JE CONSTITUIo;D E JUSTIÇA E DE RED.-\C1IO· - AR:.Z4, I!J

Art·. iQ. ~'l Ter!"":\s Oe.... ol'llt<15 refer !·1as n~ D~ : .. ~tc -_e: 1

nQ 1.16<4/71, não arrec: ...C<:"'.Coi\S '>el'i\ Unltío e --1;;\0 dlscrimlnad.,. on..::u

siv••entr, sio rcv~rti~a5 ao ?atrLMgnio dos EstadOS ondq -~ l~c~l;

::areM, respl:lta.dos o.j; ~;::"1ll0S 1,;' bEcr~to-L~i n'1 C~::·O::/87.

Art. 3;. As Ilcbils 1.2.~ tltrr~ abrangld~s nC'~ta _&oi ~

• Inda que eM proccs5o 1 i c I t ilt Ó,.. i o ",,1.1 de as!. .. nt ament o f'.Ind I ilor 10 i n

conclu~o no a.bito da Uniio., .crão prlorízadas nos convênios trata

dos no artigp ant~rior..

de 1991

Titulo 11

/1 'I, "
Sala dasl's~M; em,. U de ':- r;., ':

,.\,1 II(~' C· ... V' /
Deputad .iOSt. CARt.oS CllI1I'JRlIO

CONSTITU~CAO
• ->

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988........................... , , ..

leiras.

o mais desagradável, contudo, é que várias mortes

ou lesões graves poderiam ter sido eVltadas se os acide:1t!,

dos tivessem sido atendidos a tempo, sobretudo por prc:i!

sionais da área de saúde. Este projeto busca, pois. obri.~3r

o Estado a oferecer garantias efetivas daquele inviolá~el

direito à vida, expresso pela Constituiçào Federal. Se c3.da

posto da políciA Rodoviária Federal, em cadá rodovia do P!.

ís, dispuser. de Ufi'B ambulância com motorista e. dou; rrc:~~

aionais da área de saúde (sejam médicos ou enfermei ros)

certamente haverá um atendimento mais imediato e adt2qu.ado

aos acidentados. E os primeiros Bocarras ser!o prestados,

até que vítima seja re~ovida para uma unidade hos[italar

por pror issiona is competentes. ,
Estou certo de que a presente proposiçào rnarece:3,

dos nobres colega~ r a ma i 5 franca ace 1 taçâo e 'p'~' T':' ~:lo

finalmente estiver transformada em texto legal, 5~rvirá de

instrumento extremamente válido para a preservação da \',:,da

'dos usuários das. sabidamente deficientes rodovias bras!

provocarem múltiplas e desagradáveis lesões. O Governo in!

titui, periodicamente, campanhas para o uso do cinto de
segurança e para a educaç!o de motoristas. Mas isso nao tem

.sido o suficiente para que v1das importantes sejam prese!,

vadas.

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

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

Art. 42. Nos casos d~ Interessc Social ~elev~nte. fi

ca autorizada a Uniao a promovcr " incorpora,ão mediante justa ~dR

níza;iD aos rRSp€ct ivos EstadOS .. '

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUAlS E COLETIVOS

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

Parágra.fo único.: A·.. lndEnIZ:i\i;aO ser." ~~It;). ::c '~r",a

"rivia. eM 1t5PRClfr 'lIonetária nilclcnal r.JIJ PO'" 111(lIO de ritul.:J5 ca Dí-

vida Agrár ia.-

Art. 5· Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qual·
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade.
à igualdade. à segurança e a propriedade. nos term0S segl'Jntes

Art. 59. A Incorpor"~ç:ão alJtt'l""ízada no 7.trt .. Q -:rsta

Lt i r l:far-s~-á ~ nas casos i ncont rov~l":;asr adro n I st .. 3,;.•••HI'ent i: ".:)C· "'1"
recadaç:âo SlJmi\rl~. obtrdecldos 05 ':"ltér lOS ~E :)€,!:Qlj'·:;l.S nc:.:; 1""l!'91.

tros públicos C nos própriOS õlrClUI'/OS éo AgEnte "=·.lOc=",rIO ::;)rlf1::pal

de cada Estado.

Titulo VIII

DA ORDEM SOCIAL

.Parágrafo único: A ~rr·E'cada.~·.J dar-~E-. 11edi !\nt ..· "or

tari .....,.~o Pr·f!'sldente • ..,~rH'ic"3.dõ! .~ lne:.isb rliA ·:e 1: '.mini.: ?........do

:~r'e ~ <i\rRõl obJeto., com f'unClanlltnt" ~I" :nst' .,;áo .=;""ot.. ·~sIJa1.

Capítulo 11

DASEGamDADESOC~

Art~ 62. No C3SD d·.: lnefici\-: '" d(' ?rl~"c,jlmc,to 'jtllli

nistrativo. a Ar-r€cndi<\l;no nbEdece;"-' <\0<. Dr ·t"'IPI':S f.,'; ,EI ,Q ~.383.

de fl7 de- d~:ZE,.brQ de 1976., na forrga pr~·..cl'" (3 nos .. ..,.'50 iU··tlS.:.B ~

, -.. - ~ - - .

julgar as a,;õf!s eaj"tEnt~'} entt"t!' 0')",;. E!itado.... (;; i'\ ... eDI~ ...~-:Ent<:'•.:ãQ

ti .ár i a. l~la1 . da lIhl ··C_. r ...r,·rrnl ("i i\ aIJ"'" ~f t 01-' t Ir.I',.t ('': ... ~.

"I'.n,"..d ...~ n~5tQ li . ~

SeçãolJ
Da Saúde

Art. ,"2. f'I JIJ'::it I ç;, c.onU.1ftl l. for:>

.'='un-

Art. 196.· A saúde é direito de todos e dever do Estado. ga:ano
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à ·".:lu·
ção do risco de doença e de outros agravos e ao acesso uni, "'sal
e igualítário às ações e serviços para sua promoção, prc.:" :10
e recuperação.

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

Itllcada.

Sal~ tiÕ:\s SesG.i'lr!5. c", 10 de dezentlbro de 1 991

." \\\\: "
OlfP'" .do WJLHAR ~És



.3050 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N. I.IM - DE I" DE ABRD.. DE 1971
Declara IndlspemáTw à ..,(Urança li ao _nTOIThnento nadanal
&erras 4...."lnta. s1tualU' na falu ele cem ,uI1ômelro. de larrura
.... cada lado do eixo de rodoTlas na Amuõnla Lcp). .. dá outras

. proTldenew

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe ""ntere o artigo
55, Item I. e de ""ntormllUde com o art\io 89, Item III, da Con.<tltulção, decreta.

Ar!. 19 aio declaradM IndlspenúTela & .egurança e ao desenTolvlmento
nacionais, na reglão da Amazônia LegaI, detlnlda no artigo 2<' da Lei n. 5.173 ('1,
de 27 de outubro de 1966. u terras devolutas .Ituadu na faIxA de cem 11(0)
quUõmetrol de largura. em cada lado do eixo das seguintes rodoTlas, ·Já cons
truld.... em construção ou projeto:

I _ Transama2lÔnloa - Treoho Estreito A1tamlra - ltaltuba - Humaltá,
na extensio al'roximada de 2.300 quUômetros.

n _ BR-319 _ Treoho P6rto Velho - Abuni. - Gualará-Mlrlm, na exten-
aio aproximada de 270 Km. •

m _ BR-236 _ Trecho Aboná - Rio Branco - FelJ6 - Cruzeiro do Sul
_ J'ardlm. na extensão aproximada de 840 Km.

IV _ BR-317 _ Treoho Ubrea - Bõca do Acre - Rio Branco - Xapurl
_ BraaUéla. _ Assis BrasU, na extensão aproxllnada de 600 Km.

V _ BR-{l)6 _ Trecho Ubrea - Humaltá. na extensão aproximada de
200 Km.

VI _ BR-319 _ Trecho P6rto Velho - Humaltá - Manaus, na extensão
aproximada de 650 Km.
. vn _ BR-17~ _ Trecho Manaus - CRracarai - Boa Vista - Fronteira com
a Venezuela, na extensão aproximada de 600 Km.

VIII _ BR-{l)1 - Trecho Boa VIsta - Fronteira com a Oulana, na exten
aio aproximada de ao Km.

IX - BR-3M _ Trecho CUiabá - VUhena - Pôrto Velho, na extensão apro
ximada de 1.000 Km.
"-~da- BR-165 - Trecho Cuiabá - Cachimbo - Santarém na extensão apro-
......... de 1.320 Km.

XI _ BR-I56 _ Trecho Macapá - OIapoque, na extensão aproximada de
e80 Km.

xn - BR-080 - 'I.'recho Rio Araguaia - caohImbo - Jacareacanga _
~~.~~ Km~çana - até a fronteira com & Colõmbia, na extensão aproximada

XIII - ~R-153 - Trecho Paralelo 13 (no Estado de Goiás) - Pôrto Fran
co. na extensao a.proxlmada de 800 Km.

XIV - BR-oI0 - Trecho caroUna - Guatná (subtrec."o da Be:ém-Brasí
III1la), na ext..nsáo de 600 Km

XV - BR-070 - Trecho RIo ~Ia - Culaba; na eXl<'nsão apro=a-
da de ~70 Xm. .

XVI - BR-307 - Trecho cruzeiro do SU; - BenjamIm Constant - lçana
na extensão .aproximada de 885 Km. '

XVII - R<>dovia Pcrimetra! Norte - Trecho Mltu - Içana - Caraca:':loi
- Macapá. na. extensão aproXl:nada de 2.450 Km.

xvm - BR·158 - Trecho Barra do Garças - XavanUr.a - São Fellx do
Araguaia. na extensão aproximada de 650 Km.

Art. 2<' Ficam ln~luidas entre os bens da Urú:to, nos ~rmos do artigo 4',
Item I, da Constltulçao. a.s terras deTolutas a que se refere o artigo anterior.

Art. 3" As posses legitimas. manifestadas por morada habitual .. cult"-",,
efetiva. sôbre- porções de- terras devolutas ,sltua~ nas faixas Ct que tr&.ta o ar~

tlgo.l?, serão. reconhecidas pelo Instltuto Nac:onal de Colon:zação e Reforma
Agra"a nos termos dos artigos 11 e 97 do Estatuto da Terra 'Lei n. 4.50~ (0'.
de 80 de nOTembro de 19641.

Pa.rágrafo único. Continuam a reger-sf' }X"13. Lei n, 2.597 . ·1, de- 12 de se
~mJ:.~;~~5t.fs terras devolutas na zona de fronteira a que se refere o artiio

Art. ~ O Conselho de Segurança Nacional ..tabele~rá as normas para a
1mple.nta.çáo de projetos de color-jz.açáo ou a concessã.o de t.;-;:"as, bfo:-:-. com:
pAra. o estabelecimento ou explora.çio dto indust:-:a.s que lntereSEf:n à 5eg"".uança
nacional. nas terras de-voluta;; das faixaS menc.onadas no art:go 1°,

Art. 5" São ressalTados, nas áreas abrangidas pelo artigo 1·:
a) D6 direitos dos &11vI""w. nos tênnos do artigo 19B da Constltt::ç~o;

b) as altuações lurldlcas constltuldas, até a 11g!ncta déste Decreto-Lel. dr
conformidade com a leilsIação estadual respecl.l<a

Ar!.. ti' !.st.e Decreto-Lei entrará em Y1i;or na data de sua pubIlcaçio. reTO
p.das as disposições em ""ntrárlo.

Eml1Io G. MMlcI - Presidente da RepúbUca.
~Buuld

Adalberto de Barro. Nunes
Or1ando Geàel
Mário Glboon Barbosa
Antônio Dellim Netto
Mário DaTld Andrea...
.. F. CIrm: LIma
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Soa... e MeUo
F. Rocha Larõa
Marco. Viniclu. Pratlni de Moraes
Antônio Dias LeIte Júnior
João Paolo dos Reis Velloso
J'osé Costa C....al.antl
Jorp: Mars1aJ LMI

DECRETO·LEI N. 2.l75 - DE 24 DE NOVEMBRO DE 1987

Revoga o D~crtl(}oúi n. 1.164 f.J, dt 1.' dt abril de 1971,
disp& sobrll tt"as públicas, 11 dá outras providi11Cias

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confore o ar::go
55, incisos I e li, e tendo em vista o artigo 89, inci50 111 e paráãrafo úni.:o,
da Constituição. decreta:

A~. 1.. Dei~am de ser considera~as indi,pensá\eis à segurança e ao doe
senvolvlmento nacIOnais as atuail terras públicas devolutas situadas nas faixas.
de cem quiJômetr~s de largura, em cada lado do eixo jas rodovias, já construI
das, em constroçao ou projetadas, a que se refere o Decreto-Lei n. 1.1 64, de
1.' de abril de 1971, observado o dispo'til neste artigo.

PÁrágrafo único. Persistem indispensáveis 1 Segurança Nacional e sob o
domínio da União, Ilentre a. terra. Júblícas devolutas em referanci.., as que
estejalJ1'

I - ancluídas, cumu!ativalJ1-nte, na Faixa de Fronteira;
11 - contidas nos Municipios de Humai!á (AMt, São Gabriel da Cachoei

ra (AM), Caracaraí (RR). Porto Velho (ROl. }i·Paraná (RO), Vilhena (RO),
Altamira (PA), itaitub. (PA), Marabá (PA) e Imperatriz (MA).

Art. 2." Incluir.se·ão. vigente este Decreto-Lei. entre os bens do Estado.
ou Território, no qual se situem. nos termos do artigo 5." da Constituição, as
terras públicas devolutas às quais retirada, pelo artigo anterior, a qualificação
de indispensáveis 1 segurança e ao desenvolvimento nacionais.

§ 1.' Pennanecerá inalterada a situação jurídica das terras públicas, não
d~volutas, da União, existentes nas faixas a que alude o artigo 1.., "capul".

§ 2.· Constituirão lerras públicas não devolutas. abrangidas pelo § 1..,
aquelas que, na data de publicação deste Decreto-Lei. estejam:

I - afetadas, de modo expresso ou tácito, a uso público, comum ou espe
cial, ou a fim de utilidade pública;

11 - sob destinação de interesse social;

111 - a configurar objeto de situaçõcs jurídiCa!, já constituída. ou em
processo de fonnação. a favor de alguém;

IV - registradas, na forma da lei,. em nome de pessoa jurídica pública.

t 3.· Para os efeitol deste Decrelo-Lei:

I - consideram·se afetadas a uso público, ou a fun de utilidade pública,
as terras públicas sob uso ou aplicação pela União, pelos Estados. Municfpios,
Territ6rios e respectivos entes descentralizados. inclusive OI que atolem por outor
p ou mediante delegação do Poder Público;

11 - reputam-se sob destinaçio de j,nleresse social as terras públicas vin·
culadas 1 preservação, l conservação, oú 1 restauração, doi recursDI naturais
renodveis e dos recursos ambiClltais;

111 - caraclerizam situações jurídicas. i' constituídas ou em proceuo de
formação, aquelas em que as terras públicas tenham lido objeto de:

a) conce5Sio, alienaçãO. ou simples ocupação ou uso permitidos, por parte
da União, seus entes e órgãos, mediante título definitivo ou provisório, expedido
diretamente por uns e outros ou através de conv!nios por ele. celebrados:

b) posse lícita, por motivo outro. previsto em legislação federal, pendente
de titulaçio; .

c) projetos de colonização, loteamento, a'senlamenlo e assemelhados. a
carllo do Poder Público Federal, inclusive os de que trata o Decreto n. 68.524 ('l.
de 16 de abril de 1971:

d) regularização fundiária em curso, sobretudo nas hipóteses em que rever
tidas ao domínio da União por força de cancelamento do registro imobiliário,
promovido pelo particular interessado.

Art. 3.· A União afetar' a uso especial do Exército terras públicas fede
rais. atualmente devolutas, ""ntid.. nos Municípios a que alude o inciso li, do
paligrafo único, do artigo 1.".

I 1.' Poderão ser a tal uso afetadas, também, se necessário, terras públi
cas federais não devolutas, nos Municípios em alusão, como, na Faixa de Fron
teira. quaisquer terras públicas federais_

I 2.· Essas lerras serão ulilizadas como campo de instrução por unidades
mililares localizadas na Amazônia Legal e para '1 instalaçãJ de novas O~ani

zações Militares a serem criadas, dentro do plano de expansão da Força Ter·
mire.'

Art. 4.' Efetivada a afelação de que trata o artigo anterior as terr.; pú
blicas devolutas remanescentes nos Municipi.:-s de Humaitá (AM), São Ga~riel
da Cachoeira (AM), Caracarai (RR), Porto Velho (ROl, li·Paraná (ROl, \'ilhe
na (ROl. A1tamira (PA), ltaituba (PA), Manbá (PA) e Imperatriz (MA), não
situadas na Faixa de Fronteira, descaracterizar-se·ão corno indispensáveis à Se
JlI1'&nça lJacional, incluindo-se entre os bens do Estado. ou Território, no qual
te localizem.

Art. 5.· A União transferirá, a título gratuito, -a respectivo Estado ou
Território, terras públicas não devolulas que, nas faixas mencionadas no "caput"
do artigo 1.·, lhe pertençam, condicionada, a doaçio, a que seu benefidário
vincule o uso daquelas 'reas aos objetivos do Eslatuto di Terra e legislaçio
conexa.



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 6 3051

• . - • ~ ~ , ; ~ t; .:.:~'::::' i_O ~ :' -, .:: ": 1

PROJETO DE LEI :"tlº 2.4~5, DE 1991
(Do Sr. Luciano Pinatlo)

C?_(,?;- :·~~.~cs~, :"'_ :::.:..c:~s . f,::-:.s. ~,.,:: !",~"':'" ':':, ''''r-~'-'_

;€"s r: :'-12:::\'::: .:-:: ";_.~' :~~~': -: !l!;::~:,:':"" : ;:':'-1!í=,,:,~'

Dispõe sobre a instituição do Selo Verde, destinado a

atestar 11 qualidade dos produtos e/ou suas origens quanto

aos cuidados para a conservação do meio ambiente.

(ÀS COMISSOES DE DEFESA DO CO~SUMIDOR, MEIO AMBIENTE E UI
NORIAS; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUS
rlçA E DE REDAçÃO(ARr.54) - ART.24, 11)

_'-a~"'''''.''''''''''._.'''''''_.''''''.'''''''''''''''''''''",_•• ".""""" ••

An. 22 - A dtmarcaçlo d. 'irea ler' prbcedldil, lllníla que etn ·execuç.
provjhOrin d;, senten,a, valendo esta. para efeitos de 'reiriltro, como lHulo (l.

propriedade. ;.~ ,. I

Pará~r"fo único - Na 'demarcação 'obaenar-te-A, .no .que -couber, o Jl"
ced.men:n prescrito no, arts. '59 e 966 do C6dlllo de Pr~uo Civil.

f I.· Ser' tamb~m possível, 1 Uniiio, transferir, ao Estado, ou Território,
onde 5C lituem, terras públicas a ell pertenccntes, localizldl! na Faha de Fron·
teira, inclusive para os objetivos aos quai~ se refere o u capu:" deste artigo.

§ 2.· A transferência de que trata este artigo somente poderá OCOrrer após
a afetaçio prevista no artigo 3.·.

f 3.0 São insuscctÍveis desta transferência as tems públicas que c;):lsti
tuam objeto das hipóteses reféridas nos incioos I. 11 e 111. do § 2.0, do L'1igo
2.0, deste Decrett>-Lei. CAPITUl.O IV - DAS OISPOSICôES GERAIS E FISCAIS

An. 6.0 OI &ltadOl e Território. poderio arree;adar terro p1ibUcaa dev,t>- • . _ .
luta ele teU domínio observldo no que c:ouhtr, o mlio 28 da lei 11. 6.383 (), . . . " M

. :umbro de'1976. • . ACI. 27 {) p"H.",1 ,]i,aiminulori{) pre,i\lO ~'ta I.el apllca,-,e· .
de 7 de de d d IÍbl' ~_ I In 4'" c,'uh«. lI' lcrra, dcvulut .. , esladua... "b~rvldo 11 "C~ulnle.

'ar'arafo 6nIc:o. Em IC Irltan o e !erro p lCU ""vo utu corporl- I á '. di' I' ,
das ao ItrimÔnlO de Eslado, ou Território, por força deste Decrett>-Lei. a am:... - fi:. lnst. oe .. I mmstrBllvl: por nlerm~dlO d~ ór~,,,, .e"adLl~' e'p,
. P,__ Ir,' 'di did lo Mini t~'o di <"'-". cu ""'''eh d:' In,IIILl1" Nauon,,1 de (Oh1Oll0;&" r "e/Mm•• Ajlr~".,.Il&dlçio woUU -IC- • Ilee,esunamente,. c:om cero o e:lpe a pe I n _ I~Ck/\. med,ool. convtnl".

Reforml e do Dcsenvolvl!llento Agrm~ - MlRAD~ na qual.e I.teste DI? est~, 11 _ oa lfl\túnCl;' )UdH.I&I. na çonform.d;l(1< dl' qUt Ú<>pu,cr R Ltl d,
a Arca arrecldadl, em qualquer dll lltuaçõcl prevlltas no I 2. do artigo 2.• Or."'",,,,,;,.' JUdl;l~fl" loc~1.

An. 7." O. tcllll"'. contratOl t tftulOl, expedidos pela Uniio, pelOl Esta- . •• ••..••. _ • __ •.• _ .
dOl, MunicfpiOl, TerritóriOl, ou entel de IUI Adminislrlção Delcentraliz.oda,
que IC destinem a instrumentalizar a alienação. con~ssão, arrccada;lo ou o
reconhecimento de domínio sobre terras plÍhlicas rurais. terão. para todOl cc
efeitos, valor e efic'cil de escriturl pública.

An. 8.0 Todos OI imóvels rurais perten~ntes 1 Uniio, desde que ae d~ti

nem aos fins do Estatuto d& Terrl e legislação conexa, some~:e pode0 aer :an
cedidos, alienados por venda ou qualquer outrl forma, dad", em uso, ou ocupa·
çio, aol ocuplntes ou pretendentes, por ÍDterm~dio do Minisl~rio da Reforma
e do Dc5Cnvolvimento Agririo - MIRAD.

An. 9.· O Ministro de ESlado do Ex~rcito indiclrá, ao Presidente da Re·
pública. identificandt>-as, em prazo não luperior a 120 (cento e vinte) dias, con-

tado da publicação deste Decrett>-Lei, U terras públicas federais a r-ecebe"lll
afetaçio nos !ermoa do Irtigo J.".

An. 10. O Presidente da República editad, nos 90 (novema) dias. seguin:=s
1 publicação deste Decreto-Lci, ato no qual disciplinari a tra:,rerêncla ~e ler·
ras referidl no artigo 5.·. fixando-lhe o procedimento concernente e. esllP.uli:l·
do, quanto lquelas situadas nl Flw de Fronteirl, requisitos especificas.

Arl. 11. Revoglm·se o Dccn:to-Lei n. 1.1604. de 1.0 de Ibril de 1971. e
demais disposições em contrário.

Art. 12. Este Dccreto-Lei entra em vigor na.data de sua publiclção.

10$1 SarlU'y - Presidente da RtpúbUca.

Paulo Bro$sard.

H~rique Sabóia.

U6nidos Pires Gonçalves.

Roberto Costa de Abreu Sodri.

Luiz Carlos Bress..r PereÍra.

10$1 Reinaldo CarTU!iro Tavaus.

1ris Rezende Machado.

Hugo Napoltao.

§ 2º Q~~~dO necessário S~I~O dssigrBd85 18b~

r:;tórios de Ieferênc.i8, cujo pape} ser; uniformizar e

aferir os padroes exigidos par8 a cOlicess~o do Selo Ve!.

de, bem comoJ baix8d8s normas técnicas para p8droes e

referência através do lBAMA-, e serem seguidas pelos óE
gãos do SI5NAMA e as entidades executoras.

Art. 3Q O Selo Verde não será obrigatório, sen-

do cencedido apenas mediante o interesse do produtor em

atestar, para o consumidor nacional e internacional que a
produto comercializado, cumpriu em todas as suas etapas
de produç~o, as normas legais e os preceitos técnicos ne
cessários para i3 conservação ambient81 e o não compromet.!.
mel'Jto da qU.Blid~de de vida Btual e futura, dentro das riO!

I;l,qS leq:'1is vil,;E?"ltes.

/.'.rt. f.C PP.:.::: c,)r(t:~·'7;;O c:o o:~o .'':':,.11; ;:',':':1'-3 '.,,~~

LU N." 6.~llJ - DE 7 DL DEZEMBRO DE 1976

DlSPôl SOBIU O PROCI:.SSO DISCRIMINATORIO DF TERRAS
LJlVOl.V1AS DA UNIÁO, E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS

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

CAPITULO 111 - DO PROCESSO JUDICIAi.

AfI 1~ -- O Jn~1ilulo N8c/onal de Colonluçlo e Reforma AlrAm 
ll"('l{A fita inve~tjd(. de poderes de representação da União. para proma."
a di,cTlminaçáo judicIal das ·lerra'~=.,.o)utas lIa Unilo.

AfI. l~ - O proceSso dí5crimlnltórlo judicial &CrA promovido:
I - quando O prOCC5lO discriminatório ~dmJnistratiYofor dispensad , oc

imerr.'mpltlo por prt,umida ineflcicill;
11 .- comra aquele, que nlo all:nderem:.o edital de convocaçii,' ou t

notillthlíin I.nh. 4." e 10 de prllscnre Lei); t
11 I - quando confl~urad• .li hiPótese do ,n. ;25 desta ·Lei.
I'arápafl' úmco - Compete! lustilõa F~era) proces~r e Juljlar c prl'

ce"" dlse[lmmat6rir. judiCial rcaub.do 'DeIIB ).ei. '. I

Ar!. 2" - No proCC$!lO di5crlllÚnatÓrio iu<liclal lér' ;ob~.do tl prt>
cedimcnto wmarí.~lrn:' dt Gut tr.ta " Código 1Ie f>roce-.o "Civil.

§ 1." - A pellç;:.' IniciaI Sér' Instruida -com o memorial des.critivo d.
área. de que trata P I1rt. 3." desta Lei. 1 '.,:;"

t ;~." -' A citaç~ será feita por edital, oblervados OI.prHZOS e condlçb<.
e.tabelccIGu. no arl ~." desta l.el. ,.

An. 21 - Da Se!!lença proferida caberá apelaçlo f!01IlClIlte SlO efeito clt""
luriV(" facultada a e..-cução ,provilÓrla.

(",,:",:,... i
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o Selo Verde, como um mecanismo de identificação
dos produtos, quanto a SL8 "qualidade ambiental", será um
mec~nismo eficaz para acelerar a adapt~ç~o d~s e~pres~s '
brasileira~ ~os nevos p~cr0&s , ~J ~ebmo terrpo em q~e 5~

rá um fator importante de CCd.scíent iZ8Ç~O de nossa soc:í~

d~de qu;;,nto ao valor da qu.,Jlid8de :jlf,~iental. Além de t\..c,,:::,

constitulr-se-á n~ma eficiente forma de capt$ç§o de recu!
sos a serem 8plicaaos em progr~~Bs a~bJent~is, em que p~

se a bi3ixa incidêncíl;i sct·re c Custo firt:=!l dJ':- P:::Oáuto5

prevista em nosso proje~c e ~c f~tJ de não ser de c~r~t~~

obrigatórjo,

:: :-~;'1: i-::, '::~:. ;;grc::oecuB:i::l, fl:-·re:;;t;! fi :je s';'rv~

;:S, ~ ~'f.'!.;-, ;,:;.>.:~:::. ::..el~s pr ..:.~;.I;.,s e~tlc:d€s e:'e:'.Jt'2 -

?Ç C c~~trole d~ ~~lj~BÇgo dJS IP'~u~=QS 0r~-.

u~dos aa T~~a da Selo Verde esta:8 8 c~rgo do org~o comp~

tente do Sr5NAMA -,o qu~l deverá controlar 8nu81mente sua

aplicaç~o, com ampla divulg:;ç~o dos valores IHrecadadas ,

dos v::llores 8plic.;dos e dos resultados obtidos em termo

de benefícios ao {Ileio ambierJte, f.ltravés de relatórios pr,2,

prios ou das entidades executari3s.

Art. 62 O Poder Executivo regul;mentará a presente
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data dl: sua public:;ç?ío, estabelecendo as medidas para sua

implem~ntação e as normas especificas, se necessárias.

Art. 7Q Esta lei entrará em vigor na data de sua

publ ica;ão.

Sua normatizaçlD e c~ntrole pelo IS~~4 e ~~r l.

gãos do 515NAMA a nível de Estados,viS;j g~r2intir a c;:ed!.

bilidade e amparo legal ~os sjstema, q~e deverá pr~fere2-

ci~lfi'-=rlte 'Ser exect.ltBd::: ~,(·r ~r·t i ,>;,':;i7S ç,r~y ..,~~~::' ii';'ir;'-J~

que~t8o B'!'bient81 tI,.: !P.;:::s:f:- .~:;':; i';!: ao:: ,:;,=;~.t;'nt:.s €,i:U .~~

CCS.

Deputado LUCIANO PIZZAT TO

PROJETO DE LEI N'l 2.406, DE 1991
(Da Sr. Sebastião Ferreira)

CAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 ~68, DE 1991).

Art. lR Fica. isentas do Iaposto sobre produtos I~

be.

Isenta de Imposto sobre Produtos Industrializados os vel
aulas que especifica, destinados a pequenos e médios prg

curadores rurais e dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL OECRETA:

CllllO de suas parte.a e peças separadas, para utllizaçlo

de qualquer natureza, .óquinas e equipaaentos agrícolas

dustria~iza~os- IPI as saldas de veIculas utilitários auto.otores

f.:. P!ESf.:".te r\rú~et;) ,;e '..ei Prc'Ç'L.·r".QS 4 institL:i 

ç~c· S': -:i?::J '.'~r:.;p.. C:U~l3 fiNjlic;,de sl2rá ::Jte-stnr a q .... 8~id2:

"":'~~ ': C,::'·,~r .• e ,;e S.,dS f.'rr~s,;:;'e5 011 ;n:'.Jr;l'",tE~'1 ;;ç'~;; ... ~ :::

~:T~.;;";~O CfJ üS.'J dos recursos r'latuI-?is, Ou r.o ~:rl:;:ric '::0':::

port~·":;nto de s.eus gerentes e tteb:::llrli3.dores.Q escl~::e:;i 

~ento C8 socied8de qúanto ~os efeitos que essas ativid~ 

eles tr~zem ao meio ambiente e,portanto, ao futuro de no~

S8 qu:;lidade de vida faz cem que eles sejam cada vez mais

pressionados, tanto do ponto de vista legal como quanto à

i3.ceit<::~;;') de ~e:..:s produtos.

r grarde o movilnentc entre as emDres~s do mundo
tGCr no s~ntido ce ~e aj~ptaren BtS Povos cs r ~it0~ ~ f X!

dadls rurais, por pequenos e .édios produtores rurais, pesso"s rI

sicas ou Jurldicas, e. todo território nacion"l.

Par'grsro único. E vedada,a .anutenção do cr'dito I

do iJlPC1sto sobre produtos industrial1zados- IPI incidentes nas

aquislçOes dos insuaos utilizados n" r.bricaç!o dos produtos e1

pecif1cados no CAPUT.

Art. 2- Esta lei entra e. vigor na data· de sua p!!

bl1csç!lo •

Art. JR Renova.~ se as disposiçOes e. contrário.

Sala das SessOe~, 01 de Agosto de 1991

;-';0 ~e 8c;;ç·tar a::ab:H8. tende invli3bilíz8da5 8$ suas Btívl.

lj:jdE::S, fiCôrtdo reduzido à insigni ficáncia ou CQr'ldenl:!do f.lO

desaparecimento.

Deputado SEBASTI~O FERREIRA

PMIl6- BA
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JUSTIF'ICAÇIlO reais,

rineia
~uados.

despencoll R os índíyidljO~ Ir CMprE<ialJ f"icar'u\ SEI.I rrfr

para oriEnt~r o r~~jY5t. dos cOMProMis§o5 por eles pa~-

Hlo se pode aais desprezar as possibilidades de produçlo

de alillentos nesto país, ·onde. por falta de a.slstl!ncio do

governo. irresponsável.ente te.- se que i.portar bens de cons~

110 hu.sno de outros países.

As institulç~es fInanceira. cobrea juro. exorbitsntes p!

ra os custos e Infra- estruturas das terras para produç~es agr!

colas. pecuárias. Os Iapostos cobrados pelo Coverno ts.b~. sRo

elevados. As taxas cobradas pelos concessionários de serviços p!

COrA .$ta proposta" bIJscaft\os, enHio. a volta i\

re:alidade. Não há sentido ~m imPEdir a IJtilíZOiU;ão de inde.·:ado

r.~ em yrna situ~~~o d~ lnf"laçio crônica~ Desta forma, contaMos

COM a êolaboraç~o dôs par~s congreSSi5tas~~~aaprovaçio drs-
ta p,.opost~. ,

Sala das S7M~s.r~/dE de embro dE 1991.

DE~utt.:o jACi~ON PEREI~A
UI" ..In. de OI ... março de 1991.

Lei:

b11co • da água e energia. tsab~a sRo Insuportáveis.

Por estas raz~es. visa este projeto de lei facilitar

..los e condiçDes de se produzir aais aliaentos para aatar

do nosso povo.

~11!~I.~.~".1l1,- - ~ "1) l~. c""... t

.. -' .. ;,.I I

as ",,~:~. J'

<~
• fo.. ' ~O P • a I I D E N T E

Faço abu que o Conaresso
DA aarOaLICA

NacionaJ decn:1a e eu laJICiono a lelUime

PROJETO DE LEI N!! 2.407, DE 1991
(Do Sr. Ja.cllson Pereira)

Dispõe sobre a indexaçao de contratos em geral.

Ar\. ·1- • O Banco Central elo Brasil divulgar' Taxa Referencial • TR.
caJa:lada a partir da remuneraçio.mensaf mtdra Ilqu!da de impostos, dos ~pósitos I prno
Ibo cap~dos nos bulCOl com:raau, bancos de mveoumentO&, bancos múlnplos 03m caneira
_rcia! OU de investimentO&, c:aius econOmica." ou dos tftulos públicos federais.estadua.i5
C municipais, ele acordo onm metoclol"iÍa a ser apTOYllda pelO Ulnselho Mone~
Nacional, 110 prazo de sessenla dias, e enviada ao conhecimento elo Senado Fe:leraL

11- • A 1R serA mell';&lmeme divul&&da pelo Bana> Central elo Brasil, 110
..aximo all o oilavo m. 6111 do mes de referencia.

12" • As instillliçOes que venham a. ser utllizad.. como bancos de referenda,
dentre elas, necessariamel:te. as dez maIores GO pais, classificadas pelo volume de depôs.t'"
a p<uO fixo, estio obrigadas a fornecer .. informaçOes de que tra~ este Irtillo, segundo
llDrtII&S estabelecida> pelo Conselho Monettrio Nlciona~ sujeitan<krse I instituiçao e seus
admiÍlístrat!ores, no caso de infraçio l.~ referida> norma!>, As penas estabelecidas no an. 44
da Lei .. 4.595, ele 31 de dezembro de 19b4.

(As COMISSOES DE FINAXCÃS E TRIBUTAC}\O; E DE CONSTITUIC}\O E

JUSTIÇA E DE REDAC}\O(ART.54) - ART.Z4, II)

o Congr~55o N~cjonal decret~:

I :I' • Enquanto Dlo aprO\'1lda I metodolocia de c:ákulo de que traia este
ani&o. o BaDCXl Ceotral d(l Brasil fiuri a TR.

Ar\. 2" • O Banco Central d(l B.-asil divulpri. potra cada dia 6nl, a Tua
Referencial Dima • TRD. correspondendo seu valor diArio 1 dl5tribuiçio ". nta dIA da.
TR fixada para o m& coerente.

Art. UI IÍ PE'.it ido nt ipuhr. nos contratos Em 11-. ~an1O Dia divulp:la a TR relativa ao mb corrente. o valor da
cJ:áusula dE CO"E••O 1I0n.tl"l .. p.... at.uli"'''••o d. Ob,i-TRDserifixadopeIoBaric:oCentraldoBrasilcombaseemestimativadaquelalllXa.

bas"..da na varia.io d. in.dlc.s d.: pr.ecos. na T,,:,a Reh- I'" Divul-'" TR. "---, daTRD d· .. · elo • d
. .• . • , ~-... 6-- a a I~...O nos lti utelS restantes mE;! eve

TR. n" h>:a R.f~renCl,,1 D,,,',a - TRD ou no ,nd'ce lerreaJizada de forma IaIquea1RDlc"Umulada entre O l-dia6til elombeo IOdia6lÜ do

à indEI.,a.ão do valor dEVido dE trlb'Jtos E cont'ibUi-meslllbseqiiente5Ciai&uoJlTRd(lm~corrente.

geril,

ga~Õf:S

rent;ial

aplicado

~ir5 frplrrais.

ParágrafD único. Apllca-5c o disposto no ·caput

quaisquer qUE seJ~M os prazos ou períodos d~ r.p~ctua,io do~

r~frridos contratos.

An.:I'. F"1CaIlI atinlO5 a partir de 1- de fevereiro de 1991:

I • o BTN F"1SC&1 instituldo pela Lei ri' 7.799. de 10 de julho de 1989;

Art. 22 E~ta 1~1 ~ntra ~M vigor n~ data d~

publ lcaç:io.

«WE'C ial1'11ente

1991.

Art. 32 Re ....o9~nl-!>E as d í ~PO~, i ç ÕE:'~ ,,.'nó

Q Rrt. 18 da LEi nº 9.177, dt Gl de

D • O llIlnus elo Tesouro Na.cioeal (BTN) de que lra~ o an. 5" da Lei ri'
sua 7.Tn, ~e 19 de junho de 1989, lWegurall. a Iiqu.daçio dos tltulos em c:ireulaçio, nos .....

RSpCC'UVOS ycnamenlO&;

co.. lr-'r lo m-o Maior Valor de ReCerlocia (MVR) e as demais unidades de coma
a dor' assemelhada> que do atualizadas, direta ou ind.retamente, por Indice de preÇO\.

mllrç:o
J'arivafo úniro • O valor do BT!' e do BTN FÍ5C:IlI destinado 1 onnverslo

para cruzeiros dos 03n:r&tos e.ristentes na da", de pu~hcaçiod. Medida PrOYil.ória que deu
origem a esta Lei. n<im 03mo ~n. eCei!", fiscais, t de OS 126.86lI.

JUSTIFXCYIlO

'~~ \
A .."'pcr i Ênc i a recc( f.: te~ dellllon!at r .d(, 'tu!: .. i n-

dcx.çlo da eco~oMla ê o .ecanis.~ ~d~qYado para dv(rndrr, de
Ar\. 10· A partir da. villncil da Medida P'rovisOria qut cIeu orism a ala

.~'U.il 'arMa, a soe It:d at;d r contra a!i d I~tD,.ÇÕt5 do·, p... orF" so..~ ~ I wdado estipular.... contratca referidos ftO an. ti, dtusull de COI"J"r'ÇIo monctlria
slJpl:'r i "fl ac í oni\r I O~. Po... ~i.IJ turno, .. Ittl'ra d.'SO i ndr.:liô\ção niio i com bDc em Iodtee dE: JlIRlGDIo,. quando eelcbradOJ com pr.azo ou pe:rIodo de rcpec:tuaçIo
suficiente p.r~ combatEr .. in'l.~io crinica. Prov~ di.so r ia lDferior.UJDaDCL
•••arlanlzaçio que SI: abateu sobre nosso Pais após ~ dcsind~xa-

~ãD abrupta proMovid~ pelo Plano Collor 11. COM a r~to.ada da
..l.y.~ão dos preços, • reCEita trlbut',. ia do Governo. eM terMOS .
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PROJETO DE LEI N!! 2.408, DE 1991
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes ThaJne!

CApITULO 11

DAS LESOES CORPORAIS

Acrescenta parágrafo ao artigo íZ9 do Decreto-lei n9

Z.848. de 7 de setembro de 1940 - Código Penal.

(A COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTIÇA E DE REDN?D - ART.Z4. 1IJ

o CONGRESSO NACIONAL dRcrRt~.

............................................................................,
Laio corporal

Art. 129. Orend" a integridade corpor~1 ou a "'lide d. ourrem:
Pena - detenção. de 3 tlr!s.) meses a 1, (um) ano.

Lesio corporal de na'ureza crave
t 1~ Se resulla:
I - incil,acidade para:B ocupações habituais. por mais de 30 (trinta) dias;

• VKk tu: 1M, t 2.-, ':0 etHfllO de p~~sso P~n"l.

.. 129 ..

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

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

Art. 19 O art. 129 ~o Decreto-l~i nQ 28~8. d~

de dezeMbro de 1941. paS5~ a vigor.,.. com a seguinte reda~ão:

11 - peri.., de vida;
111 - d.blhdad. permanente de membro, sentido ou runçAo;

IV - aceleraçAo d. pa:10:
Pena - reclu,lo. de I (um) a S (cinco) ~no'.

I 2? Se resuha:
I - incapacidade permanente para o trabalho;

11 - enfermidade incu:bel;
111 _ perda ou inutilizaçlo de membro, sentido ou funçAo;

IV - deformidade pe:-manente;

V- aborto:
Pena - reclusAO, de : (dois) a 8 (oilolanos.

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

J 99 No caso do disposto

'caput' deste a~tigo. a aç~a do MI-

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ., " " ..

no
nist~~lo Pdblico dep.nd.ré de represen

tação. se o agente for c6nJuge da vlti-

................................ '0 .

IlIa. Laio co. po...1st&uld. d. Dlorte

Art. ~g Esta Lei entra •• YllOr na data de .ua
"...abl icacio.

I 3~ Se resulta morte e as circunstâncías .evidenclam que o agente nlo quis :;. :-esul·
tado. nem assumiu o risco de produzi·to:

Art. 3Q RCVDg~M-SC as diSPO. leões eM cosntra'lO. Pena - recluslo, de 4 (quatro) a IZ (doze) anos.

JUSTIFICACÃO
Dimlnuiçio de pena

Atual.ente aconteceM. eM nosso Põ\ ís,. IJ& g"'Mn::r Ol..i

Mero de agr ..ssõ~s leve. cnv01VtndO casais. TaIS ocorrêncl.5 são

.~aYc. Ir M~r~ceM ser coibidas. Tpdavia, ~uitas y~:~s. eM SE tra

tando de lesões corporaiS lEves. a instauração da acão p~na: cau-

Mais danos que benefícIos, visto que, via d~ ~~9ra, os :~5aj5

'5C rltconcll iaM, ~cndo qlJ~ t.:onVlver, apEsar dl':>tO, com Q Inc:: d~

UM. condenaçio. COMO ~ de !nteresse do Estado ~ ntan'Jnt.E:nl;i: ,ja
unidade faMIliar, nada Mais Jysto qu~ conctder ~ Vitima dE :(~DCS

lltvlIe., Q dirE'lto Ú&' k'.02CLlIi.a -:>-úiJr"i il ifl~taUtl,,;... tl U'..I II~U u ... " ....HJ

pcnal, contra o conJuge agrEssor, q~e passari~ ; depender Cf rc

prrsentClcão.

Dcstil for •• eSperalllQ5 o apoio de nOS50'!i i 11.. ~:"'E'S

ParES no'Congr~~$o Naclon.l para a ~provaçio D2StE prOJ~tD.

§ ..~ Se o agente comete o crime Impelido por moti ..·o de re:evante valor sO'lal ou
moral ou sob o domínio de violenta emoçlo, logo em seguida a injusla proyocaçlo da
vitima. o juiz pode redullr iI pena de um sexro a um terço.

SabsUtulçio d. pena
i S~ O juiz, não sendo graves as lesôc'S, pode ainda substituir a pena de delençJo

pel~ de muha:
I - se ocorre qualquer das hipbteses do p:ullgrafo anterior;

11 - se ~s lesôc:s .ao recíprocas.

Laio eorpo...1 culposa
t 6? Se a leoJo é culpo",:
Pell2 - delençAo, de Z (dois) mes.. a 1 (um) ano.

A.me.to de pena

I 7~ Aumenta-se a pena de um lorço, se ocorrer qualquer das hípólese, do an. 121,
14?

it~"'-I
OR.ut ad?f .CARLOS MENDES 7:jAME

t 8? Aplica-se à lesA0 culposa o disposto no § S? do art. 121.

............................... ~ .

DECRETO-LEI N? 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Código P.nal.

PROJETO DE LEI N!I 2.409, DE 1991
(Do Sr. GeOl"ie Takimoto)

o Presidente da República, u'Çi,ndo da atribuiçlo que lhe confere '0 arl. J80 da
Constituição, decr('ta a seguinte l.ei:

Dispõe sobre à criação de Centros de Diagnóstico .e CO!

bata i AIDS e dá outras.providências.

CÓDIGO PENAL
(As COMISSOE5 DE qEGURIDADE ~OCIAL E FAMrLIA; E DE COSS

TITUICÁO!J JUSTICA E DE REDACÃO(ART.54) - J',RT.Z4. II).

PARTE EsPECIAL (*)

TITULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

Art. J..' rica o r:-:OOClr :::;.cu'tivc 'lu't.:lr"::";;:,aco ~,instalar Ç,fJ!-
TROS pE DIAGNOSTICa t COH8AT[ A AIDS ;t1"I ~:':Q'.z t:"1 rnLt1J.f::~O::'0'!5 ~"',J,1!ll.:.·-

rQS com POCt.lid'':,",O ::, ...lt:.ZI-J.,:"r D. ....:,1;1.:..1..') l,:~m 1):.... habit:9.n't.e~.

it Q;-il1e!-ln: :;.,cer,J,:) tamoeM ;~r~m tl1s't.""I':;QOS ·:e!""':. ... ':J'S -:~

OJ..gn6sc,.!.c:J ~~ ;·.:ir.',bo?':l! ..\:D!2 "".1\ .: ~d,;ll'jOS :;.? l'~J·"'O· 'JOrT.2 • .JQ'SC" ·:U!t '; ....-

jall Slt!d. do ·',J.=rr;#--I!c!t=a~

Ar~.· :.:: .• ",~ O~~·':~S;~5 jec:o"r~r.r·',; f '1 : ·~~t.alac::ilIo:'? "'''.1tlcJ.:n".+
man~Q ~o. Cdntro9 ~a CiBono~CJ.~~$ e Como~ta á rllOS ~~rr3r~D D~r ccn~~

.....•...... d. d::rtactto ·.Jr-:ll.ruen-:~n.:\ {.lO l'lin i'!.t'!.1rio da :;: :r'.HJe f~ I1rçao5 _'.Itorr.:.t'l,,-do!> •
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"r"~. ~ li Fo,).IJ",,· ::: ~":t.·t,:, ~.) • .l....., ~o : "1~":H.)"'!C Q. ~ ~u..~o •
r'.qUJ.~.nt.r'''. r.o j:ra.:c ~. ;0 Iro",.nt.. ) tU.,)" • J:lrka_,,'C. •...a .• " Cort~;I"
d)."';ua .... LQ.rlC:1...

.... tort." -':::!oot'.~"1 ..... c ...." _ vlQO" "'l<lll ~.~ ... ~ .. 'tu .. ~Ub."'r...C"o.
" • ..,t:qlta., .~ ~:. .c,:! ... .:):t.,;. ~o:\ <:..:n-:r"""o

JUSTIF'rçATIVA

H ~.i,.;: .,:•••", .. ·II'·.'J",,~:. ... !!I"': I ""I<lL'_. ~:~ ~'O:C'J~.".....r.'I'''· t.-

,'nec~a. cc~ ~ltj • 'ti .~I.l"~:fI.n~fL. :."':CIJ,r'oII...... .:. ~ ....u. :o~tl.t.. ::.n"t~tu ..... ·....
.. 1~lu.1'...1I"t:,.':~ 1".1 '''.''''''''.3:

....~o.1ln •.,._ ~~,"·,'.:..lJ"O" ';:'0 ,.- .. ~ ,~.,·' .. ~n1 d.I"'I)~ ••l,~.'!!

.O:plJna. 'I.,. r..,r",.· r:-:lq"I!'","Jl"lvoC\ ,. \'~t:ll!lnr;"ir ·.,..··u....."nan ,. to"l.c':t C'II'nt':l cu.
• ~... 'UCl .) 'Jjl'~r.._;:; ":111 :"'J t".\tJ~lJ':" .",. )':::fI..\c,.... ':,J.

Cltr:'.lI!ten~. D~:lD ,.}.. ':"]no: .....,.,'n.... .,"'0 o ••1 do $.<:ulo oi!' ·; .. U, ;.,.c!~:;)r-

C.O" ':'2"1t.1nu.. ,. C' C:'s.ln'.:"'''.~'c ••1 L'-I"'R.OQ"~.D11.l.:'Iio·;Jf!' 0<\ 1~,t .. a • • t"'

1=»'-l'Iaçe•• eu' e~,.co1'. r..c ••~ • .. :.u_l.,.r,-r.•• _uno:..,., P":J~Q"Cõee. 1ncah:ul.. 
:v.t.....

..... '~':J:''':J ~, (•.r~ :. •.• '"',, , I: l·'U:."! .: .. J,:o,I:Ô.:l .•• 1 ..1Iii."'(\ ...-

.'t.ltr"iJC'J r, ~"''&11,'J ...,t::.ro"-of, '1UIII .,.,.... ~..;,o:a 11,:;)"nl'," ...... a. .. c,,\ QU~,.a.

l::.nQuent. ~n1.c't;ljO. -:u.. '\1n:ia n&o .J~S.""Y?lY"""'I."" ". :J::I.nr:Ao
! ..""o .1 L'fI " ... ·'1.c.• ~ .. ':' .t ·.,.t"~.·0 :"II:CQ'J't.'1 .·fP ••••:'••, (·\.~I c't'l-

90011,1 "':u :,-..,,"1'1.. \ -•. z•• " ':' .. u'! ·:~"i,I:.,•• "ltl " ,.~"l: ~t.C.

tJ ::.."'10:.:.1·-1........10' C-'(.~lI'.r;...'. ~:"l1:JJC'"t]C .: ,lo'''''' '~""l
o. ':."':1'1 ....Jnd1oloU, t,,,a:'CoJlfI o:U. ':'; "'\lh~".1 ':. C".OS 11:,."", ,..,,

';~.'t,..adO. "-'li! L.·e~ 4t 4lJ ,'l.1"lI.""C''5 «l'l 1.-1'11 • com ...Ill .Lnc:remento d. cu....
•• 1.2()l) ca,.. <:.nt.:t .1" )o."as ::..,c:o ,no••

S.qunao :$,)00'1 co rl1n''St.,.10 c1l a.:lU"'. at.•. , I't·ft C••'l~:~::.:c

~::~:t.;,""~~~~II:?ol~CJ~:':~'ll...nLlaps -. s.qunoc =\l~r~. p-I"'DJ ....ao.77~"J-"

Sto .:~das .. l",.PIlan'tc!s ~ QI,;IC 'lIolUS ,.,..s n.ll~ ._ TU,.~...,.1:D ... :;]b
s.,..".r. Q ••• 1J...ar n ...crc.., ....G:.1c Q;J. .o,.....ntr. :.... OPCl.'to10 1 ÇDJ.S • oi' .MtU ".r
a c:rU.c*o ee C~ntro" a. (i.-.gnC5t1CCS .. Cc:'!Ia.at.:I • t-\rDS. fW'C1C,....aneto

:::.H:-q~:~~~!.~ ~~~:"~;;:J.~~'t;:~:O·I~~~O~~~~s~.~ ~~~t:~~i~~õ) .•'~~~C~~~~;t:~
dUI/r W'" .1I."'.S c~fIluns........ t,111Z.,;010 ccordtrnolt':i. 1.1. c.a",oanh,ulo "'~LI('::_C.L

v••• a.,..rnit.:.r.a umA id..nt11u:Iol:~a ..~.D.a.aa 4 '1T,U:J.al"lt.• d'=lS C1ort.ac,...s do
"1"L:~.· t)ossJ.bil,Ltilnna '\ ..nu:.. fcrll. c., luta .:cntr.... f'~t'"! 'l..'t Q

c.rc.....nta C't §..l.a a~5IJ~':i.dora dLSiôIRm.LnoA.;:;!l;c (l o·'oluc::.lo
oi.1. IJ";;as 5""~.:Jes.

PROJETO DE LEI N2 2.410, DE 1991
(Do Sr. José Fortunati)

Hlo con.aguimos, ainda, superar o lugar que

·conquiataMo.-, da racordiataa mundiai. em acidentes de trAnsito.

Quando trataMOS da incluir axiglncia d. colocaçlo de cintos da aagu-

rança .~ transportes escolares, procuramos constituir iniciativa da

prlcauçlo, qUI venh•• a eliminar ao máximo a possibilidade da danQ•

ri.icos, a crianças B adolescentes •

Por estls motivos levamos aos nobres pares i

apreciaçio do Projsto, que tsmo, a certaza contribuir pBra a ameniZA

çlo doa problemas vividos nesta ~rea.

Sol1onto,uo.' aiMo, que projeta idlnUco roi

apr•••ntldo p.lo vara.dor ~a Porto Alegre - RS • tranarormado aM Lai

polo Prereita Olivio Dutra.

Selo do. So••eo., " de deze.bro de 1991.

~ f 1~' ,) -.. 1';--' I'")~.
'-l,~;' t "q, :\"~1.. , ~ .' , -

Dep. Jaoi Fartunot~ PT/RS

LEI N9 5.10S DE 21 DE SED:KBRO
DE 1966

Institui O Código Nacional de
Trãnsito

CAPíTULO n
-Dos Ve:cuZos

o Presidente da Repüblica

F8I;o saber que o Congresso Nacio
nal àecreta e eu sanciono o llegUinte
lei:

Dá nova redação ao "caput" do artigo 46 da Lei n9 5.108,

de 21 de setembro de 1966, que "institui o Código Na=io
nal de Trinsito".

O.S COMISSOES DE VIAçÃO E TRANS;:ORTES, DESENVOLVIMES:-O ug
BANO E ISTERIOR; E DE CONSTITUIÇ.~O E JUSTIÇA E DE RED::

CJlO(ART .54) - ART .24, 11)

o Congresso Nacional Olcr.ta:

.......................... -....... - ... . ...
Art. 11 - O ·caput" do art. 46 da Lei nR 5. ;08, di 2' de aetemc," di

"Art...6 - O. ve!culoa de8ti -ados ao transcorte C~ esc· :a-

rea; além das \listari.as eS;:;lciai.. a qUI .Irio SUbnlltidos, deveric

~rYi.cilrn.nt. identiricáv.ia à distancia, laja pala cor, seja :or

inlcFiçe.a I, .1im da obedlincia ia caracteristicas Isp8cia~5 de~!:

.in.dl' pIlo regulamanto dlst. código, :II,/Irlo contar co'" c.:,.,tos ::ht

••gurança.

Artl 2- _ Eata Lai entrari .m vigor na data d. lua publiclçlo, revo-

g.ndo-.... diopoo!çe..... contrário.

5.1. d•• s•••e•• , 11 d. dezemb~o de 1991.

• I _,/'I:: :\,7 :)~) ! ~'J
L',' l. \ ir!' i)/I) \ ',' '}I I'

I Oeputedó Jo.i f'arturieU "PTIRS
I

EXPOSIÇKO DE II0TIVDS

O.Projeto de L.i e. tela t.m o rin.1idode do

adlquar o C6digo Nacianal d. Trlnsito'... r.alidada bra.ileira, saMpre

tio in••gura quando la trata de transito.

Art. 46. Os te1culos desttnados ao
transporte de escolares, além das vis
torias especiais a que serão submeti
dos. deverão ser fs.cilmente Identifi
cáveis à distância. seja pela côr, seja
por inscrições e deverão obedecer a
caracterlsticas especiais determinadas
pelo Regulamento dêste CÓdlj;O.

Parágrafo 1lnico. As exigências se
melhantes serão determinadas pelo
Reg-l;l~menw para os veículos desti
nados à aprendizagem.

PROJETO DE LEI N- 2.411; DE 1991
(D11 Sr..... )1'.........)

Altera li. redação do artigo 2S do Decreto-lei n I/2.300, de

21 de novellbro ae 1986, que "diepõ. sobre licitações e co.!!,
trato", da Admini8tração Federal".

(APENSE-SI! AO PROJI!~O DI! LEI NR 1.491, DE 1991).

O COIIGRESSO IlACIOIlAL decreta,

Art. lO O art. 25 do Decreto-lei nO 2.300, de

21 de novembro de 1986, pa8IJa a ter a seguinte redaçio,

"Art.25.
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IV - regularidade fiscal;

ridA~e-.:cel:f.aridade junto ao sistema da segu-

11 

IlI- A Constituição Federal, em seu Art. 195, 5 2 Q ,

ao tratar da seguridade social (Capitulo II do Titulo VIII),
dispõe que

.......................................I -

5 7° Em cada licitação poderi ser exigida,
ainda, a relaçAo d~ cOBPromissos Assumidos pelo
interesaado, que importe. diminuição de capaci
dade operativa ou abaorção de disponibilidade
financeira. "

5 8° A documentação de que trata este ar~
ti90 poderi ser dispensada no. casos de con
vite, leil&o Ou concurso.

5 ·50 A documentação relativa A regulari
dade junto ao siste... da seguridade social,
conforme o caBO, canaiAtirA em prova de inexis
tência de dábito .relativo ia contribuições· ao_O
ciais, fornecida pelo Instituto Nacional do se
guro Social - INSS e pelo Depart..-nto da Re
ceita Federal - DRl!'.

.. 5 6'1 08 documentolS referidos no. par6.gra
foa anteriores poderão ser ~pr8Bentado. e. ori
ginal, por qualquer processo de cópia
~~~~~;i~ada, ou publicação e. órgão de imprensa

5 9° O certificado ou registro cadastral a
que s.' refere o 5 10, do art. 29, deste De
creto-lei substitui os docu.ntos enw.rados
neste artigo, obri9ada a pa.rte a declarar, sob
•• penalidade.. cabiveia, a supervenilncia de
fato L.peditivo de habilitação.

5 10. A Adainistração l'Oderl aceitar ceX'
~ificado de re9istro cadastral eaitido por
~rq:i~:l.el\ti(\ade federal, desde que p,revisto

S 11. As eJlpresas estranqeiraa que nIo
hncion.. no Paia atenderão, nas concorr6Qciaa
internacionaia, u exi91ncias dos parlgrafoa
~teriorea ~iant. doc\lllllntoll equiYalentQ,
autenticadoa pelos rupectivoa COJuIl\ladoe •
~Adu.1c\011 po~ _trAdutor :hU':_1:lIdo, ~
e.tar consorciaetos coa ellpre... naclonai. ou
ter representação le9al no Brasil, co. poderes
expressoa para receber citação e reaponder ad
alniatrativa ou judicialmente, hip6teae em que
seri exi9ido, ainda, na indice de nacionali
:laçA0 do objeto do contrato, de percentual a
crlt6rio da autoridade contratante.

5 10

5 2°

5 30

54° ~ .

"A pessoa juridica e. dábito com o siste...
da seguridade social, COa0 estabelecido em lei,
não poderi contratar com o Poder Pdblico n_
dele receber beneficio ou incentivos fiscais ou
crediticios. "

Ocorre que o Decreto-lei nO 2.300, de 21 de no
veabro de 1986, que dispõe sobre licitações e contratos da Ad
JlÚnistraçio Federal, e di outras providências, MO inclUi, de
-=>do _xpresso, a apreaentaçAo de docu:Dltnto de regularidade coa

o sisteaa da seguridade social Coa0 requisito para habilitaçio

nu licitações, estatuindo que, para tal, exi9ir-se-i dos

intereaeadoa, excluaivaaente, docuaentaçio relatiYA l
capacidade juridica, capacidade t6cnica, idoneidade financeira

e regularidade fiscal (art. 25, incisos I a IV).

Entende-se que a expreaaio "OU oútra equiva

lente, na foraa ela lei", contida no art. 25, 5 40, nO 2, ~

LI.nt, do Mncionado Decreto~lei nO 2.300, de 1986, J.n~,

"5 40 A docu.ntação relativa A regulari
dade fiscal, confo~ o caso, consistiri ~.

1 - prova de inscrição no C..eIaatro Geral de
Pes_a Fiaicas - CPF oU no cadastro Qera~ de
CON:.rUluintes - CQCI

2 - prova de quitação com a Faxenda Fede
ral, Estadual e Municipal ou outra equivalente,
na forma da lei." I

abrangeria prova de ausência de débito coa a seguridade so

cial, ali iaplicita (cfr. MARIA SILVIA ZANELLA DI PIETRO, Di

reito Adainistrativo, Ed. Atlas, 20 edição, paga. 244/245).

t de 88 obllervar I ainda, que, eJI cOllflonlncia
co. o disposto no art. 195, S 2R , da Lei Maior, a norma con

tida no art. 47 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que

diapõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o

Plano de Custeio, e dA outras providênciall, determina o lIe

guinte.

"Art. 47. 1! exi9ido documento C01lprobató-
rio de inexistência de dábito relativo ás
contribuições aociais, fornecido peloa ór9ios
co~tente., noa .eguinte. casoa:

5 12. Havendo interesse p6blico, empresas
_ regt.e de concordata poderão participar de
licitação para cOJlPra.

S 13. . Rio se exi9iri prestação de
9arantia, para a habilitação a que trata este
arti90, na. pr6vio recolhi_nto de taxaa, OI>
.-ol~nto., a.lvo o. referente. a fornect.ento
do edital, quando solicitado, co. os seus
el~ntoa constitutivos.

5 14. O disposto no 5 20 do art. 30, no 5
10 do art. 25, no 5 10 do art. 26 e no par6
qrafo 6nico do art. 45, não se aplica As
concorr6nciall internacionais para a aquilliç~o

de bens ou serviço.. cujo pa9....nto seja feito
COlO o produto de financi..-nto concedido por
or9anlaao internacional, de que o Braail faça
parte, no no. callos de contrataçio coa ellpreaa
..atrangeira, para a coapra de equipa.ento. fa
bricadoll ou entregues no exterior, desde que
para eate caao tenha havido prévia autorizaçio
:10 Presidente da Rep6blica."

I - da &llpresa,

a) na contratação coa o Poder Pdblico e no
reeebiMnto de beneficios ou incentivo fiscal
ou crediticio concediao por ele; ( ••• )",

De qualquer foraa, MO obstante rax.,...l o en

tendiaento de que a cOllprovllÇio da reqularid&de perante o sis

~ da sequridade social estaria 1aplicito no art. 25, 5 4",
nO 2, do Decreto-lei nO 2.300, de 1986, e, ainda, considerando

o teor da norJlft contida no art. 47 ~ I, "a" da Lei n R 8.212, de

1991, aupracitado, acorde co. a regra enunciada no art. +95, S
2R, da Conatituição, parece-nos alta.ente conveniente que o

dip10aa le9a1 que dispõe sobre licitações e contratos da
Adainistração Federal - cuja. normas gerais são aplic6veis em
todas as eaferas de go"erno (art. 22, inclao XXVII, de Consti

tuição) - contenha preceito explicito exi9indo, para habili

taçio e. procelllSoa lic:itat6rios, cOJlprovação de ausência de

dábito co. o aisteiaa da aeguridade social.

Art. 20
su. publicação.

Art. 30
rio.

Esta lei entra e. vi90r- na data de

Revogam-se aa disposiçõea em contrl-

Tal conveniência defiui especia1_nte do fato

de que o art. 25 do Decre~o-lei n" 2.300, de 1986, oaitindo,

Coa0 ji a..inalado, qualquer referência à exig'Ancia de

regularidade junto ao aistelllll da aeguridade aocial, elenca a

doc~ntaçi.o exigida no proce.ao licitat6rio em enlmeraçio
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talUltiya (_rcê do aclrirbio· "exclusiY~nte", encontrado no

seu .l:AWIt), o que pode levar intérprete _nos ayisado 11

exegeses equivocada., sabido que, 1140 raro,. aa AdIIinistraçõe.

muito em particular na esfera municipal de governo -- nAo

estão suficient..-ente aparelhadaa 11 correta interpretação e

aplicação das normas legais.

çuapre, pcis, sob todo. os aspectos, explicitar

no art. 25 do Decreto-lei na 2.300, de 1986, a exiganeie de

que, para habilitação nas lici taçi5es ( seja apresentada

doclm8ntaçllo relatiya 11 regularidade junto ao sis~ da

seguridade sccial.

Cwapre, iqualMnte, definir, _ parigrafo ..

ser aditado ao citado artigo, quais o. ~to.

comprobat6rios da inexistência de dibito. relativoa lIs

contribuições sociais, em simetria lIs regras contida. no. SS

19, 2 Q , 3Q e 4a daqu~le.

E tais dcclm8ntos sio os fornecidos pelos

6rgãos competentes (art. 47, ~, da Lei na 8.212, de 1991),

a aaber, o Instituto Racional do Seguro Social - I_SS, para a
contribuição social prevista na alinea "a" do parllgrafo dnicD

do art. 11 da referida lei e o Departamento da Receita Federal

- DRl!', para a contribuiçio social prevista na alinea "d" do
par'grafo 6nico do mes.:> art. lI, coçetentea para arrecadar,

fiscalizar, lançar e nor-atizar o recolhiJoento daquelas

contribuições, consoante o art. 33 do citado diplOlla lelJA1.

Mencionando-ae 08 referidos doc_ntoa no S 5Q

do art. 25 do Decreto-lei n" 2.300, os parllgrafos subseqüentes

deverão .er renumerado••

Bstes 08 motivo. pelos quais pro~a o

presente projetd de lei, para aprovaçio do qual contaao. coa o

apoio de noa.o~ iluatres Pares no Congres.o Macional.

Salas Se..ões, e. J. de)2.. de 1991

.~
CONSTITUIÇÃO
1tEPÚBLICA FElDAftYA DO BRASIL

1988

.......

TJluIoVII

......................._- - _-_. __ ".. 0.

..........................- - __ -- .

DECJlETO·LI!:J N! 1.300. DI: J1 DI: NOVEIIIlIlO DI: JIOS

CAPiTULO 11
DI~

8«ID 11

DI H.bilitaçao

Art. 25. Para a ••bilitaçlo u. lieitacOn. esiatr-se·' dOi iDter'M·
.ado'. ezc1uliv.mente. documentaçlo relativa a:

J - _idada jurldial;
11 - _Idade t4cDlca;

JJJ - Idoaeidade fllluc:oinl;
Jv-~nacal.

f l~ A doc.-eataç&o ral.Uya .. capacidade ju.ridica. coDforme o
caM. eoa..iâiri e.:

1. cédula de idatltldade:
2. nciatro comercial. no C.IO de .mprna iadividua1:
3. ato constitutivo. utatuto ou co_traeo .acial em vic« ...

vidameDte rqiatradoli. em .. tr.talldo de Meied'" com....
c1aia. '. 110 cuo do aodedada por açllea. _paüadoa da do
cumlDtoe de elekAo de Nua admiai.tradona:

4. inKriçto do ato eonRltutivo. IM) caIO de lOdedadel ci
vil. acompanhada de prova de dirI'toria em ezercicio:

5. decreto de autorilr.çlo. clevidamellte arquivado. - ..
tntudo da ....p.... ou -*lado ootraDpinl em fuacloll_'
to DO Paia.

f r. A doe_ta~ ..lati.. l .capacidade tkJúca. c:osforma o
caao. c:emldt1ri eJft:

1. nci.uo oa iucrlçAo ... ea.tidade prof"lMiona1 CU1~
. _ta;

• 2. C01IlPn>Y'~ ela aptic!1o pua doMmpoaho de oü.ldaela
pert.i.lMllte e c:alp.U....... quantidadH • pl'UOl com o ob.....
d.lic~•• iIl4i_ do.~a.do a_Ih..,..... t.6c.
D.ico adequdo • diapoaiv.l para • naliuç,lo do objeto .. lic:ita
~;

3. prov. do atendimento de ~uiaitoa previltol em lei u
pedal. quando J01 o caIO.

f a. A doe_ta~ ....tiv. i idoMicIacIa fiJIUNln. __ •
euo. coa.letir' em:

1. -..-_bola do l1WIIlo .._leio quo _pro
A'Om • boe ait.açao f_ir. da _praoa,

2. __tiva ela podido ela fallac:ia ou_. ""
_u~__.iaI. ospod;do ,.Jo dlacribodclor do _ ela
_ Jarldlca ou _010 ela _ floial.

I"~ A dOCIiIHllbi('o relativa • rqularidade fiacll1. COllfOf"l& o
cuc. conalatirá em:

1. prova de iaacriçlo ao Cada.tn> de Pesao.a Fiaie.a fCPF)
ou. ao Cadastro Geral d. Co1Uribuin~.(CGC);
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§ 22 _ Compete ao Ministro de EStado da Ec~

nomia, fazenda e Planejamento expedir o ato declaratório do valor

nominal reajustado dos Títulos da Dívida Agrária.

a) do segundo ao Quinto ano, para indeniz~

ção de imóvel com área inferior a 1.000

hectares, desde que o expropriado não po~

sua 'outro;

Art. 32 - Os Titulas da Dívida Agr~ria. são

isentos de qualquer modalidade de tributo, inclusive imposto 5.2
bre a renda e proventos de Qualquer natureza e sobre operações de

c:rédito,!âmbio e seguro ou relativos a títulos e valores imobi-
liários. '

Art. 42 - Os Títulos da Oívida Agrária emiti
dos para indenização de terras desapropriadas obdecerá os segui,!}
tes prazos de resgate:

f. _ .... cio q.i..~ __ • t'...ada ,-... Eo«adaal •
Municipal.

S 5~ Ou doewuoatoo roforiclQo _ JlUI:qmfoo u_podarao
..,. apn...tadoe em orJ.lina.l, por qualquer proce.ao de cópia alltea.tlca·
... .... publlca~UI 6ralo cio iIIlp..... olicl.l.

I'~ Em ••da lloltaçlo pocIari _ ufc\d.. ab>da. • n1~ elo
.....pl'Olll_ uoumldoo pOlo Iol......do. q... iIIlporWm dlmlauiçl.
do _Id•• _ro\fya ou aboorçlo cio diopoalbllidado fl ooIu.

I 'I! A doo._ato~ d. q... luto "lo artIao pod _ axiclda
u-W. MS aaoa ele convite.

I r. O oortIr..ado do ......, oadulraI • q nf o I I! do
.... :It _ daon_i oubotltal ao dooWllOiltoo _rado ato artI-
.,. obripda • paria • claclarar. oab .. pOaalldadH ••bl....Ia.4 llipary.·.lIao. do f.lo lmpadit/yo d. "'blllta~.

I r. A ·Admialatr.~ podoú acoitar -tulcado do ......, ._.
&ra1 amilldo por 6'110"u oalldade fodoral. dHda q... pt'Oylalo .. odI·
tal.

I 10. A. empro•• elUanaelr•• que nIo faacioMlll ao Pais atenda"
dO~ ... licitaçOH iDttrnaciollai.... esqJJK:i.. do- par'-crafo. aDterio'
.... mediante dOCWllentol, equivalu.ta., auwDticadoe I"10Il I'NpectiV"
eo.l..ladM • tnduaidoa pOr tradutor juramentado. delde qu .....jUl
eollMn:il.d.. com emprnal aaciollall.

t 11. H.veado Últen... P'6bUco. empre... em naime de eoDCOr'
.10 pod.rIo p.rtlell>ar cio 1101_ PU' eompra.

_ _-_ .

........ -_ - .

§ 10 - Os Títulos da Dívida

seu valor nominal reajustado no primeiro dia útil
com base na Taxa Referencial do mês anterior .

Agrária
de cada

terão

mês,

W" 1.,., •• l' • J-1M • ."..

~''::'.&:o.t.:r=

MII7.~-.w. ... _oda .. _
............--..........,~.....cc.pe1CMH,.IIOIo...*'~

1-*_:
.).~_OPellHNWkoclO~.........

iMeIti'o'OlKiaI ... tra4itIâo~... dt;

.- , , , ,,' .. ,., ".,'"

PROJETO DE LEI NI! 2.412, DE 1991
(Do Sr. Pi.nheim Landim)

Dispõe sobre a emissão, resgate e utilização de Ti:tulos

da Dívida Agrária e dá outras providências.

(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI N9 2.055, DE 1991).

o Congresso Nacional decreta:

Art.lº - Os Títulos da Dívida Agrária serão

emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-INCPA,para pagamento de terras desapropriadas ou adquiridas para

fins de reforma agrária, obsdrvado O limite fixado na lei orçame~

tária.
ParágraFo único - O INCRA manterá controle

centralizado de todas as emissões, substituições, conveiSões, CO!!

solidações e cancelamentos de Títulos da Dívida Agrária que em!:.

tir.
Art. 2º - Cabe ao Ministério da Economia

Fazenda e Planejamento, por seus órgãos próprios, efetuar o resg~

te e o pagamento de juros de Títulos da Dívida Agrária.

b) do segundo ao décimo ano, para indeniz~

ção de imóvel com área de 1. 000 5.000

hectares;

c) do segundo ao décimo-quinto ano para ind!
nização de imóveis com áreas de 5.000 a

10.000 hectares, e

d) do segundo ao vigéssimo anó para indeniz!,
ção de imóveis com áreas superiores
10.000 hectares,

Art. 52 - Os Títulos da Dívida Agrária pod~

rão ser utilizados em:

a) compensação de dívidas líquidas ,quando
credora a União Federal e devedores os
Estados e Municípios;

b) pagamento de 50% (cinquenta por cento) do

imposto sobre a propriedade territorial

rural e de impostos federais Que incidam.

sobre insumos, máquinas e implementas, i,!!!

portados ou não, destinados ao emprego em
atividades agropecuária.s.

c) paga.menta de aquisição de terras públicas

federais i..,/

d) pagamento de até 50% (cinquenta por cento)
de débitos de míni,pequenos e médios prod.!:!.
tores rurais," relativos a financiamentos
rurais com recursos oriundos do Tesouro N!,
cionel, efetuados na região do PolígonQ

das Secas;

e) Prestação de fianças em geral;

f) depósito, para assegurar a execução em
ações judiciais ou procedimentos admini~

trativos;

g) caução, para garant ia de:

g.l - quaisquer contratos de obras e se~

viços celebrados com a União ou e!!,

tidades públicas federais;
g.2 - empréstimos ou financiamentos em

instituições financeiras federais,
sob a ~orma de autarquia, empresa,
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fundação ou sociedade de economia
mista controlada pela União, ou,

ainda, por entidades que adminis
tram recursos oriundos de fundos de
aplicação destinados à ~~ssistência

ou ao incentiva à produção rural;

h) pagamento de foros e laHdêmios devidos em
decorrência de utilização ou da transmi~

são da domínio útil de imóveis rurais ou

urbanas de prop~iedade da União.

1) pagamento de débitos fis~is com a . União

em fa.se de execução;/

j) pagamerlto de dátlitus ban~~rins qlJnrldo
prnprlerhldf' nhjp.t(l cta rJr.o;;opronriaçâo for

~ garantia rr~al (~n flnr-inclamento.

JO - Os TItulas ~a Dlvióa Agrária vencidas
e nbo r~~gatado~ noder~o ~er utl111í1dn~ nH compra de ações 11e r~

nrflt;85 rontro1.111n .. n('ll~1 Ilrdão, em prorpSI'íO de nr1vRtilaç~o, ou

~illd3, no pa03NPntn de trlbuto~ rR(ler~is de qualquer natureza e

de débitos relatlvos contribuições prevIdenciárias.

29 - P~ra 05 efeitos deste Artiqo, 05 Tít~

lns 'J~ nfvif1a A~TAria sPlão ~l~pttos PPll) ~eu v81ar n~mtnal r~~

'u~t:1.r1o.

Art. 6q - Esta lp.i entra em vigor na data de
sua cublicação, revogadas a~ disposlções em contrário.

n artico 1134 dI! Cnno;titllLçno rf.'c1E'ral e'5ta1l.:.

hp}r"'C'e ;') CCIT1i1p.tê'ncia da União para rle<;apropriar terras,para fins

do r~forma Rnrári~, mediAnt~ png8mPI1tn em Tftulos rta Dívida Agr4

tia. cuJas ut.ililaç:lt"l ';ptá definlda Pm \(!L

7. fodavitl, além da utilização, outras l1ut'stões
rel~rionnda~ com a~uel~ títlJl0 pGblico e~tão a exlqir disctplin!
mpnt0 ~o legislativo, seja por npcp~~idndr de justlça, seja por

nerü~$idade de rarinnnlilAf ~ .imQfimir ronlof pflrl~nrt3 nas nn~

T~H.'(i(..: rifO f'mio;"Ho fi fpl';qnt!'" :1 l1iJP ,o-:;H\II f':lIhm p t Idll'1.

, F Imprlr~lflll" l'ltl'~I·tVllll Ih"~dr IIHlll, qlll' o':

lflf\. j'f1'1I1IoWft1 llqPt~1<; r("pTf'~f'ntrtt lvn<:; c1p. vall1r, fl,10 dt~vf'~1O rt"ar

Tt~strit ....,~ ''lOS .....·3S05 de \r1denização {1e('(lrrente~ de de·HIDrl'JfH'i:1~ãLl.

['la í por niJ(~ 11 Pro.i~to Clue ar::J ::JprP-'.H'!rlt nmnc:; pprmi tp QIIP- !>P- O", lI"ir

P:HO fine; f1f' llll/i'dç:'iI1, vf~ c1p CllmrUR I' Vl"lllJ.1, df' I«rlil<; d ..... ll

'l~IrIR~ à '['('(orma A{lr:iri3, I1nJ3 v{ ... tl1 QIJf:> n Lr>l nQ Il.50 /., dp 196/',

t'moora al1mita a cumpra P. venda (artiqo 17, alínea "c ll
), silencia

sobr~ a rorma de pagamento.

~, Outra PO"to relevante é a que~t50 da COmp!
~~llCi1 ~JRra pmitlr, estab~lecer o vRlor e pfetu~r o resgate e u
oag1~~ntQ de· juras dos TDA. Por razBes de coerênciA com a pr~

pria or~alllzaC~o da Administração fpderal, o Projeto estabelece

qlJr! a Amiss50 perm3nf~ce com o TNCRA , Aut;)rquia Já encarregn de

f3zer t~mb~m as substttuiçOJs, conversões, consolidnç~es p ranc~
laml'ot.nc; \1n~ HH\. (1 pagament.o , f-)l)rém, assim ("onu) o seu fE'ajll<;.tC' ,

rtevp.m Sf"r cometidos à fi1;f'rH~n Nacional. flar :l 1i11;lO fl~l~ atrlhui

~õ~s ~$pecif{cadas no artiqo 2 g , e par~yrafo5, do Projeto em

apreciaçilo.
e,. A Questão na incidência c1e trinllto na fie,;;,?,

proprtaçRO , o'u dI? sua intributabilidi,Hie, tern-~e renovado r:onr.t<l'..'!
tlmPnt~. ['Ip~dl? }O/l{;, 3 Un150 rederot trm intpfl~nntn ~rihut::lr

indpnilnÇnO, pRga ~m desapropriaçõo, sob a m~scarR lie 1i imposto

de lDcro imobiliário", l'lmposto de renda 50bre o lucro real de

pe~soas Jurldicas", "~imposto sobre ganhn de rnpit~l",etc. Ttldas

p.ssas prfOtenSÕp.s do r i seo t todavia 1 for:qmjul gl'lttas 1ncone; ti tuC' 12.

nais l'p.las nlai~ rliferentE's instâncias jIJdi-:-l:il'las. E não pQ(1eria

ser dtff.'!1('nte. prtif. fll1tllitlr tributar TD" ";(>1'1" admitir fraudar o

princípio (,OtlsttttlC'ional da justa indl?nizaç:1o , f!, aind;l, fl'tvor!:.

("er :'f IJnifia f'"eodcral, 11tH', ti um só temlJO, p~prnprinrin p reterin
par~pla ~r valor CQflstitllciollalmente d~virlrt pm paQam~nto. Para
€"vftar nov35 lnv'f'sti.~,1li rlo F l'iCl1, dtle t.flntnr; cnntrnlf"mp(1<; trlU

l..'IHI';a011 ri p~rrní'rLlt1(1r. dr terra$, estatll'ler:e n Projl~to a l'HH1G::ill

ll~ trlbutaç§o sobrp os tOA.

6. O já mencionada artigo i84 da ronstituição
Fpd~ral, di~põf" Que n'i rnA s§o "resgatáveic; no prnlo de at~ vfrl

t.'? ..mn~, a rart.ir çtl) ':ii;'gunda anO de sua (>mi,;~3ü. vale dizE;~r qlJP.

tl r.idat1~1' f"~nrl"\pl'liH1n Of'l l;Illa rirei) ('(1111, r1[l1' '>'H'lllpl", Ron (~lttr,lCfO'~

I,'f',dll(,l '·pdares, terá o l'le~lnO tratamento que aquele expropriado

10 uma drea co. 8.000 loito mii) ou 80.0DO (oitenta mil) hpcta
(f'S. Jl, i.(,jl.l~t.1.Çll 6, l"C'ftanto, flagrante. Não o:;e pode <".dmitir

'1ut;' alolJém, prnprietáric de 800 (oitocentos) ht"'ctares,deva aqua!.
dar vinte ana,s para receber integralmente a indenização a que

fAZ 11.1':>. Ni'ip ':.11 rorJ~~, pl1r olltro l':Jdo , imlrnilllr ., t.IJrffJ'; 'Jf'l OPllf)

iel:J.tt\Jr>.II\PHt~ r:lnto. n.. r:ofp"; d{l tlHlão Ilfio ':.tJp'Ht.ari:'\m o i~

pacto. Dn[ R r~l~n rln n~r~~~ldndp de "sCnlOr11r a d[vlda ,jn rel·~!

ma agrária, .. eQlIndo G~ltéri(l'1 de.terminados pela dlm~n'jão do ill"g,

vel desapropriado, minimizando os preitos da dpsapropriaç~o so

bre O~ nrnpfletãrlo~ de lm~v~\~ com áreas mennre~ d; 1.000 ( um
mi l) hp-r.tnre'3.

7. finalmente, vem a questãQ funda~ental rio Prg

jeto, Que se traduz n8 neces5idade de re~g~t~r a credibltidHde
do~ TOA com forma de tornar viável o programa de r~formn ~qr8r1a

do nnverno, que prntenrJe aCisrlltnr quinhent-os mil f~tfllílln"'. .1t.é

1!J?5. O rp"irj:Jlp r1r~ crer:lltlI J 1f1~Jr:lr: do:> rOA, r·' lm~q;,hHI, ,,,.,t.í dlrr·.~

h'lInr'lItf" íl""orl('lrlrja ;1 r,UJ-l liq'-'Irlt~ll paio::; rdnrplrlm, rin,.,fi r.'Jw,r If\~

~,~, Rceltaria s~r de,nposs~110 ~~ ~eu~ b~,'~ mediante t~~~ment~

em t{~ulo'3 de longo prazo. rle dlJ'Jir:lo<ji:l aceitação no mp.rcado_, não
obstante a segurança rla preservaç50 rio seu vnlor real , fix~d~ na
Con r.ditutr;f:111 (:'1rtiqo lnfl). P:H::l l-o"in, l'I Prr)j~t,n '1'H? ::lpr", ...,prd;;lmn"o l

nprl)"Jf'~t..IIH11l p,m pflt'~ a pro\lf)-;t,:'l do nnhTf1 tl~Plll';11111 1.11('111 f\\{~J\tltl1

RA, mnnir~stada rll) Projeto rle l.ei 112 L.738, ~B 1989. dmolla a

utilizar;ão dos TDA. de forml1 r:l nnso:;ibilit:lr:

a) a paqnm~nto de dívidtls li União, pelos E~

r~~ p MIJnic[pin~, l'Of ('nmprn"inçnn; b) fI DnIJ1m~rl~O ~~ ~O% do Im
prJ"ito '~f1tJrf1 R prnfnfr;·r!'HJp. t.t:?rrituriaL fllral, 11m:=) Vf'l,qUI? n'"i r)'!

tros 50% pertence i'lor; MuniL"ípin~ ( F1rtigo l58, 11 tifl rop~titll~

çBo); c) o pagamentn d~ impo~tos f~derRis incid~nt~s sobre ln5~

mos I máquinas e imp lemento .... , dp5 t inados à nll v i rlad"!s BQrfJp"·r.lJá ~

rl:]~.; ri) n rnQrtmcntll r1f' tr>rrn:, rrilhl ir'rI'': fprtroTA}".; to) " {r,l'Flmr~nt.,

rI('I ;It(. f,ll% ri .. rlr~hltll~ dI"' ullr,l, pr'q"r'flll'; ,. '1.,0'1110', IJI'JrI'ltrlrl''1 rll

1:11-., Irolnll:(f'~ :111(1:1111 Idlllf'nlfJ", 111m l"(:lJ'~'.fl·; r/lI fl,'.rl'lTO t1:]r:I'~

(l.td, fl:J lroqJfío rio PoliqrHlO ri.1':. 'if!r.';}r;j f) a Dre(',t,F'.;jo 11f~ flrH1çno;;

q) u dppósito paro ~arantiadn pxel'yç~o rl~ ~çõns R p["~cr!impnt~~

nr1mJnlr.i:rnt ivn';j ti) n l":t1ur.:lo p-Ir:'l WJr~lI' 1:1 rll' f'flntrnltr·., "rTlr'r~!",~

,·tmo .. llll Iln:'lllf'irlll1Pllln"J, rm :imhltn r,.,JrtnJ: I} I) pôllFlm"fl!rl d~! lo
10" (O li.lud(~mlos devlt10s ~I IJflJ5n.

8. Tratampnto psopcial s~r~ dado ao~ rOA ~erlri

dos O~ q!lair, poderão ser utilizAdD~ na comora do ~Çae~ rl~ ~mpr~

sas estatais, pm proce~so de prlvatlznç50 e n~ p8q9merlt~ rl~ trlb~

tos fptierais de qualquer natureza c de d~bitos rclatl~Q1 ~ cor1tr!
buJç6~s previd~nciária5. Estas possibilld8d~s de utilizaçJo dos

TOA, convém observ8r, constitue!n uma das reInes pr~po"rlerantcs P!

ra se atribuir ao ~ini5tério da Ecnrlomia. fazensa e PlancJamellto,

a compet~ncia para declnrRr o ~~IJ v~lor e pr~tu8f o paQ~w~rlto do
princip:d e rio .... jllros I1P.S'1P'l trétrJlor I na form~ do art.iqo ?Q,

~e~s p~rriqrafos, do Projeto ora ~vre~entn~G.

Sala das Sessões, de II de I)ÇA;/~!I'~e 199i.

~
I "\(,/

Oeputad~ PIjbltRo
. Mnj- - CE
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-CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..............................

TotuloVI---_._-_._--
-----;;ATR;;~~OE DO ORÇA/".El'ITO

Capilulo I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

&çáo VI

Da RepmtJção MS ReceJtIIsT~

Art. ] 58. Pertencem aos Municípios;
• , ••••••••••••_ ••• 0. 0 •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••

11 _ cinqüenta por cento ~o produto. da. arrecadação. do
imposto da União sobre a ,Propriedade terntonal rural. relativa
mente aos imovels neles Situados;

...................... , .

TItulo VII

DA ORDEM ECONÓMICA E FINANCEIRA
....... , '-'~--'.'.'-'" .

Capítulo 111
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E l".aNDIÁRIA

E DA REFORMA AGRARIA

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social.
para fins de reforma agrária, o imôvel rural que não esteja cum-

prindo sua função social, mediante prévia e justa indenização
em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos. a partir do
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida
emleí.

§ 10 As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas
em dinheiro.

§ 2° O decreto que declarar o imóvel como de interesse
social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor
a ação de desapropriação.

§ 3" Cabe à lei complementar estabelecer procedimento
contraditório especial, de nto sumária, para o processo judicial
de desapropriação.

§ 4' O orçamento fixará anua1m..nte o volume toIal de
títulos ~a dívida agrária, assim como I') montante de recursos
para atender ao programa de reforma agrária no exe.ddo.

§ 50 São isentas de impostos federais, estaduais e muni·
cipais as operações de tr~l)sferénciade imóveis desapropriados
para fins de reforma agrana.

LEI N0 4.504 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1964

Dlspãe sóbre O Estatuto da Terra, e
dli outras proviàénc~.

Março de 1992

Art. 17. O acesso à propried'3.de ru
ral será p;omo\'ldo m~U,<i!lLe a aJ~Ln

bulçáo oU a redí'3tr.bu.çao de terra.!>.
pel" exe~uç~o de qualquer das se
gumtes mecudas:

a) 4e&1p:opriaçáo p:>.r 11lter~.5S~

SDc;zl;
b I ,doaça.IJ:
CI comp:'a e vena~.

àl arree>3.dação dos l)~nS \·a~.

el re\'e:sàlJ à po,-", (VETADO) dI>
poder Públ:co ae te;i' _~ ae 5113 pl"J
pr:edade. indEVld'~menle ocup"oas e
eXplorada" a qua]qll:f ululo, po:- ter·
ceiros;

fI herança ou le;;r,ooJ.

........
PROJETO DF. LEI Ng 2.413. DE 1991

(Do Sr. OsvalrlD HeMar)

Dispo. sobre a apreensão ou perda definitiva de veículos
•• casos de infração de trãnsito que especifica e dá ou
tras providências.

(M COMISSOES DE VIACXO E TRANSPORTES. DESENVOLVIIIE:iTO U;;'

BANO E INTERIOR; E DE CONSTITUI CÃO E JUST:CA E DE RED~

CAQ>

I1cidlfntR de t,...;;i;';-~9t) co.. viti ..a" RM I5rst.utJ dto: ~"Ilb"·ol91_:': Q'I- ~oc:

o ef'.. ito ,'~ d";)9a~ lic i tas co), .. -ovadc .lI).... • 'J,tor • c:'\dt:

co.p«tent~, ric,r~ ~ujcito às SR9uintcs DEna~ ;dad~s:

ap"E'~n'São do ...e[cu~o ?or ~l) ., 'n~-,) r1 1'';;

!:: - 1tPI"'~€nsio do v~··':·..:.10 ar ='3 ••iL""~r:.·

dl~~, nc-easo y~ :~,n~.ú~cía;

condutor, este rC.Iilrá o~r:;õldo a '-'restar ""("'-"",0 ~.' ':':"f';;.t:::

.:l.õl....nlt..\,.io JIJ:lt:CJ .\"5 1!\l.Jt~rídaó~,,:; de t-:--ânsit "I ·'"uni.·~ 'ti ";.,,,=-
"~id&, d.urantR 6 <,lti.) mCSC'5, R.. -i .. t:ratl\ndo dR p~j.ttiro

ocorrência e li (HuM1,Ano, no ~aso de ~Vlncidinci_.

Art~:g A co.pctinc}~ gar. ~p~lca~~ das
...n.~ idade,:;: ·''-CVi.,.tà5 no iilrt. 19, 1:1 e no ~rt 0;0 ;J.ntey;or é

~o Juízo do local da InTraçio.

Art. 452 O veiculo i\p~ee-ndido d~.,Jnittv••l!'nt: .. ,

CDn'OrMR ~r..Y; ,.to n~ ; nc; 50 1I1 do ar-t 1510 1Q, será ht Itoado

aclalli autoridades tulbl icao;" ",-,S condic;ões ~m Que <';:'fl:' e-ncontr'a,.,

c Q prodUto arr-~cadado, exceblanaO-SR' a,;o despesas 1egalap' !icr;;;,

utll izado eM .:a.p~u~a5 ~dlJCi\t ivas de trânSito.

Dos

T1TULO 11

Da Reforma Agrária

CapitUlO 1
ObjetiVOS e dos Meios de Acesso

à Prapriedade Rural

Art'. 59 L o Podlt'r E):Rcut ivo re-gl,llal'lcntara. esta

lei no prazo" d~ 98 (no..,~nta) dias;. il contar r::ta dati\ 1e ;:;ua

~ublic.c;âu, ouvido ~·Can~~l~o ~~cional de 7r5nG~to.

A~ óQ Esta l~i Rntra ~. vigor n~ data ue ~ua

At't. 7;

contrário ..
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o Br.sil é: o .p.ís ,.~cordist;j& .m ac:idcnb?s de

tráf.e~o.. SE9undo :,.__ $tólt í$t icas ofie jais. cerca de 2~ 'ni\'

~~s.oas MDrrc~ por ano nas estraL~S bra5il~ira5.

Apesar do nlÍlll'rO Qficial. há indíclo~ 11tt Que Q

nú.ero real ';,Od; '",er :JeM Ma i or, havendo ~st i.n, .... t i W!,'., que

uI tr..passant ~G Mil. PO I ~ nem se:.,·''''eo d v {t j'ma ai!'! veM ~'\ f,A i ~ce""

.ais ta~~~ eM CDn~tQuinc}a dos ~tr\M~ntos' sofridos no nc:dentc

i rclaclonac~ ~o. clv. ~liM disso, há taMbi. c~rca dE 350 Mil

outra!} ~ it i Ma~ olor ..\no, Que ~o ..~. '~C's~oa... 'J1J.~ -.;ot'r .... : iE'S.Õ6;~

~'l. rC'lI.l'1ta.m lr:~' ,.,capil.Cltaç:~o.tEmpOri\rl.i\ jJIJ _c;rr...ncl"".<:'" ',jIêtrõil ...

t".balho e' O'.ltrils at jvj dadcs. Essc"" :\.jMcros ~ orn«"-":>~ ..ai 5

c:hocante"1 lJuilndo comO.rado5 30~ 58 Inll ôlInUf:" -":lO~ 'TIl.H ~ o.... c 3~:'

.... 1 flit"It!~~ '11) 1.11 dO:à '-'ltt.: .:\nO$ Ja bUlo"a tIo ·I:tr,~.

<:Dnclu",io t"ágica é Que no B"r'asil L) trânsito f,)"'OVIlI-.~••t Cildi.

.no. t.la :HÍlur,.o U~ "o;,rttt5 ~lJC a GUK,.ra do ') i et ,fí. ': ;.\4 t: oda

'lua ..clvaçer i a. ~ó ::Ir'oduo;;: i u trlH .:i.Et: t.: ..nog ..

Maís da I\lRtad~ do~ <,~cid€'nt:~.. dt!' t::'"'=-~'~90 :':C:'.

COMO c~usa prcsu~íY~l u co~portam~nt:o do condutor no veículo.

A """9' 1 id~dt ~C\$ õt5t,,~ j'st iras tiOS \ 11112'edR y .Il)rt:f't'I. .;1~e(' ir .:on,

• o~sív'l:'! '';Qnr.:lult CU2 rJ álcool e os tóHICOS ,t'~tlr,J"'n1 "~r :ra:
ti\:?: UM ."tu~e!"Q "Stg:-.ificat:va de.acid...entes. :)1;:; ~a.tOy ,','" ':f'~,d'l'5

(rc..:.tC~~ ver:;:: t.:~ ~-..~ IUI .Aulnl!'nto d,as ccorriÊnc i i\~ .1d.l:.- :tl,::a~

'':''l'lra~y :.:ôabõ1~Ct- .·.. ,z$p.:;rils Úli: f'~rjadc, nQt.C.:\IM..:nt~ ,)er'odo

c.~ noite. O CNci-!~o de '/fi:locidade do~ veícu: .. , '.J".Le ':~ ~:·wo~,..ell'

1o!~:saf;ão r1r' : I~Y'.lin.Il"~';; li dade CaUSiUJ&S nos c:onduto"e~ .t~1i1

Il1g....tão d~ bebico:\5 alcoólica_s C de- dro9~5. i7: ass..im, iosllo,.tes

SI' M'Alt;plicaM atingindo IH'jncipal."nte os Jove-r,'iy ';0.0

~\Jr:!:Iec:iJênc:a. tal'lJém .. tJ~ f"al:las nas '~'.)eraç:'o~>, de ~'''·'';lí.;.:-.,cio

s cont~ol~ das ~~toridadRs ~olrcia1~ :'ça~~~ ~o ~··dr._ t:.

As .:lItrna1 i dadE's, ~rcY i stãS no r.L:: ~o N~c 'jna: dE'

r"'insito .,50 ti:1lI :.:.e. lllostrauo ef'ica:=cs '}ar~ ,.·eo,:",;r us

_-.:.;dtntliSy -::.«odo :otÕÀ \J,l.la. \.! .. s -r~~'JJ';r"5 I~r:o,-\ :1J,"'''' "''''' ~\t,) Q,oJ,e-

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capitulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMO{IAJS E COlETIVOS

Art. 5· Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qual
quer natureza. garanlindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabíliddde do direito à vida. à liberdade,
à igualdade. à segurança e a propriedade. nos termos seguintes:

XLV - nenhuma Rena passará' da pessoa do condenado.
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens ser. nos termos da lei. estendidas aos suces
sores e contra eles executadas. ate o limite do valor do património
transferido;.......... -_ ~ - - __ ..-:- ..

PROjETe;:> DE LEI Nº 2.414, DE 1991
(Do Sr. Delcino Ta\I'8.Ns)

Dispõe sobre indicacã~ de composição qu!mica no rôtu:~

ou embalagem de prQc~:os alimen~:=:Qs ~~dus~~ializad~z•

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 ~.825, :::>E 1991).

O Congresso Nacional decreta:

.. Art. 1Q - Os produtos alimentícios indus

trializados trarão obrigatoriamente sua'

composição química discriminada na parte

externa da embalagem de comercialização,em

caracteres salientes.

§ 19 - a composição química em exposição

deve informar a quantidade de fenilalanina

contida no produto.

eSPI'c:i-Picu :!t:' '':-.J:''.f,r;!;)'..li:.:it\J

'Q pcrd i f1Ilcnto tJ,_ ....eíc:Jl0 na c.so

11' I\···.·~c
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na

de sua publicação.

data

introduzindo '..lmJi oena dI! natljr'E'za u€c-IJn;'.i:ría .. '=',:> ·~,ftn. __~",

.d.inl$tr.tiva~p ~O.D ~ ~precn~ão ou r,açs~çffa ~a doc~ ent~ de
hab1 ~ I ":·,c;.;o. '~ ..,r, _,til J"l"lltIlEnttaOi\S ,:»ela ':Jll:t"rt,) d" v .. ículo.

lIan~~-:iR '..l.a d ...t inação "'obr"1'! "9 \'.A.l·:~ <APlu"iula .. ttl ... ~u.a véndilt

na~ ~Qndi~~c~ ?rC~osta5.

O MotO'" bta que s. aVlmtu... a a d i r i 9 I'" ':oob o

.'elto ~Il álc:ooi ,,)IJ 'Jro9il'Ã 'Ol)dc ·w:r ,,:~o ...Iano~o à 'loc:i.dadt

Qu.nto " .,rog('llttár!o aI' tC'rra~ onde '!.ll CI.l1t ;va ;niiu:Qnh~. A

CQnstit.ul~ão Ped€r3l ?er~;te que, nas bcrMOS :~ lei. CQnfDr~.

..U. art. ~g" XLV. tilnto 14M Quanto a outro. "OS!líaM ser

.D..nadQ~.
?e}Q r~Do5to. 'contamos COM O apoio dos Ilustres

S~nhor.~ P~rlaMRntar.5 para ~ 3prQYa~io des~~ proJctO.

Sal .. da co;nís;~ão, E-tl11 dI!' dezembro de .1:991

ORP'ftado ~~'rdb iJ'nd{9>--..c:1"

'-CONSTITU!ÇllO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..... __ ~ "9 •••••••••• ~ _ '•• _.' ~ 0-.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em con

trário.

JUSTIPICACAO

çomo prof'issional da saúde e ex-dirigente do

Setor no Estado do Paraná, trago a este F3rlame~to a

·minha ~reoc~?~ç40 com a deficíênc:a físiC1 0 ma~tal. e
um mal que assola 10\ (dez por ceneo) da populaçao b"~

aileira, das formas mais simples aeé sítuaçOes graves'

e irreverssíveis. Este percentual, estim~:iva d3 Or;!
~aÇao Mundial de Saúde para países do terceiro ~undc,'

traduz, em números, no Brasil a eXis:ênc13 ~e

14.700.ÓOO portadores de alguma deficiênc~a fís~ca,

mental ou de outros tipos.

As criança;s recém-nascU,as com :·:'OV.:'l ç05::i

va de fenilcetonúria s40 portadoras de d~~ílic~de ~e~

tal e física permanente causada ç~la pre~~~~a r~sid~:l

da fe~ilalànLna na circ~laçAo sa~:Jír.~a. : ?~:. ~es~;

peJ::o.:.nflinqido às famí1ias dos r-:rtadoreE dess:=.s de:.!.
ciênc:as e à adminlstraç40 dos se=Vlç~s da saúd*, ~~e

perce=êmos d importância e a prot_ndidade ;0 er.:ren:z
me:":t:.o :a quest.aoy

A :enilatanina, Jma subs'tância ~.::.;nl=.~, ::_~

existe em quase todos os alimentos e que, ~m ure orga- I
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nilmo ~orMal, é transfor~da nQ f:;adp e~ ~~ro~:~~, ~2

fre elle processo p~,. "'<;"0 da en2:.:na :eni:1:'an.:.:-a h:.-'

~CoX1:A.e. Por erro inata do metacolismo, ;cQrr= ~~3

al':i!:'!;.1o l1*:!nética "m que 3 ron"i-:'- de~x.a· i:':· ;':'':'-.

aid... Il, C'~ lSSO, inVlabiliza a t.:-ans::orr.:.;.lo é..!. :f;:'.•;'

..lanir.a .. tiroXlna, que teM pape:' import.=.:'".te r.!. for:'"!
c;c'lC d,,:~ teci-;'Js [Jrot·:'i.coS, necepi.:.efr':'na •. :i~l!::=':':::;.

pi~:ne::.~~s ",p:3nicr">R .' .,or~rH~s ".::@'c:.ôi-" ';.

da residência do recém nato.

Art. 32 - Esta lei. entra em vigor na data

de sua publicaçao.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em con

trário."
.. vidl de alimentos com baíXQ tcc: de Ec:"; JL:l:" :'~:1. ':;

ISra.L:, n40 ná COme:) 53ber. a compczlçi!O qt.~:">Lca.=..e ..:n

ffllduto l~u.trializa"o no que t:anqe a quaneidade . de
(..ilalanina. Portanto, e.te. cidad40s bras.leiros de
...... de ali.."to. iaportado•• , •. l.to é inconcebível:

JOSTIFICAÇAO

Em 21 de nove:TIbro do corrente, apresentei Pr:::~

to de Lei sobre a obrigAtorledade da real;.zação de pro',!s

disro congênito em todas as crianças nasc:.das nas Mate:"':!,

para o diagnós-:i':o precoce coe fenilceton";: .. a e hi;:·.')tir-=:.:,
&8t.-o. propondo que os produtos .ndustrial~

..... indiquaa,no r6tulo ou ..oalagem, a ccmpo.içao •
qulaica lnro...ndo a quantidade de renilalanina de que
s&o quantificado••

dades e Casas Hospitalares i~tegrantes de Sistema

de Saúde - 5U5.

On.:o

Paraná, onde os ,:estes são ::::brigAtór i05 ;::Jr lei estad ... .a:,

Hoje, no Brasil, ·;árias Es~ados realiza:: e5:~5

testes e tUl dificuldade para o recebimer.to pelo SUS. O
Mio pode~. fechár o. olho. para expressiva'

parcela da populaçao de bra.ileiro•• Os No:res Parla
..ncares da cl-.ra dos Deputados, dianee d: que acabe

~ expor. nao .e furtarlo e. aprovar este ?<ojeto de •

Lei.
realiza 15.000 :~stes ao mês~ st\o P3:-..1lo ::aliza 45.: :~

Sala da. Se.808., em/I. de dez..ftlbrc do 199;.
t.estes,· Rio de Janeiro 15.000 e o Rio Gra:'lde- do S~..ll 5. =:0

testes ao mês.

A. realizaçlo das referidas provas laborat:>ria:.! e

o respectivo trat.i!"Tlento, dent:-o de prazos ~!beiS, :-?vam

cura total da doe~Ta. A t:erape.;tica para a ~enilc(.·':'jnúr:.:. é

coa tireoidiano••

que será evitada co~ tratamento à base de hormôniOS slntéti

Portanto, é de fundamental importância a orienta

Çao médica para ~ recém-nascido que será dada de forma ade

quada se for acorr.panhada do prontuário médico na forma que

proponho neste Projeto de Lei.

constituída de all:nentaçAo ap:-opriada e be:- orientadat :i:!!!.

ta de fenilalAnina. Para o hipotireoidismo congênito, o r!,

c:onh.cilDeftto da doen.;a evitará a ocorrência de lesões cere

brais com deficiência mentál severa,e alteraçOes somatotró

fic•• caracteriZAndo a Idiotia cem Nanismâ Hipotireoidiano,

oTenho certeza que, diante do exposto, terei

PROJETO DE LEI N' 2.415, DE 1991
(Do Sr. Dtlc:lno TávaJ'H) ,

Dl.Põe .obre a obriaatoriedade de prontuário .édico para
rec~;na.c:ido••

(As COMISSOES DE SECURIDADE SOCIAL E FAMrLIA; E DE CONSTI
!VI~ ! JUSTlCA E ,DE REDACAO(ART.S4) • ART.24, lI} -

O Congresso Nacional decreta:

"Art. 12 - t obrigatória a realização de ab~r-

tura de prontuário médico para todas as crian

ças nascidas nos estabelecimentos hospitalares

integrantes do Sistema Onico de Saúde - SUS.

Art. 22 - O prontuário médico deve acompanhar

o recém nato, após sua alta, e será composto

apoio dos: Nobres PareG na apro....ação deste Projeto. Não pod!:.

mos nos furtar ao pos:..cionamen~o favorável à :natéria ~ue

ora estou expondo à consideraçAo desta Casa de Lels.

das informações:
5ala das 5essões, em/i de dezembro de 1991.

I - nome:

11 - filiaç:to;

111 - tipo sanguíneo;

IV -'biometria: peso, estatura, perímetro cef~

licor perímetro toráxico e APGAR;

Y - Teste PKU e T4 (teste do pezinho).

Parágrafo único - O referido prontuário mé-

dica estarÁ vinculado à Regional de S!aúde

PROJETO DE LEI ~o 2.41(,. DE 19!)1
CO!! Sr. W~er dD .\'ascL'Tle!ltoJ

Assegura aos emprc&Jdos na produção e estocagem dç .icidcs

e. geral o adicion~l de periculosidade previsto nc parã

~t"l:lfo 19 do artigo :~3 da COJ1:ioliJação d.iS Leis ~.: rrab..=.

lho.
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IASCDllISSllES 00 TRABAL';.\ DE AlJ\lINl~ E SElUCO PCBL1G::" DE :u~~

TITUIÇAO E JUSflCA ~ DE REDACAO\ART.5~) - ARr.~, ;[J

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

C8pftulo v
DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRA'-'
BALHO 1

Art. 19. AO! empregados na produçio e est::agem =e a:~

dos em' qeral é asseguradc o adicional previste ~o § 19 :~ art. ::;
da Consolidação das Leis ~o Trabalho, aprovada pelo Dec:eto_l~~ :.~

5.452, de 19 de maio de :H3.

Art. 29. e e.vido o acicional de ~~ricalo,:~àde =efer~

do no artigo anterior enq':'<luto darar a execuc~= do res;.:::i::ti.Vc ser':~

ço.

caçio.

Art. 49.' Re"'.:-:qam_se as disposiçõt::s em con':.::r10.

J':STIFIChÇ1\o

Por for~3 de jispos~o no § 19 do .rt. 193 l, Con'~l=l

. çio das Leis do Trabalho, a rem~neração adicior.al de 30~ qobr~ o ~~

lifl0 é concedida aOS trabalhadi)rea que desenvol·..cm sua at...L·.";.dade
•• contato permanente' coe lnfla:návcis OÚ OXplOS1.·OS, tlm con:'~ções

de risco acentuado.

A atividade dos empregados na produ;áo e estaca9"" de
ácidos ~m Cfcral 13, sem d~"·ld.1, jcscm:.. •.mhada em c:ndic:õn~ de p-::'lCU

loaidade, eis que os seus exercentes, ~rabalhanc: com 3ubst~~~idg

icid... de todo tipo' (ácidos sulfüri~o, nitr>..co e muriático, per e 

xemplo), ~~reqt1entemente perdem a vida ou ficam seriamente mut~:J.dos.

A nosso ver, só mes:no ur.:! omissão d: legisl..l:.1or ::.:1n5.

rio explica a não inclus5o, até hoje, desses operosos prciiss~;~aLs

~o,rol das atividades exe~cidas com periculosida=e.

Dai, a indispensabilidade da medida ora preconiza=:3

quando menoS por questão de justiça.

Sala das sessões~f(de )S7.,r..kl!~de: :'391.

pb'rniL!

•••••••••• ' ••" ••• '••• ' •• ' ••••••••..• ~I'.

Art. 193. São consideradas atividades ou ope
rações perigosas, na forma da regulamentaç~oaprova
da pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Soci~~ ,
aquelas que, por sua naliJreza ou mé~s de trabalho.>
impliquem o contato permanente com inflamáveis 0ll ex... "
plosivos em condiç15es de risco aceritulidô,: '

§ 111 o: trabalho em. Cond~~s' ~e.~~!Osid~e:;
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por
cento) soPre o salário sem qs acréSÇimo~ resyltantes de
gratificaç(5e:s. prêmios ou participações nos l.oca~ d,a
empresa.

§ 2'l O empregado poderá optar pelo adicional de
insalubridade que porventura I~ seja devido.

• v; Enunciados rsT'nr/s: "liJ e 191.

. .
.' .. ' (, I

PROJETO DE LEI NII·2.417, DE 1991
(Do Sr. J.cbm Pereira)

Dispõe sobre 8.S atividade~, º ,r~gistro, e o funcionamento

das agênias de~agens e turismo e dá outras providências.

(As COMISSOasDE ECONOMIA, INDOSTRIA E'ÇOMERCr~~~pg~tpNSTI

TUIeÃO E JUS'lJ;A E DE REDAÇJIOV,.RT.S4) -ART.24, ir) ,. -

\\"_11'1'11, vV , JO Congresso Nacional decreta: ~

Art. 12 Agência 'de Viagens e Turismo é a sociedade

que tem por objetivo social, exclusivamente, as atividades de tu

rismo definidas nesta lei.

DECRETO·LEI NIISA52 - DE 111 DE MAIO DE 1~ 1 Art. 20 Constitui atividade privativa das Agências
de '1i3gen~ e Turismo a prestação das "sarviças seguintes:

I - venda comissionada ou intermediaç~~ remuneia

individuais ou coletivas, passeios, vi~Qe~s ~ ex
modalidades aérea, marítima e terrestres i

11 - recepção, transferencia e< assistência especia

ao turista ou viajante;

111 - operação de viagens e excursões., ,individuais
ou coletivas, compreendendo a organização e execução de programas,
roteiros e itinerários;

Apto"'. ConIoIidaçlo da L,;, do T",l»lhO

da de passagens
OP....ldtnll da RopIlbllca, uundodaalrlbuJçJoquo lho conlorwolll. 1110da ConllltuiçJo,' doCl'ola: cursões, sob as

M 19 Fk:a aprovada. CoflsolldaçSo das l.ln do Trabalho, que I'ste dM::f'ek).JeI~ha. com as alie·
roçOo. por el& Irmxluzidas naleglslaçao vlgant••

Parjgrafo ~nlco. Continuam em vigor as dl'po$lçlle.loga~ hIlolt6ri.. ou de~ bem como as que lizadas
nlo lenham aplicaç60 em Dôo o Jerrtt6rio "acfonaL

AlI. 2" Opmenlo doaItl·leleowarjomvlgo<om 10dO nowmbm de llM3.

Rio de Janeiro. 1 do maio d.l9'3: 122"de Independência e 55'de Reptlbllca.

GETÚIJO VARGAS-A"Qf"n~_ FilhO

IV - representação de empresas transportadoras I em
presas de hospedagem e outras prestadoras de serviços turísticos.

Art. 32 As Agências de Viagens e Turismo poderão
prestar, ainda, sem. caráter privativo, os seguintes outros serviços

I - obtenção e legalização de documentes para V18-

ex";

§ 12 _ As Agências de Viagens e Turismo poderão

prestar .todos ou alguns dos serviços ref.eridos neste artigo.

§ 22 - O disposto no

clui a venda de passagens efetuada d r

portadoras, inclusive as de transpor e

jantes;

Consolida~ãodas
Leis do Trabalho
TíTULO 11
DAS NORMAS GERAIS DE: TUTELA DO
TRABALHO
.........................................
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para cada

lhante

11 - transporte turístico de superfície;

I I I - desembaraço de bagagens, nas viagens e excur

sões de seus clientes;

IV - intermediação remunerada do serviço de carga

aérea j

v - intermediação remunerada da reserva de acomo-

dações;

vI - locação ae veículos;

vII - organização e assessoramento de congressos, se

minários I exposições e eventos similares;

VIII - reserva e vendz. comissionadas de ingressos pa

ra para espetáculos públicos, artísticos, esportivos. e culturais;

IX _ operações de càmbio manual, observadas as ins

truções específicas baixadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 42 As Agências de viagens e Turismo só pode

rão funcionar após o respectivo registro na EMBRATUR.

§ 19 _ A abertura de filiais é igualmente sujeita

a registro na EMBRATUR, equiparando-se a filial Qualquer ponto de

venda ou prestação das serviços previstos nesta lei.

§ 29 _ A E~9RATUR expedirá um certificado próprio

registro de empresa ou filial ue\COnCeder. .

§ 3º _ O certificado de regi~tro habilitara a em-

presa ou filial' a exercer, em todo o território nacional, as ati

vidades e serviços mencionados nesta lei.

40 - Em localidades onde não houver Agência de
viagens e turismo registrada e em operação, a EM'8RATUR poderá aut~

rizar, a título precário, a venda comissionada, avulsa e à vista,

de passagens rodoviárias, ferroviárias, fluviais ou lacustres, por
empresas não devidamente habilitadjls na forma desta lei.

Art. 50 10 condição prévia para registro a compro
vação, na forma que vier a ser estabelecida pela EMBRATUR, do ate!:'.
dimento dos seguintes requisitos :

I - capital integralizado no valor equivalente,no
mínimo, a Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), corrigi

dos pela variação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor(It'-PC),
calculado pelo IBGE, ou pelo ínaice que vier a ser estabelecido pe
lo Governo Federal para atualização monetária; -

11 - capacidade técnica, financeira, qualificação
cadastral e idoneidade moral da empresa e de seus responsáveis;

111 - instalações adequadas ao atendimento dos usu
ários, com áreas exclusivamente destinadas à atividade;

IV - comprovação de viabilidade econ6mica, conside

radas as condições de mercado na localidade pretendida.

Art. 6Q A capacidade técnica da empresa e de seus

responsáveis será aferida através de:

_ documento comprobatória de que ao menos um doe

sócios ou diretores responsáveis pela empresa, ou, se for o caso,
gerente da filial, possui mais de três anos de experiência profis

sional no exercício de atividades ligada~ turi~mo;

II - prova de que afêrlrrl.rfesa o~ filial dispõe de in
formações técnicas e de consulta, ~ela~ivas ~ atividade, e espec1~

almente sobre:

a) meios de transporte e condições de hospedagem,
alimentação e recreação nos roteiros turísticos que operar e vender

b) formalidades pertinentes à entrada, saída e per

••nência de viajantes e turistas.

Art. 72 A idone~dade moral dos responsáveis e a ca

pacidade financeira da empresa serão comprovadas mediante apresen
tação de atestadas e referências de natureza bancário-comercial, em

forma a ser estabelecida pela EMBRATUR.

Art. 82 O registro de filial será condicionado à

comprovação, pela empresa requerente, da i1ntegralização de capital

adicional, por filial, equivalente à metade do valor defin~do no

inciso I. do art. 52, desta lei.

Art. 92 A EMBRATUR poderá, em casos excepcionais e

mediante ajuste com as órgãos e entidades competentes, permitir a

prestação de serviços de reservas de transporte e hospedagem em
instalações localizadas em estações ou terminais de transporte de

passageiras 1 pelas Agências de Viagens e Turismo.

Art. 10 É vedado o registro coma Agência de Viagens

e Turismo a empresas:

I - direta ou indiretamente vinculadas a Órgão~

Oficiais de T.urisrno;

11 - cujo objetivo social estabeleça serviços di
versos dos privativos ou permissíveis para a categoria em QJe' preten,

dam registrar-sei

111 - cuja denominação social seja idêntica 9u seme

de outra já registrada, ou à de f?\ãO Oficial de Turismo.

Art. 11 Consti tuem M~9at~a5 das Agências de

viagens registradas na EMBRATUR :

I - o exercício das atividades e prestação de se~

viços estabelecidos no art. 20 desta lei;

II - o recebimento de comissão ou qualquer outra
forma de remuneração, pela intermedi&ção de serviços de viagens e
turismo;

lI! - a ~soJ por extenso e abreviadamente, das deno
minações "Agência de Turismo " , "Agência de Viagens", "Agência de

Viagens e Turismo " , ou qualquer outra similar que diga respeito ac

exercício da atividade ou ~ exploração dos serviços a que se refe
re esta lei;

IV - habilitar-se à participação em campanhas pro
mocionais promovidas par órgãos oficiais de turi~mo; observadas as
normas pr,óprias;

v - habilitar-se ao recebimento de incentivos e e!
tímulos governamentais previstos na legislação em vigor'

Art. 12 É vedado à qua'lquer empresa não registradé

o exercício, a qualquer título, das atividades e a prestação dos
serviços estabelecidos no art. 22 desta lei.

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que

exercer as atividades e serviços turíst~cos, sem a observância do

disposto neste artigo, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

r - advertência por escrito;

II - multa de valor equivalente a até CrS5.000.000,
(cinco milhões de cruzeiros), corrigíveis na forma do inciso I, de
art. 52, desta lei;

111 - interdição da instala ão~estabeleCimento, em
preendimento ou equipamento.

Art. 13 As sociedades, ci o comerciais de qual-

quer natureza somente poderão oferecer a seus membros, associados,

empregados ou terceiros interessados excursões e roteiros turísti

cos que forem organizados por agência de turismo registrada.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se a

plica aos casos de fretamento de veículo, para uso das associados,

mediante simples ressarcimento das despesas realizadas .
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Art. 14 A oferta e a divulgação de serviços turís
ticos pelas Agências de Viagens e Turismo expressarão, fielmente,

as qualidades e as condições em que serão efetivamente prestados, .

especificando, com clareza:

- os serviços oferecidos;

Art. 16 Quando permitidas, as remessas para o ex
terior, a titulo de pagamento de serviços turisticos, somente se
rão autorizadas se efetuadas por Agências de Viagens e Turis.o.

Art. 19 As Ag!ncias de Viagens e Turismo farBo;s
ao recebimento de comissões nos seguintes valores :

11 - o preço total e as condições de pagamento e r

se for o caso, asoofinanciamento;
I - mínimo de 151 (quinze por cento) sobre o va

lor da venda de passagens aéreas, marítimas e terrestres;

111 - as empresas e empreendimentos participantes do

roteiro ou excursão, com os respectivos números de registro e clas

sificação na EMBRATUR.
Art. 15 As AgêJ1cias de Viagens e Turismo obrigam-se ê

!I - mínimo de 101 (dez por cento) sobre o valor da
operação, quando se tratar de intermediaçBo ou agenciamento de
carga, excursão e outros serviços de viagens, turismo e locação;

I - cumprir, rigorosamente, os contratos e acordos
de prestação de serviços turísticos com os usuários ou outras enti

dades turísticas;

11 - exercer a atividadede acordo com as diretrizes
da Política Nacional de Turismo,tal como explicitada pela EMBRATURj

111 - conservar suas instalações em adequadas condi~

ç6es de atendimento ao usuário, assim como os padrões de conforto
nos serviços prestados j

Art. 20 Nas operações de venda de passagens aérea,
marítimas e terrestres, as Agências de Viagens e Turismo poderão:

_ aceitar cartões de crédito, coma pagamento;

11 - adotar o sistema de crediário, na forma das

disposições legais específicas em vigor;

111 - outras formas de venda adotadas pela empresa

transportadora.

ara o perfeito atend

cida prioritariamentl

11 - orientação pr
mento das normas que regem suas ativ

I - proteção ao
pelo atendimento e averiguação de r

Art. 21 A EMBRATUR exercerá a fiscalização das ato
vidades e serviços das Agencias de Turismo, objetivando

IV -' mencionar, em qualquer rma impressa de promo-
ção ou divulgação de viagens e excursões: \

a) quando destinadas ~o x\eri\r, o nome e O número

de registro da Agência de Viagens e Turismo responsável pela opera
ção:

b) em qualquer caso, os nomes e números de registro
das Agências autorizadas a vendê-las ao público;

c) a categoria em que estiverem classificadOS os
equipamentos e serviços utilizados;

111 ~ verificação do cumprimento da legislação per

tinente em viçar.

V) prestar ou apresentar, no prazo e na forma esta
belecidOS pela EMBRATUR, as informações e documentos referentes ao
exercício de sua atividade;

VI) manter em suas instalações cópia da legislação
turístIca pertinente e, em local visível, cópia do certificado de
registra;

VII - comunicar,previamente, à EM8RATUR eventuais mu

danças de endereço e paralisações temporárias ou definitivas da ati

vidade;

VIIi - apresentar à EMBRATUR cópias dos instrumentos
que alterarem as atos constitutivos das sociedades, no prazo de
quinze dias apás seu arquivamento na Registra de Comércio;

IX - entrar em funcionamento no prazo de noventa
dias, a contar da data de concessão do registro.

'2 Para o cumprimento do disposto neste artigo
e para os fins de controle e acompanhamento da atividade turística,
os agentes de fiscalização ter~o livre acesso a todas as dependên
cias das empresas ou entidades, estabelecimentos e equipamentos su

jeitos à fiscalização da EMBRATUR.

§ 22 As empresas ou entidades com atividades rela
cionadas com o turismo se abrigam a prestar aos agentes da EMBRATUR
todos -os esclarecimentos 'l.ecessários ao desempenho de suas funções
e a exibir-lhes os documentos relativos ao cumprimento das normas
legais referentes aos serviços objeto da fiscalização e acompanha

mento.

Art. 22 A EMBRATUR baixará os atos complementares

necessários à execuçã~ desta lei

Art. 23 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

Art. 16 Ressalvados os casos de comprovada força
maior e a expressa responsabilidade concorrente de outras entida
des, a agência organizadora e promotora da serviço turístico será
a principal responsável pela sua prestação efetiva, pela sua li
quidação junto aos prestadores de serviços e pela reembolso aos
usuários pelos serviços não prestados na forma e na extensão con
tratados.

Art. 17 As Agências de T r smo são diretamente res·
ponsáveis pelos atos de seus prepost s inc usive os praticados POI

terceiros par elas contratados ou au o zad s.

'§ 12 Excluem-se do disposto neste artigo os casos
de danos causados por acidentes de viagens, cujo responsável dir~

to é a empresa transportadora.

§ 2Q Nas viagens e excursões, tanto a empresa or
ganizadora do evento como a empresa transportadora deverão dispor
da relação completa dos passageiros e respectivos enderecos.

blicação.

Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTlFICIlÇllO '

As atividades e serviços das empresas ou entidades
que lidam com o turismo são regularios pelo Decreto nQ 84.934, de
21 de julho de 1980. No entanto, as siginificativas transformações
por que passou a atividade do turismo no Brasil, nestes ~ltim6s a
no~, tornaram obsoletos diversos dispositivos daquele decreto.

Além do mais, inúmeros aspectos do turismo, como
atividad~ econõ.ica, não são abordados por aquele decreto, surgin
do, daí, situações de conflito entre e resas transportadoras e a
gentes de viagem e de turismo, f c do e tes, muitas vezes, a mer
cê daquelas empresas de transporte as q ais são dependentes,prin
cipalmente no que se refere à venda de passagens.

Nosso projeto traz diversas inovações. Inicialmen
te, acaba com a distinção entre ·agência de viagens e turis.o· ~
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"agancia de viagens" • 'Esta distinção 'erafeHa eoi função do tama
nho da ~~pre~a de.turi~Md" poucà du nenhuMa diferença e~ teraos de
atribuições. Pela nossa proposta', 'as "empresas 'cujo objetivo social
está relacionado coa as atividades de turismo passaa a se denoMinar
"Ag!ncIa,de Viagens'e Turisaó".

~2 A celeb~açio dOG contratos l~de~enderá de

auto~12~çâo do r~~?~~G~vml legal do ruenor.
~ ~º Son.ente 'oder~o ser celebradcs contr'ato5

Que o 9anco f'iure como ~evedo~ do .eu cliente (o~€raçB€u

~aaZIYas), co~ é~:a,5o do ~úntr2to ~ara 2qUjsi~&o ~e ch€qu~~

9a~ant iGos.

Por out~o lado, nJo .e deve ~Ermilir ~\lE o jave!~

Com ~~€Ita, aos jovi~6 que lidam ;0~ nUnler~~lo

ra=oáv~l deve ser oferecida e~sa comodidade, ~lle ~onf~re ~egu

ran~a e garante a circula~io dd& rl~ue=as_

Art. 42 O Poder Executivo regulam~~t3rá a pre-

sentE lQi no prazo d~ ~0 Cs~~s€ntaj dias, ~ c.ont~r dE sua PU-

~rt. 29 ?ara os fins do diSPo$to ~Q artigo ~n-

t€~l~ladw~ a pQ~~lblllda~e dE ~e~llzarR ~~era~~e~ co~o: tOMad~

ii..: ..,;;·-';·~n.f5ti;"os. GE'.ê-Contos ban'_,~l-los, antF-CJõ'aç;·o€'!:>. abE.l.. t'l."as r.l"7
c,·i':::ita. A 11nica e::c'"t:~~'J;..,.evista Jj.z v;:;":;;peito 'I)btenç:ão ~€

L;' i<'·,.1~S gaíd,1t ido-;. 011 ·~:-';'Jeciais·.

Os Illl<:"1Ci:~E.'S Qll'2 cel~brarli?m ctJn.trfltog, eoo, 03 Ban

cos ser~o constderado~ ça~.ZQ~F ?ara eS5e fim; ~odendo, ainda.

~ também ?ara o Fim da ~~lebraç:io dos contratos~ estar em Juí

zo, indEP~ndentemente d~ a~siktlncia. SerSo considerados equ,

;:;a..-a.::.os aos E'hl~nci~adD~, ,:)E10 estabel~c:il\l€nto ciVIl 01.1 coIlH~r

clal, C01~ ecanoroia prdoria.
Os BancoG, a seu turno, ~odcrio ~},Iglr ~ co~~~o-

va~io da 5ituaçBo eCQnaMlca-financ~irado Menor. que justifi

qUE e abone a c~lebra~~o das contratos.
Todas eG~a5 msdidas visa:}] melhorar- a GittJaç:lio

QlJê

1 arem-sI:::

A evol~,âo das temQQs, com as con$eqUentes

transf'arlilaçõ~s que aceleram o desenvolvinp~nta dos ';o'JEns, impõe

que se: r:1l~l'"Inita ao;; n1!~nal~e:·:!. com id<\de su"el' lor a 1·~ anOb cele

brar. CO~1 Bancos CDn,~rcja15, contratos ~a~"a abertyra ~ movim~n-

c~lebre contratos qUE, a final, ~oder5o.

Art. 52 :sta lei entrar~ ~ru vigor 60 Cse5s~nta)

dias depo!s de Dficlal"ent~ publicada.
Avt. 6Q R~YogaM-se as di~~Qsiç;e$ e~ cantririo.

JUS T I F I C A C A O

c,so V. do art. 99 ~d L€i nQ 3.071. de 19 \Je jane!~a de 1916.

Par;;':;.'a$'Q lírllCO. A t":'Qlllpçr~ç:f,\O con"'~I;t::: ao m€í~r

~ó.':IAL:I<1~"~e J~'l'<:t 6::i~"\l''' Em juí;:a. 1·;-:;:- den "-"'\'lSnb!,j~ é\s~i,t';:I;'

ci;:.. na~ 1 id"Õs t:h.~O':"rentf,·~ da aiJll -ac:tio de~ a hH.
l~rt. 3:} C~ B"lncos CD:I,E'rc. i a i 5 Ftod(;:/, ~'..J i:ond#jc~

nar" a c~lE'b""aç:ão dos cant:",at05 r'lE.r:'cr íd·j'Z na a, t. '.';:; sat i 'ãfa

ç:io das crit~rios P&t~ doniais que Julga~Gill conv~n;~nte~.

......................~ _ ~ ••• r • ~ ••,••.•••••••••••••••••••••••••••

Sala das

:~a:;I:S...l...AçAD C.~D6 ~

ÍiZCatro N~ N.•DI: J1 DI: JULHO DE IMO
. ".... ....... IIt~ ......

" .._.-._"::=.........-....M .....

Permite ao ~enor, entre 16 e 21 anos de idade, celebrar
contratQs~bancários e .dá outras providências.

4ma,Outra,alteraçiq. Rue propomos refere-se ao va
lor da c~missão recebida pelos agentes de viagens.na venda de pas
sagens. Hoje, por decisão das transportadoras, esta comissão. de
apenas 10~ - percentual este considerado extremamente baixo em fun
ção dos custo~ operacionais daqueles agentes. Considerando, ademais
Que a venda de passagens pelo agente de viagens .representa. u~a sig
nHiéátÍva l'edução do. custo operacIonal para as empresas transpor
tadoras: principalm~nte.no. ca~o, das companhias aéreas t e'stamo$ pro
pOnd~'Q~~ ~Quele percentual se eleve para um mínimo de 15~. Além
de nã.o se constituir num ,aumento absurdo, a fixação deste limite

,l ., ".. .', ~ I' ,. "-'. • ",'; J,' ,

míniMO elimina a possibilidade de sua definição unilateral pelas
efflp~~esa:s ~ t~anspo~tad~'ras:.' .

Da mesma" forma e pela mesma razã'o;' o projeto ora
em tela define um percentual de lO~'como comissão' na hipótese de
ageri'biamento dI! carga.' I$to pórQue o custo operacionai do agente dé
viagens neste tipo de atividade é,também,elevado, notadamente no
caso do recolhi_enta das mercadorias a domicílio.

' ~ ~ .

PROJETO DE LEI NIl 2.418. DE 1991
(Do Sr. JacJcson Pereira)

•• FiQalllleJlte; .um. Putra significativa inovação de
nosso proj~tp~.a faculdade.conc~dida às Agências de Viagens e Tu
ris~o de poderem aceitar o pagaMento das despesas de seus clientes

através de ca~tpes de crédito,·e da adoção do sistema de crediário.
Estas fa~uldades, proibidas hoje ao a te de viagens, são usu-

.fruídas pelas empresas de transpo m eral, gerando, daí, di fe-

rentes condições de competição, c m feIos negativos sobre a atl
vidade~ 9as,agência~ d~ v~age,,!sle turismo.

Deste modo, "deve-se' considerar que o presente pro

jeto pretende, em síntese, ~evalorizar a atividade do agente de
viagens, reconhecendo sua importãn'cia para o desenvolvimento do tu

rismo no País', Admitida a potenei81idade turística de nossa terra,
o agente de viagens é o único capaz de estabelecer o elo de liga
ção entre o tu ri'" ta, potencial e '.' as diversa. 'atr~ções Que são ofe
recidas, por todas as regiões, mas ne s pre por ele usufruídas.

com o apoio de n05

~eja aprovada.

(ÃS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTI
TurCAo E JI.8.'IéA E DE REDACÃO - ART.Z4, "li}

o CONGRESSO NACIONAL decyeta:
Art. 19 O menor com :dade entre 16 (dez~ssei~)

21 (vinte E IJm) ;t,no"," poderá t:e'lebl"ar ccntratos 3ltncár IQ':i C.O~\I

~5 3anco$ ComErcia,s.

("údigo ('hil
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LEI N? 3.071, HE I? DE JANEIRO DE 1916

Códi}!o Ci)·i1.

PARTE GERAL
•••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0

UVltO I

DAS P.~'iS()AS

'11TlII.O I
DA DIVISÃO DAS PESSOAS

C,,'~\1UlO 1
DAS PESSOAS NATlIRAlS...................................................

Art. 9~' Aos 21 (vint~ e um) anos completos acaba a menoridade, ficando habilita~
d" (l indi\'ídull para lOdos os a105 da vida civil.

§ t ~ CC's."ar1:.~ p:.l.ra os menorcs" a incapacidade: r. m ~ntellça do }U\7, o\.lyi~
J _ Iwr c~'nl·c<.;;;5~l do pai, oU, \C for mOfto, da t~ãe, .. p

do (l til!!')!, <.;(' ('llllrn~'r tivC'r 18 (delOiIO):mo!õ ctllnplldo",

11 _. rc\tl t'af>:lmento~

111 -- rc10 cxcrdej() ele ('~nrn:J.!o público efC'lh'o;. •
IV _ pc12 c()laç~o de gl3U cicnlifico em curso de e1lSlT10 s~pen~r;.

V _ nela cstahelecímcnto civil ou cor.u:rcinl. com economla propn:a. . ..... ~ , , .

PROJETO PE J.EI Ng 2,419, DF. 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

ftodifica a r.dação do artigo l' da Lei n' 6.072, d. 25 d.

junho ~e 1990, que define OIS crimes ht!'diondos.

(APENSE-SF. AO PROJE~O DE LEI N! 459, DE lS91).

o CONGRESSO NACIONAL d.cr.ta'

Art. 19 O art. 12 da Lei n9 8.872. de 25 d. ju

nho d. 199'" ?iUiSiI il vi90r~r ccli a sEsuint,e rll:da(;io:

'Art. 12 são considerados hediondos os
crimes de latrocinio (art. 157. J 32, ~a__!iae.
€xtorsio qualificada pela morte (art. 158 7 §

22), sequestro e cárcere privado (art. 148 e
seus II 12 e 2Q), extorsio mediante sequestro e
na forma qualificada (art. 159. ~aQut e seus J§
19

7
2ge 3Q), estup~o (art. 213 7 ca~u~ e sua com

bina~io com Q art. 223 7 ca~u~ e par~9rafo ~ni
CO), atentado violento ao pudor (a~t. 214 e sua
combinação com o art. 223, ~aQUL e parágrafo
~nlco), epidem,a com resultado morte (art. 267.
J 12), envenenament~ de água potável ou de subs
tância alimenticia ou medicinal, qualificado pe
la morte (art. 270, combinado com o art. 285>,
todos d~ Código P~nal (D€creto-Iei nQ 2.848, de
7 de dezEmbro dE 1940), de genocidio (arts. 1Q,

:!Q tl 3Q dA 1..... I nQ Z.OB9, de' 1.2 de autuara
de19~6). tentados ou con.u.ados.-

Art. 211 Esta 1.1 0"[0"0' na data de 'Sua

.ubl '~"'Çi$h

R.VO....-s.p ISP\SI"Õ~SArt. 311 In~ contrariO.

JUS T I F I C A C I O

A onda de violincia, R~teriDrizada por crl_••
contra a vida e patriMônio das pessoas atín§iu a níveis inacre

ditáveis atual.cnte.

Quas. nio h~ dias eM qu~ DS meios de .coMun1ca

~Ses deixEN d~ trazer noticias de abC'rr~ntes ~ip05 de crl~IS.

reiterados cada ~ez Mai. por cfejto MeSMO dQ ef~,to lmlta~~~ e

da iJWPIJrlldade" originada da. d.efeituD~. aplicaçio do pl"'oc:cdiRlE"'t

ta p.nal.

Entre •• ModalidadES criaínosas _aIs ~t;li:~:I.

pelos .~rglnats, • extorsâo aedlante ••~q••tro (art. IS' •• Ci~

dito 'enal) ••anha considerável cu_r.ssio.

A .angústla c tensão .erada *nt~r os fn•• liar., •
o ccn.tr~ngí ••nto sofrido pela vitiMa direta•• c=Mocâo e c:

PEctat iYil q.:a~ pr~voca no seio d. lIoc"icdade #izer'-. co...... «'11l

.~.lid.de de condqta tosse ;on~ldcrada C?MO ~ri.e ~~Ulw~UO.

,M.s na ~rática acor~. ~u.. Muitas yezes o cri •••
naso. ~.ra livar-sc do trata.cnto processual Qyali:.cado. al.tl

~nQcc,..,..incjil. de ~nt:age. flcona"IC:~ no ~to r;rlllllnO<iO ..1csiocaftc:

• confiyyr.çia criMinosa p.r~ ;Sc~uc5trD ~ r.a~ccrn ~rlv~d~. ; •

lJlJr"il crlm.nO"ia t:iplf'ic.ad~ no :a~t. ·~48 tr..ará,ratos do Códi,a ..~ ..

n"l.

Padc,.-sc-ia "estio i de arol.,.

....ac..di ••nt·al) acantec.e .ntrttanto .". '•••• ato.' "'••tc•••
<art. 1411 C' 159) • YlolincuI" Mal esta, se,,, ,a..io da yiti ••

oear,....... a descaracterlza.. io dO criMe 'E ::1:0,.,:\"'0 ..."I2iiUt,:1' ••

~u...tro d.~«nd.rá de _alar habil1d.a.~ dY09~.D d.'enlor C
d~ ci ..cunstlncias fáticas de int ..r~retaci•••' Y';iáv~i•• c".

InstantE.

Por ..stas ra:its. ~.r.ce-no. o-ortUftD CDAliderar
o s.~uest~o e cárc~re .rivado co.o -adallda•• de cri .. ~edio"·

do. Ins~~e~ptivel do trata.~nta ~rQc•••ual .a'l.cnera.a.

sio .s nossas justlficacl••

S~la' das

LEI N~ '.072, DE 25 DE JULHO DE 1'"

~lOtiirOS crlmn MdiotrdM, #tOS 1mffOI1Io.". J!, ....
XUII, • CoMtituirlD FedmII.,.~ Dflt,., /II'OWIIIt,tI&

o Presidente da Rep6blica:
FIÇO saber que o Con,mso NlCiona! decreta 11 111 lIIlCÍOftO a JllUintll !Ai:
Art. I! SIo considerados hediondos os crimes de latroelnio (an. 15'1.' :J!. iR jfII4

extordo qUllificada pell mone (In. 15S. I 2!), elltorsJo mediante HIIOcstro 11 ... r..
ma qualificada (an. 1S9. Cflpute seus 11 I!. 2! e 3!). cstupro(an. 213. tIIptItlllUaCCJlao
binllÇlo com o ano 223, t:i1put e parágrlfo íinico). alenlado violenlo ao pudor (an, 21••
sua combinaçlo com o an. 223, Cflput e pariarafo 6nico). epidemia _ resultadCl __
te (an. """,11 !). envenenamento de 'lua pOtável ou de substlncia alimendda ou ..
dicinal. qualificado pela mone (an. 270, combinado c:om o art. 215), todos do CbdiID
Penal (Decreto·lei n~ 2.1148. de, de dezembro de 1940). e de pnoc:idio(lns. I!, r. J!
da Lei n! 1.889. ~ I! de outubro de 1956). tentados OU c:onsumados.

. Art. 'l! Os c:rimes hediondos. a prática da tortura, o tráàco lHc:ito de IIttClflllCl80
tu e drops arms 11 o lerrqrismo sIo iIlsusçetlveís de:

I - anistia. lfaça e indulto;
11 - lia"" e liberdade provisória.'
• I~ Ao JICIl'I por crlÜle previsto_e anilO será ClIftlIIrida illlcpalnoenc.ntl'"

fechado.
f 2~ Em C250 de sentrnça condenatÓria. o juiz decidirá f111ld_ad_I, se O

réu pOderá apór em liberdade.
13~ A pri~o temporária. sobre a qual disp6e a Lei n~ 7.960. de 21 de dmlft1lro

de 1989, nos crimes previstos neste aniJo, lerá o prazo de 30 (Irinla) dias. p'llrfOIávtl
por iJuaI perio<!o em caso de extrema e comprovada _sidade.

An. 3~ A Unilo manterá estabelecimenlos penais. de squran.alllbiml, destina·'
dos 10 cumprimento de penas imposlas a condenados de a111 periculcKidade. cuja per.
ma~ncia em presídios estaduais ponhl em risco li ordem ou incolumillade """ka.

An...~ (I"llIdo.)

Ar•• 5~ Ao an. 13 do CõeliJo Penal é acrescido O.,lIÍlIIe iIIciIo:
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An. 6~ Os ans. 157, f 3?; 159, capule seus ti I~, 2? e 3~; 213; 214; 223, copule
seu pará&rafo único; 267, copule 270, copUl, todos do Código Penal, passam I vigorar
com a se.auimt redaçlo:

Ar!. 7? Ao Irt. 159 do Ci>!Iigo Penal'lica acrescido o seguinte parálrafo:

An. 8~ Será de 3 (três) a 6 (seis) anos de recluslo I pena pre,;sta no 1rI. 288 do
CódilO Penal, quando se trallr de crimes hediondos. prálica da tortura, trálico ili.;to
de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. '

Paragrafo Úr.' :0. O pankipanlc t o associado que denunciar à autoridade o bando
ou quadrilha. powbiJilando seu desmanlelamemo, terá a pena reduzida ck J (um) a 23
(dois lerços). .

Art. 9~ As penà~ fixadas no an. 6? para os crimes capitulados nos ans..1.57. § 3~.

15g, § 2~, 159, copule seus f§ I~, 2~ e 3~, 213, capul, e sua combinaçJo com oarl. 223.
ropute parágrafo unico. 214 e sua combinaç:lo com o art. 223, copUle paraarafo imico.
todos do Cf?digo Penal. sA0 acrescidas de melade, respeitado o limite su;xrior de 30 (Ir-·
ta) anos de rec1usb. estando a vítima em qualquer daf, hipóteses referidas no ano 224
lambem do Códi~o Penal.

An. 10. O ar. 35 da Lei n' 6.368. de 21 de outubro de 1976, passa a visorar Icm·
tido de par~grafo unico, COm a seguinte redação:

An. IJ. (V~/.do.)

Art. 12. Esta Lei entra em vi,or na data de sua publicaçAo.

An. 13. RC\'Of:lm·se as di~posíções. em cbntràrío.

Brasília. em 2~ de julho de 1990; 169~ da Independon... e 102~ di República.

FEP .... "NDO COllC~

DECRETO-LEI N? 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

C6dilohMI.

o Presidente da República, usando d. atribuiçlo que lhe confere o art. ISê d.
ConSliruiçAo, de"e" a Rsuinte Lei:

PARTE EsPECIAL

TITULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

....................................................................................... 't ..

CAPlroLOVI

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

[;,ç40 I

Dos Crimo contra a Liberdade Pessoal

5eqlieslro e drcere prl.ado
An. 143. Privar aJ&u~m de sua liberdade, mediante seqUestro ou cárcere privado:
Pena - r..,lu5l0, de I (um) a 3 (Irês) anos.

I ...~ Se o crime ecometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à
autoridade, facilitando a libertaçlo do seqüestrado, lerá sua pena reduzida de um a dois
terços.

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

PROJETO DE LEI NQ 2.420, DE 1!l!l1
(Do Sr. JacksDn Pereira)

Acrescenta parágrafo único ao artigo 495 da Lei n9 5.869.
de 11 de janeiro de 1973 - Código áe Processo Civil.

(A COMIssAO DE COXSTITUIC)l.O E JUSTIÇA E DE REDACAD - ART.24, II)

Art. 19 O art. 49S da L2i 5869, d~ 11 de
j&n«;ro de i973, passa a ~;gorar CQM a s.gu;nt. r.da~ãD:

Art.49~••••••••••••••••• •••• ••• •••••••••
ParásraPo único. E. 5R tratando d~

~~ntença prevista ao art. 945 de~ta LEí,
o direito de propor açio rESciSória se
cxtingu€ Em 5 (cinco) anos. contados a
partir do ,t~insito «. J~lgado d~

~Ef~~lda deCl5ao~

Art • 21/ E~t~ L.ei entra e. vigor na data d.
sua ..ub1 I c.dla.

Art. 32 ReVOgaM-52 as di SP05 j ç;ôt;.'s ••
"ontrárlo.

J U a T 1 F I C A C &o

OrassaM IEM nosso pai!i IUI' grand« nljMll'ro de
acô«s der usucapião d« t.rr~5 particular • Tr~ta-5~ d~ a~~o
co- procediMlEnto ~5Pccj~1 ~ que rlEpre~ nt • na vp.rdadt. UMa
prescrição aqUisit iva de bens pa I ar~. CaUSll.dil pela
in.~ão do propri~tário legítiMO ~~ rcc ~Má la. Por ~e tr~tar

d~ a~ão q~~prt~5UPO€ ;na,io, dev~ S~ d~d ~o proprtetário
'.l. prazo maior p.lra que po'lS~ rEls,CI di-l • .,;'11' e'}:15tlndo

a:~~~.dos vicios·prrvístos ao art. ~ da c digo de Processo

§ I~ A pena é de r"'luslo, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos:

I - se a vitima é ascendente, descendente ou cônjuge do alente;

11 - se o crime é praticado mediante internaçlo da vitima em asa de saúde OU
hospital;

111 - se a privaçlo da liberdade dura mais de 15 (quinze) dias.

•.v~ I". IH. b. '* Ui,,~ 1.960. dt 11 di t/wmbm Ih 1919.

I 2! Se resulta à vítima, em rmo de mau~tr.tos ou da natureza da delençlo, ara.
ve sofrimento fisico ou moral:

Pena - r«luslo, de 2 (dois) a 8 (oito) anos•... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .

TíTULO 11

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO

ASSIM

j ltJstrts Par.:.
proJerto ..

Sala das

l 010 dE nO~50~

a 'prova,ao dW5t~

de 1991

CAPiTULO 11

DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Exlorslo medlant...qü..tro
Ar!. 159. SeqUestrar pc5S01 com o fim de obter, para si ou para oulrem, qualquer

vanta&em. como condiçlo ou preço do resgate:

Pena - lceluslo. de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

• l~ Se o seqUestro dura mais de 24 (vince e quatro) horas, se o seqUestrado é me-
nor de 18 (dezoito) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha:

Pena - reduslo, de 12 (doze) a 20 (vime) anos.

• 3? Se resulca a morte:
Pena - recJuslo, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos.

• 2~ Se do fato resulta leslo corporal de nalure.. srave:
Pena - rceluslo. de 16 (dezesseis) a 24 (vinle e quatro) anos.

r ------ --1
l......I.,, J

LEI N? 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973 ,

Inslitui o Código de Proce.sso Civil.

o Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decrel' e eu sanciono a seguinte Lei:
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LIVRO I

Do PROCESSO DE CONHECIMENTO

TiTULO IX
DO PROCESSO NOS TRIBUNAIS

CApiTULO IV

DA AÇÃO PESCISÓRIA

An. 485. A senlença de mérilo, Iransilada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se \'eri~car Que, f~i ~ada ~r prevaricaçAo, concussão ou corrupçlo do juiz;
)) - profenda por JUIZ Impedido ou absolutamente incompetente;
JII - resultar de dolo.da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de

coluslo entre as panes, a fim de fraudar a lei; •
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar Iileral disposiçilo d. lei;
~I - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal

ou seja pro\"ada na própria ação rescisória;

VII - depois da :entença, o autor obtiver documento novo, cuja existência igno.
rava. ?u de Que não pode fazer uso, capaz. por si só, de Ihr- assegurar pronunciamento
fa\'ora\cl;

VIII - houver fundamento para invalidar confisslo. desisl~ndaou transaçlo, em
que se baseou a sentença;

IX - fUhdada em erro de fafo, resultante de aios ou de documentos da causa•

. § I: H.1 ~rro, quando ~ sentença admitir um fato inexistente, ou qu~andoconside·
rar inexIStente um fato Cfell\ amenre ocorrido.

§ 2? É indispc:nsàvel, num como noutro caso, que não tenha havido contro\'êrsia
nem pronunciamento judicial sobre o fato. I

••••••• ~~~~ •••••• ~~~ •••••••• ~~ ••••• o ••••••••••••••••••••••••• 0 •• ·0 •••••

Arl. ,495. O direito de propor ação rescis.ória se extingue em 2 (dois) anOS, conta·
dos do tríns.ito em julgado da decisAo.

LIVRO I"

Dos PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

TiTULO I
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA

CApITULO VII

DA AÇÃO DE USUCAPIÃO DE TERRAS PARTICULARES

••• 0 ••••••••••••••• • •• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

Art. 945. A ..nlença, que julgar procedenté a açlo, ser' transcrita, mediante man
dado, no registro de imóveis, satisfeitas as obrigações fiSCaiS......... .. ............................ ~ ... ~

PROPOSICAO : PL. 2420 1 91
AUTOR: JACKSON'PEREIRA - PBD8!CE

Acrescenta paragrafo unlco ao a~t.

d~'4973 - Co~igo de Processo Civil.

.. .. . .. .. .... .. ... .. .. .. ... .. .. ... .......
DATA APRES.: li/12/91

495 da Lei 5.869, êe 11 de janeiro

CAPITULO I - Do. Principios e deriniçOe~

Art. 10 • Apresente lei regula os ereitos jurídicos decorre-~es

dos ~tos e assent-,to., em áres rurais, bem co:no a perda da proprie::a-:le

de ill6vel rural pelo abandono.

·Art. 2lI - Para ereitos desta lel, deflnem-se:

I _ AeAH'AlENTD - a reunillo de famílias que estejam ocup~

00, em conjun.to, im6vel rural alheio, sem exploraçllo

organIzada, e sem O reconhecimento estatal, tendo os

~s direito à assistência social pública devida
a todos i:J.!e se encontrem em estado de necessidade.

JI _ ASSENTAloENTO _ ~ ocupaçllo organizad3 de im6vel rural

de t1tulariedade certa ou ÓJViOOsa, II&S scb recat>ecl
'Rflto e5tatal, na forma prevista nesta lei, tendo este

direito li proteçllo dos órgãos p1Jl1cos, sendo consider.!

di etapa pmia eventual de refoIllla agrária ou de ccl,2

nlzllç:lo.

Art. ~ - E asseg.Jrada 11 todos a cportooidade de acesso 11 proprie
dade da terra, condicionada pela sua funç!lo social, ree~
rIlecendo-se tarrbétn 11 posse natural, caracterizada pela

~ade habitual e cultura efetiva, una funçllo social.

CN'1Tu..O 11 - Da perda da Propriedade im6vel rural pelo abandono

Art. 411 _ Perde-se a propriedade im6ve1 rural pelo abandono total

ou parcial.

Art. 'li _Col'€idera-S8 totalmen~e ltmi:rB:b o im6vel rural quando

seu p~rietário ou possuidor n§o der ao me5llQ ~l

~r destinaçllo prodJtiva, durante un ~ e tJIl dia, e:t!!
tados de acorOO COII o tlleSlllO procedimento previste para

• hip6tese do parágrafo primeIro 00 art. 62 Desta leI.

S 111 - Na hipóte5e deste artIgo, deverá o 1t{;RA provióel'lCiar
• bediata arreeadaçllo acininistrativa do im6vel vago,

COIIU'ical)do o fato à pessoa em cujo nane esteja o meSlllJ

registrado junto ao Cadastro de Imóveis Rurais (C.I.R.) .

S2G .. Constitui tItula hábil para o registro oe lilminio do
1lIII5vel vago, en nome do It{;RA, o auto de arrecadaçllo

q,Je o descreva sefP'ldo a lei dos registros plblicos, li

1Í11tada • defesa acinlnistrnt.iva ou judicial do titular

.m:~rior, no Illáx1lllo aos efeitos decorrentes de una ~

sivel desapr~rlaç:io indireta•

S 32 - Feita 11 arrecadaç!lo acininistrat1YlI, o IN:RI\ terá o pr.!
~ de q.J8tro Ileses para ~lantaçllo de projeto de 855e!!.
t_nto, sob pena de responsa!ll1idade penal I! fc<lcional

di aJtorldade disso t!nCorregada.

PROJETO DE LEI Nº 2.421, DE 1991
(Do Sr. AdãO Pretto e Outros 4)

Dispõe sobre.os efeitos jurídicos decorrentes dos assent~

.entos, em áreas rurais, regiamenta a perda da proprieda

de de imóvel rural pelo abandono e dá outras providências.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA fi POLrTICA RURAL; E DE CON~

TITUIcAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART.24~ 11).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 611 .. ConsIdera-se parcIalmente' abandonado o im6vel rural

lJllIl1do o proprietário.0'-' possuidor nlio o explo.ar s~(1J!!.

do os nIveis mínitrOs de produtivIdade estabelecidos

pelo IN:AA, para cada regiao e tipo de exploreçao.

• 111 _ constatado de ofício ou mediante provccaç!lo de OJalQUer

cldacmo ou entidade, mesmo sem personalidade ju:ídica,

q.Je eleterminaoo ill'Óvel nllo cUTPre sua funçllo socIal,
nos termos deste artigo, caberá à lXlUo Federal, atr.!

v's do IN:AA, no prazo ~ximo de três meses, c::ntados

di ciinc:ia ofielal, providenciar na ediçllo do decreto

expropriat6rio, e no ajuizemento da a;lb de desa:=opri.!!.

çllo pol: interesse social, para fins de reforma a;:ária,

seja ele tooo, seja ~a fraçllo abandonada.
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f 2lI - E ass~ado ao proprietário expropriado o . direito ,
indenizllÇlIo prevista no art. 184 da ConsUtulç;o "ed!.
ralo

Art. 7fl - Constatado nllo ter o llOlA procedido li arrecadaç~~ .!!.
dItlnlstrativa , ou tOlllldo as demais iniciaUVIS previ.!
tas nos artigos sg e 6g' desta lei, nos prazos ali est.!!.

belecidos, q.JalqJer cidadl!o ou entidade ligada a:s tr.!!.
I;Ialhadores rurais, ainda que setIl personalidade juríd1
ca, poderio propor açllo judicial visa~do o re::nhec.!.
IIlI1to do abandonO, total ou parcial, do .1m6vel rural,
e a ccnseqJente perda de danínio, por parte do seu t1

tular.

f 112 - Nes5l! .hipótese, além da c1taçilo do proprietário, será
.o 'IN:AA intimado para intervir, no feito. como assistll!!.
te litisconsorcial do autor, n30 podendo entes di in.!
truçlo, assunir posiçllo contrária à da petiçlo inicial,
sendo qJe, no caso da instruçllo do processo CCJl!!:lrovar

nIo existir situaç;o de abandono total ou parcial, PDd!!.
ri a autarqJia lIl8nlfestar-se pela i~rOC"ecsencia da

açlo.

S 2ll - se, até ~ dias ap6s o trânsito em ~ulgado da senten;a
que acolher a demanda, O ll'OlA n;o tiver dado início
10 processo de ocuPaçlo efetiva do imóvel, por parte de

tnbalhaclores rurais autores, Ot,l reoresentados, na in1
daI, estes lllesmos, ou a entidade q.Je os representar,
poderio dar início à ocupaçllo, facultando-se-lhes apoio
de outros 6rglios oficiais ligados llO setor, aplicável,
nesta hipótese, a parte final do pará;l1'afo 311 do art.
5SI duta lei.

I JlI - 05 autores das aç15es judiciais previstas no 'caput"
deste artigo esUo isentos das custas processuais e nlo
surportarllo ônus de sucll!tlência, em face do relevSlte
intEresse p(blico nelas i"lllicado.-,

Art. 8ll - NlIo constitui abandono a ausência do possuidor C'J Pr:=l

prietário, verificada sobre área rural igual ou inf~

rior ao IIl6àJlo rural da regUo, por per!odo não 5UP:!.
rior a tris IIf1OS, qJando tal ausência for illlllOsta por

força 1IllI10r.

CAPITlLO III - Das aç15es e lIledidas Judiciais decorrentes de ocu
J?llÇ15es de terras

'Art. 9ll- No caso de ajuizamento de açao judicial contrária li oc.!!
paçlo de terras particulares, o juiz, antes de qJalquer
deliberaçilo processual deverá reqJis!tar ao 6rgllo r.!

...g1ónal dÓ Il'I:RA, lnformaçOes urgentes e detalhada~ ~

bre o !lIlÓvel objeto da mesma, especialmente sobre sua
class1ficaçllo como empresa rural ou COlllC latif :~dio
por dimenslo ou exploraçllo, bem como sobre os ín:ices
I'IIrn!~s de produtividade na região onde ele' se sit.•.

f. 11l - O juiz n;o poderá conceder liminar em q••alqJer das

ações previstas no "caput" deste artigo, sen as' inf0tll!.

çlles oficiais aí previstas, para prestaçllo das CJJais
o IIOlA tem o prazo máxilllJ de 48 horas, contado da SUB

ciência, e SEm a realização de inspeçao judicial ou de
audiência prévia de tentativa de concil1açlo, a sereftl
processadas Em tl!llPO f'UlClI superior a n horas, contado
do esgotamento do prazo fixado para as informaçlles da
autarq.Jia, sendo que três representantes dos ocupantes,
no .ínil'llO, deverllo ser citados para a aUdiência prévia
de conelliaçllo.

S 2ll' - NenI'ônB liminar será deferida l!III favor de~ for ti
tular de 1m6vel que. de acordo COIIl as informaçlles do
IN:RA, nIo preencha as condiç15es previstas no "co!
1lUt" do art. 6g desta lei.

I 311 - Mesmo "" caso de concesslo da liminar, depo!s de a ill.!.
truçlo 5U11ária, prevista nos par'grafo1i anter~ores. ter
convencido o juiz de sua legalidade e justiça, ela nIo

ser' executada antes de decorrido o prazo de ~ sémana,
contado da ciência dos ocupentes ou de queat os repn!S!!!
te.

Art. 1QlI - Confi~lIl1do-se a hipótese previste 110 parágral'O se!P'!do
do ,art. 7Q desta lei, o juiz reconhecerá, pmvis6riame~

te, o "status" de assental'llento sobre o imóvel objeto da

8Ç1o. detertllinando ao IIOlA tomar as l'IIedidas adltinistr!
Uvas neces5llrias para dar assistência material aos B,!

sentados, PDcIendo, tanto o IIOlA, como o juiz solicitar
apoio de outras entidades locais ou religi~. p(b11
C85 ou privadaS, para dar tal assistência.

Art. 1112 - se a ação estiver tr!llllitandO na justiça COllUII estaàJal,
o juiz, após a adoçllo' das medidas referidas no artigo a~

terior, ~terá os autos·lI justiça federal em cuja
jurisdiçllo estiver situado o imóvel, convertendo-se a
1IIIl_ açlio em desapropriBÇIlo por interesse social para
fins de reforM agrária, citando o IIOlA pera qJe Pl'E.

l80Va todos 05 atos processuais tendentes a garantir sua
tr..itaçlo lIlediante procedill1!nto contradit6rio especial
i:It rito sun4rio.

I \)'Iico - Faculta-se aos a5sen~s, ou 115 entidades referidas
no "caput" do art. 711 desta lei intervi1'l!lll no proces
SIl, COI'IIO assistentes autÔllol'llos. -

Art. 1211 - Durante a tralltitaçllo do processo, os representantes dos
, aSHntados poderIo apresentar ao 6rgllo regional do IN:RA

projeto de exploraçllo do 1IlC5vel visando a auto-sustent!.
çIo à:I assentanento. sendo vetado qualciuer tipo de uti
11iaç1o anU-ecol6gica do tIle5ll'O bem. -

I Gúco - F'~lta-se ao IN:RA, além do apoio fin.n:eiro 01'1
elal, a possibilidade de fi~r como garantia .de
obrigeçlles assunidas pelos representantes dos associa
dos ,llnto 11 instituIç15es financeiras of1c1ais. -

Art. 134' - O recurso contrâdit6rio , sehtença QUli'reconheça a proc!.
dÕlncia da açlio convertidB em desaprcpriaçlo Por lntere.!
se soeial nIo tem efeito suspensivo, devendo o IIOlA, no
IaeSlllll prazo do parágrafo 2ll do art. 7g • a contar da p!!

bl1caçlo do julgado, proceder a dlstribuiçlo dos titulos
de eoncesslo do direito real de uso, aos assentados,
COIIl cl&úsulas de incessibil1dade, seja do direito, seja
da posse, e de resolubilidade em caso i:Ie reforma jud1
elal posterior 11 meSlll8 sentença, CQlI acolh!~to do lIIe,!

810 recurso.

S 111 - com o trânsito em julgado dB sentença favorável 11 des!,
~18Ç1o, o IN:RA renegociará com 05 assentados as cond1
çl5es de sua titulariedade e posse sobre o 1m6ve~ objeto
da 8ÇIlo, perlll1tida a conversllo da concesslo J;eBl de uso,
... propriedade, com cláusula de inalienabilidade por

dez,. anos, vedada, no me5lOll período, a cessllo de posse
a cp.JBICJJer U t.ulo, exceto quando se trata de exploraçlo
• fcmIa cooperativa ou assoc1atlva.

f 2lI - Terno prioridade, na· obtençlo dos Utulos dominlais, 05

assentad3s ~ tiveI'enl de'ronstrado àJrante período li!!
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A propriedade ceve-se assegurãr proteç30 ~-,:lo de fato es::ja

_ cunprindo com ""a função social, • cerro tal, t~ é necessá:~o, releva: que

passe, !!li noS50 meio soci,al, sej~ uma !lIlrantia, dentro das exigências 00 estado

de direito, de transformaçllo da ""ssa de empobrecidos do Cll/lllO em cidad15es 'no pie
o ,.. • • _

no gozo dos direitos fllldamentais asseguraoo.. na ,constituição, dentre eles o di
relto de propriedade. E este deve prevalecer para tooos e nllo' apenás para uma mi

noril. Interes58 a todos e portanto, asse!llJrado na fotllQ da lei, que .5 terras

seJ.. úteis instrumentos da justiça, riqueza ClJlUll e igualdade. E portanto, CJJe

de acordo c~ a Constituição, e 05 princIpias QUe nela se encerra, absolutamente

....cessário garantir e proteger os direitos' do" sem terra, seja na fomia' 00 trat!,

oento ordinário qué vigorar para reallzaçllo da reforma agrária, seja diante de

excepcionais' situaç15es cai:'" prevê este projetô. ~

Desta fQrma é que se propõe que, diante 00 grau de ab...,dono fá

tlco em que se enContram as' terras no Brasil, servir<lc> somente para especulação,

conforme demonstrado, considere-se que o abandono total e parcial da propriedade

contraria o dispositivo QUe determina que somente terá proteçllo legal a propried!

de produtiva que cumpre com a função social, e uma vez configurado o ab...,dono e!!,

tas terras sejam destinadas para assent"!"ento~ dos trabalhadores rurais.

E ta~ que 05 CDnfllto~ sejam tr~tados a partir daQUilo que

constituem ,su,a essência: O problema social. E como tal, que se torre em . considera

çllo 05 critérios da função $OCial da propriedade antes de qualquer concessllo de

liminar de despejo dos ocupantes de áreas de imóveis rurais.

terrai', de OCúpaç~ e explo'ráç:;O do im6vel, 11 ' 'relhar

àpHdÁo Para ás átivida<Íes .gráÍiàs, 'ségi.JndO 'critérios

t4eÓicos fixadoS por colegiado de representação parit!

ria escolhida pelos assentados, por assentlléia destes,

e pelo IN:RA, segt.ndo disponna o superintendente regi~

~l ,ela •aUtarquia: '

S )li, _ As mas remanescentes, CJJando houver, ser!lo distribui'

~~~o~ de p~ferênciaprevis,ta ~ ~r,t. 25 do

estatuto da terra.

S~ - O tsnanho OOS lotes destinados a cada família de 'asS!!!!

,~ ot\edecer~ ao que ,o, o,del)aJlleflto jurídico, vigen~e,

prevê para a peCltJl!l13 propriedade f,lll meio 4Ural, salvo

se os Jle51D5 assentados, reÍs1idos em assembléia geral,

pn:,sençiada por :repre!'eOtante credenciá'do pelo órg!io

~gional do IN:RA •. optarem pelo uso ou pela propried~

CQIUlitárias" sob reglll1e cooperativo ou associativa.

S 50 _' A Assentlléia referida no parágrafO anterior tem CQIIlletê,!!
eia para negoc'iar com o IN:RA', 'sem prejuízo 'da política

. agrícola e de refo~agrária Pllra o país, ,o, ,umamo
dos lotes destinados, a assentados solteiros, ,ou viúvos,

, _ dependentes, no caso de a exploraçllo ,COTU'Iitária n!lo

obter adesllo da maioria dos presentes li mesma assembléia.

S §IIAó" Ó vàlor da desaproprillçllo será divididà entre os a5!5e!!.
,~ beneficiários da mesma, ficando os últimos, respcr1

54veis pelo seu pagamet"to. em montante i91al ao da[JJela,

re lilroporç!lo. e segundo a forma que os referidos ass!!!!
tados negociarem com o iflOlA, na, Assembléia referida

nos parágrafos 48 e 58, garantindo-se-lheS em todo o ~

10, prazo de 15 Ill1OS, para a quitaç!lo total, ClillII três
..,elS de ear~ciao

Art. 1.& _ Esta lei ,entrará ... viçor na data de sua po.ellcaçllo, ~

vogados as diswsiç15es em contrário.

Sala~,djembro

DepUtado Adão Pret ")

Deput ~

de 19910

JUSTIF'ICAÇeO

A situor;llo da pcCrl!za, miséria e violência"" qJe vivem 05 t:~

balhaoores rurais, tem como, causa principal a CO't!rtra;llo 03 prc:'~edade da terra,~

do dados 00 IEIlE, em 1985, ,,, dos proprietários de irn6veis ru:.is deti'Ylam 'é,>:'l

CONSTITUTI:cAo
IU:PÍ1BLICA FEDDUITIVA 00 BRASIL

1938

das terras no Brasil. Ajunte-se o..e 88,"" das terras ociosas ,~o lati 'Ú'ldi:', e

DA ORDEM ECON6MICA E FINANCEIRA

TltuloW
apenJls pouco mais de 03 mllhiles são utilizadas. Por outro lado 551; dos proP:"t!

rios, c~reendidos numa faixa de .té 20 M, possuíam apenas ~ das prooriec.""s.

E a política agrícola desenvolvioa pÓr todos 05 goverros, nest.s últiros 27 iTCS,

sorente beneficiaram à esta minor:. de 11; de pr:orietári=so •••••••••• o 0.

que apenas 46 grupos econômicos de':.érn mais de 22 milhões de r;;-:':.ares, dcs :L';~S

E dentro deste "-ladro QUe observamos o aLflll!"to dos CO"flit:, 50

ciais no cMllO, sem que os responsáveis pela execução da Refo",," Agrária torr""sem

provieJencias C(JT() determina a leg:slaç~ vigente, nem so;,uçi3es cabíveis e ~_:::l5

por parte do Judiciário. E este é:Umo está obr:gado a basear·,. em legis:;:lo

ainda de 1916, que ao privilegiar • propriedade de (orma absc:"ta. e p:lsiti, "ta

010 considera o que manda O pr6pr::J texto const:.tucional de ~~~3. de q;e SO-~':2

terá proteçllo legal a propriedade que cunorir sua função sooi.:.

Este projeto p~ a fot1llJlaçllo de novas nc,...,.s, a partir :lo

que reg. a Constituição Federa~, ·0 tocante à propriedace de _"ével rur.:, :,:a

que tenharros novos instrt..rrentos o.e considere de forma j'..:sta, ~ .,ão ape""".:3s na .l':r

lIIlI positivista do direito, a prot:...átice da p,ooriedaCe de ,"",vel rural.

Capítulo m
DA POÚ1ICA AGRfCOf.A E FUNDiARIA

E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. Compete à P!1ião ~e~propriar por interesse social.
pêI.ra fins de refo~aag:ana. o n:novel rural que não esteja cum·
pnn~o sua fum;;a? socla!..medlante prévia e justa indenização
em títulos da dMda agrana. com clausula de preserv~ão do
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do
segu~do ano de sua emissão, e cuja utilização será definida
emleto

§ 1" As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas
em dinheiro.

§ 2" O decreto que declarar o imóvel como de interesse
social, para fins de refonna Ilgrária, autoriza a União 11 propor
11 lição de desapropriação.
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§ 3' Cabe à lei complementar estabelecer procedimento
contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial
de desapropriação.

§ 4' 'O orçamento fixará anualmente o volume total de
lftulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos
para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5° São isentas de impostos federais, estaduais e muni·
cipais as operações de transferência de imóveis desapropriaeos
para fIOS de reforma agrária.

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

LEI N~ 4.504. DE 30 DE
NOVEMBRO DE l~ ..

Disp6e sobre o Estatuto da Terra;
e dA l?ptras prolddéncias.

o Presidente de República. faço sa
ber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

TiTULO I

Disposiç6es Preiiminares

CAPÍTULO II -

Da Distribuiç60 de Terras

-Xft, 25. As terras adquiridas pelo
Poder Público, nos termos desta Lei.
deveria ler vendidas, atendidas as
condições de maioridade, sanidade e
de bons antecedentes, ou de reabilita-

çlo, de acordo com a aeguinte ordem
de preferência: ,...

I - ao proprietmo do imóvel desa
propriado, desde que venha a explorar
• parcela. diretamente ou por intermé
dio de sua família;

II -' aos que 'trabalhem no imóvel
desapropriado como posseiros, assala
riados. parceiros ou arrendatários; lU}

III - aos agricultores cujas pro
priedades nll.o alcancem a dimensão
da propriedade familiar da região;

IV - aos agricultores cujas pro
priedades sejam comprovadamente in
suficientes para o sustento próprio e o
de sua família;

V - aos tecnicamente habilitados
na forme. rla legislação '-em vigor, ou
que tenham comprovada competência
para a prática das atividades agríco
las.

§ 1~ Ka ordem de preferência de
que trata este artigo, terão prioridade
os chefes de família numerosa cujos

membros se proponham a exercer ati
vidade agrícola na área a ser distri
buída.

§ 2~ Só poderão adquirir lotes os
trabalhadores sem terra, salvo as exce
ções previstas nesta Lei.

§ 3~ Xão poderá ser beneficiário
da distribuição de terras a que se refe
re este artigo o proprietário rural, sal
vo nos casos dos incisos I. IH e IV.
nem quem exerça função pública, au
tárquica ou em órgão paraestatal. ou
se ache investido de atribuições para
fiscais.

§ 4? Sob -pena de nulidade. qual
quer alienação ou concessão de terras
públicas. nas regiões prioritárias, de
finidas na forma do art. 43, será pre·
cedida de consulta ao Instituto Brasi
leiro de Reforma Agrária, que se pro
nunciará obrigatoriamente no prazo
de sessenta dias.

..' co e· v CJ ~.' c, Co' iL) ..• .. (# .~ l' .. r, C,J r" (.9 fll"

c.~".C~ c·~c·C·C' ...... r" ...••......... ,... ..:,

PROJETO DE LEI :'1:'1 2.422, DE 1991
IDo Sr. Juao ~endes)

Autoriza a dedução, na determinação do Imposto de Renda
a pagar ou a restituir, na declaração anual da pesso;1

física, de doações feitas a partidos políticos.

(As çOmSSOES UE FI:-:,\\ÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CON'5TlTlIIC'iO

E JUSTIÇA E IE REDAÇAO - AR!. 24, II).

Art. l~ Acrescente-se, ao art. 8~ da Lei n 2 8.134, de

27 de d~zembro de 1990, o seguinte inciso:

·V - o valor das doações QfQtuadas a partidos P2

líticos, bem como ao Fundo Especial de Assistência Fi

nanceira aos Partidos Políticos (Fundo Partidári~),

nos termos da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 1971."

Art. 2' Di-se ao § 1'- do art. 95 C!a Lei n§ 5.682, de

21 de julho de 1371, d seguinte redação:

-§ l' A!! doações ·a quo ee ::efere o i ..cisc ::!r p,:,

derão ser feitas diretamente ao partido, que as conta

bilizará em livro próprio e prestará contas nos termos

desta Lei."

Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua public!

çào.

JUSTIrICAÇAo

05 partirlo~ politicos constituem-gp no ~nlr:n !·~n~l lp

'qlti.o d. ascensdo ao poder. Mas, nA custosa càminhadd dos

candidatos A? pod~r, deve competir aos partido3 o financia

••nto das r.5pecti~a5 campanhas ~leitorais, de tal formd

que se iniba o abuso do pod.r econõ.ico individual doa can
didatoa.

Para tanto, é preciso que 05 partidos venham a ter

uma situação financeira sólida, para conseguirem custear

de forma justa e ~quilibrada a campanha dos seus filiados.

A fórmula que se antevi como promissora para estim~

lar as pessoas fí~icas a fazerem suas doações aos pdcti

dóa e fortalecer-lhes a capacidade financeira consiste em

admi~ir que o valor das doações seja deduzido na deter

minação do ímposto de ~enda a pagar ou a restituir, na d~

claração anual da pes~oa física.

Por essas razõês, contamo~ com o apoio dos nobres

Pares do Congresso Nacional, pará aprovação deste Projeto

de Lei.

S.!. das Sessões. 111de dru4tiJe 199!

eput.d JO'~~

LEI N. 8.l3t - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Allera a legislação do [mposlo sobre a Renda, e dá Ol/tras providências

Faço saber que o Presidente da República adotou a Med.tda Provisória n_ 284 (I),

de 14 de dezembro de 1990, que O Congresso Nl1Cional aprovou, e eu, Nelson Car-

ntiro. Presidente do Senado Federal. para OI efeitos do disposto no parágrafo
únlco, do &rtifo 62, da Constltulçio Federal, promulfo a 'e&Ulnte Lei:

Art. I.' Na l!eclaraçio anual (artifo 9:), poderio ser dedU%ido.:
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I - os pae.mentos feitos, no Mo·base, a médicos, dentistas, pslcóloeos, !l.io·
terapeutas; fono.ud1610eos, l~rapeut... ocupacionais e hospitais, bem como ...
deapesas provenientes de exames laboratorlala • serviços radJo161lcos;

II - as contribuições e doações efetuadas. entidades de que trata o .rUeo I.'
da Lei n. 36.30 (4), de 25 de novembro de 1960, observadas as condições estabele·
cidas no arl1Jlo 2.' da mesma lei;

III - as doações de que trata o. arlllo 260 da Lei n. 8.069 ('), de 13 de julho
de Ill9O;

IV - a soma dos valores referido. no .rtllo 7", ob.ervada • vll!ncla e.tabe
leclda no parálfalo único do mesmo artleo.

§ 1.' O dlspo.to no inciso I de.te artleo:
.1 .plic.·... também ao. pagamento. relto. a empl'l's", br..llelras, ou autori·

zadas a runcionar no Pais, destinados à cobertura de despesas com hospitalização
e cuidados médicos e dentários, e a entidades que assegurem direito de atendi.
mento ou ressarcimento de despes... de natureza médica, odontol6g1ca e hospitalar;

bl restrlnl"se aos pagamentos reltos pelo contribuinte relativo ao ...u próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

c) é condicionado á que os paeamentos sejam especl!lcados e comprovados.
com indicação do nome, endereço e número de Inscrição no Cad...tro de PessoaS
Flslcas ou no Cadastro de Pessoas Jurldlcas, de quem os recebeu. podendo, na
ralta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual rol ere·
tundo o paeamento.

§ 2.' Não se Incluem entr.e as deduções de que trata o inciso I deste arUgo
as despesas cobertas por apólices de seguro oú quando ressarcidas por entidad<!S
de qUaJquer espécie.

§ 3.. As deduções prev1stas nos incisos II e III deste artigo estão llmitadas.
respectivamente, a 50!0 (cinco por cento) e 10% (dez por cento) de todos os rendi·
mentos computados na base de cálculo do imposto, na declaração anual (artigo
10. Inciso n, dlmlnuldos das despesas mencionadas nos Incisos I a III do artigo 6.
e no inciso IX no artllo 7.'.

§ 4.' A dedução das despesas previstas no artigo 7.'. Inciso III, da Lei n
8.023 ('), de 12 de abril de 1990, poderá ser eretuada pelo valor Integral, observa·
do O disposto neste artigo.

............................................................................
LEI N" 5.682. DE 21 DE JULHO DE 1971

(Texto consolidado)

Lei Or~ánica do' Partido," Político....

o Pr''''hk'nll' d.J Rl'pul'"IKlt
·Faço saher qur o Congresso Nacional decretá e eu sanClOm'" iI segumte Lei:.........................................................................

TITULO VIII
Do Fundo Partiddrio

Art. 95•• O Fundo Especial de Assi'tência Flnance"a aos Partidos POlílicus ",ra

c:oostituldo: . I I·
1_ das multas e penalidade, aplicada, no, termos do Código EleItora e eIS

ceDeus;
U _ dos recursos financeiros que lhe forem destinados por lei. em caráter penna·

nente ou eventual;
lU _ de doações de pessoa física, no limite máximo de 200 (duzent~s) ~ezcs

O maior "Uno mínimo do país, inclusive com I finalidade de manter os msururos

de estudos e formação politica;
IV - de dotaçóe' orçamentárias da União.
t I. As doações a que se refere o item 111 poderão ser feitas dire!3mente ao

panido. que as contabilizará em livro próprio e pres~arã contas nas te~mos desta
Lei, facultada a sua dedução da renda bruta, para fm, de cálculo do Impo5l0 de
renda.

f l' Ao final de cada ano. os partidos publicarão. no Ditlrio Oficial da UOIão,

,?'!'??!~~t;.~~s. ~~~~'. :e.c;?~~~.e~!;~P:~t!~~ ?:~t!~~~~~..... " .. ,... ,., .. ",.

PROJETO DE LEI NII :U23, DE 1991
(Da Sr. Cardoso Aha)

Dispõe sobre acréscimo de parágrafo ~9 ao artigo 39 ao
Decreto-lei n9 2.300, de 21 de novembro de 19B6,qu..
"dispõe sobre lieitaçõ., e contrato. da Administração F~

deral, e dá outra's providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.~9l, DE 1991).

O CONGRESSO NACrONAL decreta:

Art.l' O art. 3", do Decreto-lei n'
2'300, de 21 de novembro de 1986. pu,. a vigorar acrescido

do $e&uinte S. 4"

"Art. 3' •••••..•••••••••••...••••••••••

........................................
S 4' O edital e o regulamento da licita

ção serãotobrigatõ1"iaT:'~nte, registrado no Registro de 7ftu:
los e Documen.tos do leca.l determinado para recebimento doi

documentação e proposta dos interessados".

Art. 2' Esta lei entra em vigor na dau
de sua publicação.

Art.3' ReTo,aa-s. as disposições ea

cOIltrÃrio,

l!!!!!l!,H~!.Q

& recente traba1ho,illthuladol'P~

blicidade.das licitações ...diante a ·'tiliza.ção dos Relistros Pú
blicos", o Dr. ADILSON ABREU DALLARI , Professor Ti tular da Fa
culdade de Direito da Pontifícia Universidade Catôlica de São
Paulo, afiraou, "til vubis":

"A eX!'eriéncia tea dell""strado que
a.public:idade das licitações fica bastante cOllprometHa pela pre
cari~dacie do acessó ãs normas específicas que diseipli:l" cad;
certaae, especialmente o edital. e.pela virtual impo.sibilidade
de exUe aprofundado e detalhado de todas as propostu. tendo c~
ao couequência enor.lles dificuldades para queJl pretendA! fazer y.!
ler seus direitos ea sede judicial.

A realizacio de uaa licitação não
i a ,ar.ntia últilla e definitiva ela nrobidade administrativa,P!'
ra que. objetiva aufertr proveitos indevidos. de uma contratação
adainistrativa, ell lUEar da simples dispensa de licitação ,é mui-

f) aais' conveniente e m.is seguro articular ua procediaento ri

dado. Ilanipulado. diriEido.

A _lhor for.. de evitar esta '!'r!
t1ca ~ franquear ao .úillo os procedimentos Hci tatôrico a todo
e qualquer cidadão, ainda' que não sej a. participante do certee.

Esta conduta não pode ficar ao
alveelrio de cada autoridade, pois a publicidade das ações aã!
n1strativas é llJI valor constitucional que cabe ao legislador or
dinário fazer co. oue sej a concretuente observado. mec:ante _ a

edição de normas que tornea obriEatória a c~~rida o~
lo interesse público.

o presente estudo te. por objetivo
avaliar a possibilidade·jurídica e a êonveniência ad.,inistrat!
va da utilização dos·Relistros Públicos. Ilais exatamente. dos
..,istro. de Títulos e Docuaentos para assegurar a efetiva a
cOQ~reta publicidade das licitações, tornando .,ais difícil e

ocorrência de conluio destinado a viciar os procedimentos ada!

1Ii.trativos.

Trata-se de algo auito simples, .as
de ~ande efeito prático.Sea criar qualquer órgão público, se.
necessidade de admitir servidores. s~a aUllentar despesas, aas
usando uaa estrutura já existente. dis~onível. eficiente. dota
da de fé pública. é possível atingir excelentes re~ultados: e;
teraos de se&urança e de .oralidade pública."·

Acre.cen~a, ainda, o ilustre jurista,
que:
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" Entre os principios especificos da
licitação está o d. publicid.de. reforçado pela proibição ex
pressa até Desmo de toler.r. nos atos de convocação. qualquer
coisa que poss. colocar e'" risco o caráter competitivo d. lici
.taçã~. que deve ser indubitavellllente pública.acessivel ao públ!
co, transparente.

Confor.. decorre da Constituição Fed!
1'&1 e está el'Presso no ~tt, 85', estas nona.s gerais são tambê.
de observãnci.·obrigât6ria. pelos Estados. Municípios. Distrito
~dera1 e Territórios. aléll. é. cl.ro. da própria União.

que integra.
a adJlinistração indireta lIent obri-
,adai a realizar licit.ções) à art. 86 admite e elas edite.
seus p1'ÓP1'~OS ugulallentos de liciuçóes, det'da que sei" "dav,!.
daaente pub licados".

~a"'eniãvelmente. te",-se entendido
que eSta últilla expressão ("devidamente publicados") fica .tend!
da co.·u.a única si.ples publicação no Diário Oficial.

Na prática. na lIaioria dos casos.
• se.pre UII erande proble.á "descobri'r" o dia da publicação. "con
secui1''' cópia do Diário Oficial e "ler" ó texto invaria,el...nt;;
i"'Preuo no lIenor tipo possivel. exatamente par. desestillular o~
curiosos e dificult.ar o trabalho dos interess·ados.

Este ê o típico caso em que o Re
lisiFO Público ~esolve inteir.aente o problema: se'o regulaaento
estivesse reg15 trado em Wl Rellistro de Titulos e Documentos. a
qualquer momento. imedi.tamente, qu.lquer interessado poderia ob
ter USl& cópia legível e, acim. de tudo. válida. COIlO doctDent;
hábil p.ra instrurr.U11 eventual processo judicial.

Essa polrtica, reiterada e cons
tlllte ,.de evitar. publicidade dos regul....ntos de licitações tem
trazido .feitos deletérios para. o erário e. em última análise,p.!
ra os cidadãos/contribuintes. Levantamento realizado pelo Tribu
nal de •Contas da União. por proposta do Minis't1'o Luciano R1'á...
dio,confonae notificou o jornal Fólha de São Paulo de 02/ 09 /90
peC.A-S. revelou que 78\ (setenta e oito por cento) dos recula
aentos exa.inadps .presenJ.avá.. ilegalidades. Evidentemente. se a
publici.dade de tais relÍ~I.lIentos não fosse apenas formal. se 'ho!!
YeJ'e, na verdade, um oplo e fácil acesso a Fais tex~os. é lic!

"'to presUllir. que as entidades da adllinistração indireta tr.ta
ri.. do assunto co. maior cuidado e, pelo _.nos, evitariam come-
ter .5 ileaalidades lIais flaauntes."

Por considerarlllOs\./I inteira.ente
pet't1nentes .5 observ.ções do Professor Dalla~el~bora~os. cõ.
fundaRento nelas, esta p"opos1ção. que con~ubst.ncia a .edid. por
ele' alvitrad••

isper.mos. dest.rte. que • inicia-

tiva venha a merecer ac·olhi ..ento.

formidade com os principias básicos da igualdade. da publicidade. da
probidade administrativa. da vincul.çio ao instrumento convocatório.
do julgamento objetivo e dos que lhe 840 correlatos. .

f 1~ É vedado aos agentes públicos admitir. prever. incluir, ou to·
lerar, nos atos de convocaçio. cláusulas ou condições que:

I - comprometam. restrinjam. ou frustrem. o caráter
competitivo do procedimento Iicit.tório;

11 - estabeleçam preferências ou distinções em raUo da
naturalidade. da sede ou do domicílio dos licitantes.

f 2~ Em igualdade de condições. à vista do critério ou julgamento
estabelecido no instrumento convoca tório. será assegurada preferência
aos bens e serviços produzidos. no País. por empresas nacionais.

f 3:' A licitação não será sigilosa. sendo públicos. e acessíveis ao
público. os atos de seu procedimento. salvo quanto ao conteúdo das
propostas. att' a respectiva abertura.

........................ - , _o 0 _ .

Art. 85. Aplicam·se aos Estados. Municipios.. Distrito Federal e
Territórios as normas gerais estabelecidas neste decreto·lei.

Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo e no arti·
go seguinte não poderão ampliar os casos de dispensa de licitação, nem
oa limites máximos de valor fixados para convite. tomada de preços e
concorrência.

Art. 86. As sociedades de economia mista. empresas públicas.
fundações sob supervisio ministerial e demais entidades controladas

direta ou indir..tlimente pela Uniio. até que editem regulamentos pró·
prios. devidamente public.dos. com procedimentos seletivos simplifica'
doa e observAncia dos P1incipios básicos da Iicitaçio, ficario sujeitas
àa diapoaições deste decreto·lei.

. .
IíECRETO·LEI N~ 2.348. DE 24 DE JULHO DE 1987

A#gr. o lHr:reto·lei ,,:- 1.300. d. %1 de
",,","ro d. I•• Que di.~ .obre lide.,
e4e' e coatnto.11. Adm;ai,craç'D F.d~r.l.

.Art~ 86~ ~ .. ~ ~ ~ .. ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Parágrafo I1nico. A. entidades mencionada. nesta artigo
nlo poderiO:

aI ampliar os c.asoa de diapen~a, d~ inexilPbiJida~ee de ve·
daçlo de Iicitaçlo. nem 01 limitei máxunoa de valor flxadoa pa·
ra ai diversas modalidades de Iicitaçio:

bI reduzir OI prazoa de publicidade do edital ou do convite,
nem oa estabelecidoa para a intarposiçlo e decido de recursos.-

.......... ;..4. -~ ~ ~ ~ ..

DECRETO·LEI N~ 2.360, DE 16 DE SETEMBRO DE 1987

Alur. o Decreto·lei n!' 2.:AAI, dr' 21 de
.ovembro de 1981, que di.póe $obrl' lJClla
~ e contrato. d. Admiai,craç.o "'t!deral

DECRETO,LEI N~ :l.300, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dj.~ .obn líc;t.c~•• • tontr.to. d.
AdminJ.tr.,'o Feder.1 e d. outr•• provi
,unc;••.

aos 1I //1 OJ 7
Art.86 .
f l~ Os órgio públicos e as' sociedades ou entidades controlada.,

direta ou indiretamente, pelo Poder Público, para as aquisições de
equipamentos e materiais e realização de obras e serviçoa, com base em
política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do Go·
verno Federal, poderio adotar modalidades apropriadas. observadoa,
Uclullvamente, li diretrizea da referide política e OI reapectivoa rep-
lamentol. .

f 2~ Oa regulamentoa a qua se r.fere e.to artigo. no ámbito da
Adminiatraçio Federal, após .provados pela autorid.de de nivel minis·
terial a que. estiverem vinculados os respectivos órgãos, aociedades e
entidades, deveria ser public.dos no Díárío OfícíaI da Uniio.

Art. 3~ A licitação destina·se a lelecionar a proposta mais vanta·
josa para a Administração e será processada ~ julgada em estrita con'
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PROJETO DE LEI Nll 2.425, DF. 1991
(Do Sr. Nilson. Gibsón)

LEGISLAÇÃO CITADA

ua •• I .•liz, de oe ' .. ' ....1ro .. Utl.

Estende aos servidores ad~inist mtivos 4a, Políci~ Fed~

rai e aos da Polícia Civil do Distritb Feder;ll' n 'r':d:~

ficacão por Operações Esp~cillis, -instituída' pelá :'ei

n9 8.l6Z, de08 de janeiro' Je 1991.

D1ep6e. eobn a revlalo _ """'1_"
toe, .•al'rla., prcryentoe e .....1. rt
tribulç6ea ~ ••rvilSore. cl"O'ia e a
f1xeçlo doia eol__ 1Ii11ta.... ~o

~r beeut1'YO, ft4. Ada1ni.traç.&o d1
r.t..-, autarqulca • tm"d.aclonal, • c!.l
outrae prov14Inci_.

(1.S COMISSOES DE TRA8ALHO, DE ADmNISTRAÇ.\O E SE,',rçO Fl.
SUCO; DE F1)IA~ÇAS E TRlB;;rAç,\OtART.54); E DE CO:.;TITUI

CAO E JUSTIÇA E DE R EDAÇO(ART. S4) .- ART. 24, II

o COIGISSSO MACIOMAL decreta:

Art. l' A Gratific,;çÂo por :peraç5es
Ilpec!ail de que trata o art. 15 da Lei nO 8.162, de 8 de

janeiro de 1991, ·é estendica aos servido:-~s lota:~s ou e~

ex.releio no Departamento de Poilcia Fedê:,al cu r:a Poli=ia

Civil do distrito l--ederal não pertencentes às Cateqor::'as

.Funcionais dos Grupos Policia Federal e Policia :ivil de
Diatrito Federal.

... ~ ~.~~ ~~~~~ .. ~ ~ ~ ~ ~- .. ~.~ ~ ~ .. ~ ..

Art:. 15 - 1'1.... 1net1t'l1l18 erat1f1oeçlo por aperay&ea "po
elala,' devida aM ..rvidorM pertenee'Dul.. Cataqori.. Funcionll.
doe Gru~ Policia r.deral • Policia elvl1 do Diatrlto P-.4aral, pe
la. peculiaridade. "- uarcicl0 4acorrentu da 1nteqral. exclusiVa
~J.~~o •• atividade. do carqo • rjaco. « qua ••tAo .uj.itc.~

. . 1.1-" O ..alor da ~at.lflcaçlo corresponde • noventa per
cento do ftncl..nto 00 cargo efetivo.

I 2- .. A grat.lflçac;lo nlo •• incorpora ao v~l..nto, ne.
Ara cowpvt.ada ou aC\mUlada para tinA de conc-••ao de acri.ci.,. tal
tericnw., .01» o _.-o t.itulo ou ld1ntlco fund...nto ..

I ,. - (VftADO)

Art: 20 !sta lei entra em vigor na data de
Ille pllblicação.

Art. 3.. Revoço..-se.1 dispol1çõel r.

PROJETO DE LEI N!! 2.426, DE 1991
(Do Sr. Victor Faccioni)

COlltrj:io.

JUSTIFICAÇÃO

Permite compensacão de débitos entre entidades jurídiEas
e a União.

~ plICllliar,idades da atividade policial

fau..-na distinta de toda& aa de.... i. atividades própria. o:>

I.rviço pl1blico. O. riscoa, a iepreviaibilidade doa fate.

policiai. e a exi;tlncia de UIl& prontidão CjUase q<;e

pera:anente im.,oem ..crifícios l vida privada do policial li

de aell. familiarea.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTACÃO; E DE CONSTITUI

CÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO(ART.S4) - ART.24, 11)

° CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art~ 12 É permitida a compensação de débitos da

Uniã~ por empresas que detenhma dívidas e créditos, respect1va-

Art .. 22 Os débitos fiscais serão automaticamente

compensados com créditos de empresas que os detenham para com o

G9verno ou empresas da administração direta e indireta, na data

do vencimento do último efeito a vencer.

Art .. 32 A compensação a que se refere esta lei

será feita mediante convênio entre as empresas da administração

direta e i~direta e o Tesouro, para permitir a compensação de

débitos de contribuintes e créditos de clientes~

A.Lei ~O 8.162, de 8 de janeiro de 19H, 00

in.titllir a Gratifi:ação por :lperações Policiais, fez

jU.tiç~ aos integrar.toes da Carreira, reco=::pensand::>-lhE-3

financeiramente pelol riscos e incOmocc>s er.frentac.os ~.~

de!esa do cidadão e da socieéode. pela redação dado.

contudo, a norma legal deixou de beneficiar os servidor~3

'acbainiltrativos da Pclícia Federal e da policia ci~,.. il C:J

Diltrito Federal, de cuja atuação depende= os policiais par.

D efetivo cumprimento je sua missã~.

mente com a Receita ou com entidades da administração

indireta.
direta e

e crédito entre empresas da administração direta ou indireta ca

be a qualq~er das partes e independerá da aquiescência da outra,

desde que haja efeito vencido a ser compensado.

Quem v:.vencia a at:"lidade policial em S<f!'U di.a

.. dia sabe da impartá~:ia que as a:ividades me:J =e~~~~ent~

par. o pleno desenvo.vimento das atividades fim de 6rgi:J
. policial.

Art. 42 A iniciativa da compensação de débito

Muitas das despesas da administração e do volume

do processo a que está exposta refere-se a dívidas, definidas c~

mo lide um bolso para autro ll
, dividas de estatais para com o Te

souro e vice-versa, dívidas de uma estatal para com outra~ ~

para que esses pagamentos sejam feitos, ocupação de horas e ho

ras de funcionários e outros desperdicios tipicos da adm~nis~ra

ção irracional. Uma vez que as empresas da administração direta

e indiret~ compõem todas um conjunto, ligadas ao Governo, de &1-

Art .. 52 Esta lei será regulamentada nos trinta

processos

disposições em

Justificação

Não tem cabimento todo um conjunto de

dias seguintes a sua pubii~ação, revogadas as

contrário.

Sala dali Ses6pe., em 10 d~vembro C~ 1991.

A pre!'~r:.te Fropos::-~Q visa sa~ar il ::~!H:~:

verificada na Lei n' 8.162, de 1991, es~",,::,,-::

Gratificação por Oper=~,;ps ::-..,1 ic:=..:.s a ~,:,dos ':'s 5":-;-. _ ::::"'==

lotados ou em exerc:':io nas un;.:iades do De::artalfll--- :~

......ollcil. Federal e na Policia clv.1.1 do Distrito f'e-~er~,L

Entendendo .er iniciativ.-de saie profunda jll.tiça, contamo.

coa o .pc,io d. nOSlloa ilu.t.re. PareJl no Congresso Nacional

tIAra ella apr.ovação
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guma simples compensação de seus débitos e créditos, e de ambos

para com o Tesouro em si.
PROJETO DE LEI Ng 2.427, DE 1991

(Do Sr. Luiz Soyerl
Da mesma forma, aifempresas ligadas a esse con

junto governamental da adiministração direta e indireta podem

ser muito úteis ao pr6prio Tesouro permitindo que seus créditos

• iqtegrem um conv@nio que permita ao Tesouro compensá-los de dé

bitos fiscais, dos seus e de seus clientes que lhes tenham débi-

Dispõe sobre o financiállento do seguro-desemprego. r"gu
lado a complellentàcão do respectivo fu~do pelas empres;s
de aaicrrotatividade da mão-de-obra. na forma do artigo
239, "caput", e parágrafO" 49 da Constituição Federal.

Além da economia de. esforço e de ,tempo que repre-

plexo. A complexidade desse processo, no entanto tem uma 16gica

tão clara que seria facilmente ajustada em conv~nio entre as em

presas privadas e as empresas estatais e para-estatais e o Te

souro. Embutidos os convênios num computador teríamos uma econo

mia enorme de processos e cobranças e ~a racional1zaç~o moder

nizadora do próprio serviço público.

Parece um processo complicado, mas é apenas com-

o COIlCIlESSO UCIOliAL decreta'

o

(As COMISSOES DE TRABALHO. DE AIlMINISTRACÃO E SERVICO PQ

BLICO; Dt FINftNCAS E TRIBUTACÃO õ Em CONSTITUICJ\O E JUS
TICA E DE REDACJ\O(ART.S4).- ART.Z4, II).

bra seja lúperior ao i~dic. údÍ"o do setor cOIl.~lellentarão

4rt. 19. Ali. da conttib'u'i'ção previ•.ta para o. "
••,relari.do ... ceral, del"tiu.i~ Ã, con.tituição do .Il&uro-d!.

. •••preso, .~ empresas c:uj~~,1'rráice de rotatividade da lI.ão-da-,2,

tem

to.

sentam, as esperas de processos em que empresas privadas

créditos e débitos com o Tesouro e com empresas do setor públi~

co, nossa proposta pretende dinamizar ° próprio sistema de paga-

r"lpacti~o fundo, pre...isto no "ca,ut" do art. 239 da conu:i-

euição.

respectiva. Se a mesma empresa é credora e devedora, porqu~ não

facilitar o ajuste de ambas as contas?

Frequentemente empresas deixam de programar novas

etapás de sua produção ou de obras enquanto esperam a solução de

débitos vencidos. Outras entidades, públicas, ficam impedidas

de ac~itar propostas de fornecimento ou obras de que necessitam

de concorrentes com boa folha de serviços em função de sua ini

bição quanto ao atendimento de condições legais porque devem ao

fisco em função da espera de faturas de outras empresas públi~as

ou de repartições dependentes do Tesouro que não lhes podem pa

gar. Trata-se de um verdadeiro emaranhado de débitos e crédi

tos atrapalhando o seguimento do processo produtivo e do atendi

mento de programas mútuos de trabalho.

menta e solução de dívidas que dependem apenas da compensaç§.o !arilrafo úui~ O cálculo dassa eontribuic;ã.o

extraordinária le farã .aluado o. a.cuinta. p.ri••~o.: --

I - aai. cinqUenta por cento ,obre a contribui

ção .idi., ~ndo a rotatividade fqr lupe

t:ior ~ vinte por cento;

11 - .aia .q"'uar.nt. por cel1to, se. rptativid.de

for luper'ior a de.! por cento; .

111 - maia -t~inta paI:. cento, le a_r~tatividade fcc
....- -- s

'~R.'rlor a dez por cento

IV - aai. viDte por cento, le a rotat.ividad. for

Recebidos 05 créditos por compensação é novamen

te possível a continuidade dos negócios entre as partes e a pro

gramação de novos investimentos eo planos de produção'.

Art. 29. O Poder- Executivo relula.entara .ata

lei DO prazo ele cento • 'Wiate 'dial.

Considerando-se que o Governo movimenta cerca de

50% do PIB no Orçamento, sem contar com os créditos adicionais

e suplementares tem-se certeza de que os atrasos mútuos repre

sentam um entrave considerável no processo da produção. E esse

entrave á ainda mais relevante se lembrar-mos que o PIB con-

Art. 39. Eat. lei entrl .:. ;'icor nl data da .oUa

publi~ação.

to, acelerar a produção subsequénte abs pagamentos é que esta

mos fazendo a proposta de compensar d~bitos e créditos entre em

presas privadas e públicas e entre ambas e o Tesouro.

tabilizado descontando-se os processos intermediários da p~du

ção que, no entanto, estão presentes na sequência d~ compras e

pagamentos do Governo e suas empresas e no recebimento dos efei

tos fiscais que correspondem a cada etapa produtiv.a.

rio.

JUSTIFICAÇ1'O

aQui.·o lelialador conltituinte iucre.entar

Vário. projetoa fora. apr~se-ntado' r.,lo:.L ....nC ...a
do e.aa .Itiria, a part·ir de 1988, arquivado.. , ao elltantO,

por c!.eurlo cI•• laai.l.tura IDtel d~ ulti.acls .. tra.itação.

portan-Com vistas a diluir esses entraves, e,

,io. lua di.ciplin, or.iaâria de..nda. apena., por part. da

,.rtic:lp.çã. patren.l no fln~neiamento do !eluro-d••empreco •

_.Hnte contribuiçÃo ,adicional,. c.lculada •• funçÃo do in

er•••• to ds roêativ{lIIade d••ã~d.-obra. acio.a_ da ••dia.

É nossa proposta.

Sala dàs Sessões, em 11 de dezembro de 1991.

I.tabelecido coa a po••rV~l cl&r.s~ o prinoí-
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'Poder Executivo, o estabelac:imento dos padrõ•• de contribui

ção adicional, b •• como o re.pectivQ p~oc:e.'o d. arrec~da;ão.

slste.ático e, perManente, possibilitando a atualizaçllo dos conheci
.entos necessários para o melhor dese.penho pessoal, profissional e
tec:no16g1co de suas atividades.

LEGISLAÇÃO CITADA

Título IX

... .~ ..

Considerando que. desenYolve~5e e. nossa época UMa por

tentosa revoluçllo científico-tecno16gica, que abarca as facetas da
vida e da sociedade l! coloca a cada UII elevadas exigências em co 

""ecl.entos e e. sua preparaçDo profissional.

As políticas tradIcionaIs de desenvolvi.ento profissional

que th sido realizados dei~aram de responder às exigências dos no

vos t ....pos. distanciando-se das necessidades e dos desafios da .0 
dernlzaçllo do sist..a produtiva •

ArUgo 311 - O Progra.a PerManente de Desenvolvi..ento Pro-

-r:lsslonal e REciclageM Tecno16gica será desenvolvido mediante' aç!o

conjunta entre, as dlreçlles das 6rgllos da AdMinlstraçllo Direta e In
dIreta e os representantes s"1ndi~als e associativas das respecti 

VDS categorias prorlssionais, buscando u.a integração CO" as Instl
tulçlles de ~nsino superior e instltuiçlles de pesquisa nacionais e

lnternadonds.

Artigo 411 - Fica instltuido UM .1ni.o de 6(sels) dias 

4tels por ano a sere. utilizados e. -atividades de, reciclageM tec 
nol6g1ca, Se. qualquer' prejuizo na re.uneraçAo dos profissionais.

ArUgo 511 - O Poder Executivo expedirá instruçOes aos re-'

presentantes da Fazenda da UniDo nas e.presas referidas no artigo

21 , Inciso 11, do Decreto Lei Co.ple.entar nll 7'" de 6 de nove..bro
de 1969. para concretizar as provid!nc1as administrativas e opera

clonlis necessários 1 eretiYQçftO das .edidas de que t~ata esta lei.

ArtIgo 611 - Esta iei entrará e. vigor no data de sua pu

bllcaçll,o. devendo ser ,regulallentada no prazo de 60Csessenta) dIos.

JUS T I F I C A T I V A

i&no-vão ê p~l.rvel 'permaneça por mais tempo

DAS DlSPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS GERAIS

-'CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

,
r.do, sob pena d. inquinado o CODereslo ".cion.~ ~. ~e.ídi&.

.1IIIi.noperante o f 49, do art. 239, da Con.ti.tuição.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para
o Programa de Integração Sodal. criado pela Lei Complementar
n' 7, de 7 de setembro de 1970. e para o Programa de Formação
do Património do Servidor Público, criado pela Lei Comple
mentar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, passa. a partir da
promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que
a lei dispuser, o programa elo seguro-desemprego e o abono
de que trata O § 3° deste artigo.

,,,............... _ ~ ..- ; ~.. ~ ~.

§ 4- O financiamento do seguro-desemprego receberá
uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotativi
dade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade
cio setor. na forma estabelecida por lei.

.. ~ _ ~ _ __ . _ _ ~~~~ ~ - - - :

,PROJETO DE LEI Nll 2.428, DE 1991
(Da Sr'. lnua Passoni)

':rnstitui o Programa Permanente de Desenvolvimento Profissi,!!.

nal e Reciclagem Tecnológica paTa as áreas de Engenharia. no

ÃIlbito da educação ,continuada_

,(As CO~IlSS0ES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇJl.O E SERVIÇO POBL!

CO; DE CIENCIA li TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E

DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA li DE REDACAOCART.54)- ART.24. 11).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Artigo 1'" - Fica insti tuido a Programa Permanente de De
senvolvlWlento Profissional e REciclagem Tecnológica no â..bito da 

educaçllo continuada para engenheiros, agrono..os. ge610gos e arqui
tetas das Quadros da Ad.linistraçllo Direta e Indireta da Unilia'.

ArUgo 211 _ O progra.a a que se rerere a artigo anterior

ter' par objetiyo a for.açllo continuada das profissionais, de modo

Dada a Iceleraçfto da e.ergência de novos conhecimentos e

de novas tecnologias. torna-se cada vez .ais necessário preparar 

.ais pessoas, .elhor e lIais rápido

A Organizaçllo Internaclonal do Trabalho (OI r) aprovou, e.
ln4. ~ ·Convenç30 de nQ 140, a qual preconiza o direito à licença

~nerada de parcela da jornada de trabaiho para os profissionais

envolvidos e. progra.as de for.aç~o continuada.

Llgislaçfto referente a este direito foi adotada por todOS
OI pabes de econo.~a .ais desenvolvida no decorrer da década, COMO
• IUlla, at,revés da lei n." 300 de i970

0

e a França co. a Lei de ju

lho de 1971.

O Sindicato dos Engenheiros no Estado de SDo Paulo con

quistou, pionelra.ente, e. 1991, e. Acordo Coietivo COII a nesp ,
51ndi.aq. Federaç30 do COllércio do Estado ,de Silo Paulo e outros 

tlndicatos e.presariais industriais, o direito a todos os engenhei

ros da 'rea industrial e comercial. de tere. 4( quatro) dias úteis
(32 horas) por ano para' sere.. utilizados e.. sua reciclagell tecno

16g1ca s~. ônus nos seus ,venciMentos.

Plra garantir a continua °modernizaçDo do poder público

da Unl10 no 'sentIdo de fornecer. de forlla crescente••eihores ser

viços e produtos à sociedade é decisiva a quali ficaçDo permanente e

• valorizaçllo profissional dos seus recursoS humanos e, ell especial.

os profissionais da área te~no16gica.

Nesta etapa e. que o sociedade hUllana se abre para o co
nhecl.ento intensivo, a lIarginalizaçllo dos paises e a estagnaçllo

profissional se darllo, cada vez .ais. a partir da ausência de opor
tunidade de acesso ao saber.

Pelo exposto, entendo que este projeto de lei será o iní
elo. dentro da Ad.inistraçDo. da solução deste problema.

Sala das Sesslles, e.:;t/ft de dezembro de 199

, L~.-.
Deputado Ir•• Passoni

PT_ 510 paulo
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PROJETO DE LEI NII 2.429, DE 1991
(Dca Sr. sm Ferreira)

~releent. o ineiso IX ao artiio 49 e aodifica o pará&fJfo
39 do arti&o 11 do Decreto-lei n9 7.661, de n de junho de
19~5 - Lei de Falên!,iJs, adotando o sistema da "insufi~iê!!

ci. patrÍllonialu i transforMando a "illpontualidade" er.: pr2,

cesso de- execução.

(J.s COMIS50ES DE ECO~OMIA, IlIDOS1:RIA E COMIlRCIO; E DE CON~

TITUICAO E JUSTICA E De RBD,\CAD - ART. Z4, lI)

o CONGRESSO N~CIONAL OECrtETA:

Art. la _ a art. 42., do Decreta-Lei 7.661 de 2'

de junho de 1945, passa a ser I.sim reaigido:
Al't••a - ..

I - .

II - ..

III - , , ..

IV - .
V - ..

VI - ..
~Y.II - ..

VIII - .

. IX' - que O ' .•u ltivo ti superior ~o passl.,.

Al't. 2' - O partigralo 3a , do art. lIa., do Oec.
L.i 7.'" de 21 de Junho de ".5, p..... a '.1' assi. rediaido.

Al't. 1ta - •••••••••• _•••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I. Ia ••••••••••••••••••••••••••••~ ••••••••••••••••••••••••
I· 2a •••••••••d •••••••••••, •••••••••••••••••••••••••••••••

I - 3a Ao de~.dar qu•. alegus ~attiria reievante (art ••a); a
.Juiz pade conced~r, I ·seu pedido, o prazo de 10 (dez) dias para a
lU' delesa, ca. inti.aç30 do requerente. findo esse prazo, ser30 OI
auto~ conclusos ao juiz, i"ediatamente, pari sentençl que, ver.li
eando ~ existencia de u. ativo .up.rior ao PISS~VO, ordenartl a
transfor.açllo. do pedido de fdencia e. processo de execuçlo, na fo~

ai do Livro 11 do C.P..C. (Art. 566 a 795).

IItltl processo recessivo, ou dllIculdade de .olvencia do consu.idor,
con••quencia do achata.ento de saltirios e cresci.ento do des..p~,
enio' Justo o ç.pre~'rio solrer lsolada.ente toda a desCI~1 des
~ dellquil!brio, lIue pode ser inclusIve decorrencia de grave Idve~

lIid,ede cl1.'~ica.

05 • " tutele do crédita, pais; nlo é privilégIo do
._l'clante, o nlo co.erclente h.bé. recorre la crédito, e, a1,
sla, 1'.side a grave leslo constitucional, eis que o devedor cIvil
nla terá declarada a sua Insoivenc1e se deoonstrar que te. u. lUva
lupal'lol' ao pessivo (art. 75', inciso 11 do C.P.C.), aa plSSO que
o lnlellz do coaerclante (pari usar.os a letra'da Lei), que paI'
qualquer cl~tancla iaprevis!vel e pr6prla do pe!s, tiver ~I

eventu~l insulici&ncia' linenceira, pagertl co. o anus da quebra que,
dlgl-se co. CARVALHO DE HEIIlDNÇA, la' ..s.o te.po e. que é' I ruína
do' devedor é I desgraçe de todos OI credores.

De _ Sendo Cll'to que o processo de falencla é u. pra 
cesso de sanea.ento e.presarid, .ais certo, que o siste.a da i. -. .'
pontullldade,. longe· dé sanear a atividade, aleta-••ais e .Iis ~
~egrava o estado de dillculdades do eapresário (porllue é u. pro -

'CIIIO" cadela, gerando, de consequencia, inúaeros pedidos de
concordate pr.v.ntlva pelo .edo e Justo 'receio da inevittlvel lal'n
cil). . -

• Agal'a, c~ o slst..a da suficiencia patri.anial •
tal."do desapareee e o .e1'Cado Ilulrtl nor.al.ente, sea riscos e
... lllaas concordatas.

Proteger, assi., a atividade e.preslrial é aten 
deI' ao concllto .0del'OO do que é a e.presa - UM ORGANISMO VIVO DA

$DCIEDllOE E QUE INTERESSA MAIS D SEU CRESCIM~TO E A SUA PRDSPERI
IMOE DO QUE A SUA RUlHA.

07 - O projeto, pois, resolve. ao .es.o te.po, dois
grlvel proble.as di atividade e.preslrial: Se. o risco dI IIlencl1
desapll'ecerlo natural.ente 05 pedidos de concardlta preventi.e, e
o c~'l'cio e a Indústria atuerlo nor.al e natural.ente •••

Obs.: O presente projeto é resultedo de paciente pesquisa do Prof.
ROIOaldo flenik, da UnIversidade Estadual de MarIngá que é ta.bé.
...1b1'0 do Ministério Público do Estado do Plrantl e atuI Junto ls
Vuu C!veis da Co.arcl do "e••o no.e.

Clçlo.

Al'~. U - ..Revogl"'." as d1sposiçlles ell contrtlrio.

.J U S T 1 r 1 c A ç K o

Sala das Sessa.. , e. 11 de p~

'\l....:. "-
Deputado SAID fERREIRA

de· 1991.

01 - li doutrina nlcional nlsceu e estiolou-se cal! seus
fundadores. ~s obras dos cltlslicos envelhecerl. nos fundlaentos e
nl~ loluçaes. Adair••os-l~s e 10uveNos-lhes o pionei~is.o, nlo
desertellos la' dever 4et'llzer-lhes as correça" que a nova cUncia
fa~i.ltntar i ..paé.

. ••. 02 - li doutriná. e I Jurisprudencia ttlll conugudo lIue
O proceSlo de lalencil ti tlNbélll UN proc.sso de execuçlo e de cobrln
çe. Loqo, o projeto respeita tal ent.ndimento e conslgrl-o CO.O tal:

O, - Insultentável. ti ad.itir que alguélll que tlnhe U.
aUvo luperior lia .passivo possa ser declarldo t alido. AIUs, O'Avack,
rotulando co~o Ibsurdl I decretaçDo di f.leneia COII fundlaento so 

...nte pele i.pontualidad., dizia: ·considerlr a lalta de pag_to
c_ pressuposto' da fellncle nlo s6 • contdrio eos principiaI oe 
rals deste institu(o, .as é ~opratutto 0Iurldlca••nte alsurdo·.

04 - Tanha-s. seapre presente que e eventuel insullcll2
cl1 11nanceira é fato natural no exerc!eio de u.a atividade co..r 

. elal cu 'industrial, ••sao porque a conjuntura econa.ica, ora Ipre -

~EGISLAC~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~O

DAS COM1SS0ES PERMANENTES

DECRETo-LEI N! 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945 (*)

úi • FII1bIdG.

o Presidenle da RepClblica. IIWIdo da atribuiçlo que lhe conf.... o ano 110 da
ConSliluiçlo, decreta:

LEI DE FAL~NClAS

TITuLO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DÉCLARAÇÃO

DAFAL~NCIA

~lloPrim,irt1

Da C&rlClcriuçlo da falência

Art. 4~ A falência 010 ser' declaradl, se I pessoa cootra quem for requerida pro-
~: ,

1- fal,idade do titulo da ObrillÇIO;
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11 - prcscriçlo;
111 - nulid.d. d. obri,açlo ou do titulo respectivo;
IV - pl&am.nto da divida, .mbor. d.pois do pcoteslo do litulo. mu aDIes d. rI- .

qu.rid. a f"enci.; .
V - requerimento de concordata prc..·cntivl anterior l citaçlo;
VI - d.pó.ito judicial oponunament. f.ilo;
VII - cessaçlo do cxerclcio do comercio hl mai. d. 2 (doi.) ano., por documento

hibil do Reaimo do Comi!rcio, o qu.1 nlo prevalec.rl contra • prova d....rclcio poso
terior ao ato repstr.do;

VIII - qualqu.r motivo que .'Iin,. ou .uspend. o cumprim.nlo d. obri,açlo, OU
exclUI o devedor do processo d. falenci•.

II~ Se requ.rida com fundam.nto.m protesto I.v.do ••r.ito por I.rceiro. a r.·
lencil nlo seri declar.d., desd. que o d.vedor prove que podia ser opost. ao requ.ri.
m.nlo do autor do proleslo qualqu.r das d.f.... deste ani,o.

I 2~ Nlo ..ri declar.dl I falenci. d. socied.d. anOnim. d.pois d. Iiquid.do e
panilhldo o seu ativo, e do espólio depois de I (um) .no d. mone do devedor.............................................................................

An. 11. Par. r.qu.rer. falenci. do devedor com fundamento no ano I~. as pes•.
sou mencion.das no ano 9~ devem instruir o pedido com • prova d••ua qualid.de c .
com a cenidlo do proteslo que car.cteriza a impontualid.de do devedor................................................................................

I 3~ Ao d.vedor que ale,u. m.li!ria r.levant. (Irt. 4~), o ju.iz~. conced.r. a seu
pedido o prazo d. S (cinco) dias par. provar a,UI d.r..., com mtunaçlo do requer.n·
te. Findo esse prazo, serio os luloS conclusos, imediatamente, para ICnlcnÇl........................................................................................

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

LEI N.- 5.ln, DE 11 DE JANEIRO DE lP73 - INSnTUI O
f»DIGO DE rROCESSO CIVIL UI

LIVRO II
Do PROCESSO DI:: EXECUÇÃO

TITULO I
DA EXECUÇÃO EM GERAL

CAPITUlo I
DAS PARTES

Arl. 566. Podem promov.r ••••cuçlo forçld.:
I - o credor a quem a teí confere título executivo;

11 - o Minislerio Publico, n05 casos puscrítos em lei.

Art. 567. Podem também promover a txecuçlo, ou nela prosseguir:
I - o espólio, os. herdeiros ou os suceSSOres do credor, sempre que, por mDrle des~

te, lhes for transmitido o direho resuhante do thulo executivo; .
l1 - o cessionário, quando o direito resulta'nte do título executivo lhe foi transferi·

do paI ato cnlre vivos;
111 - o sub..rogado, nos CaiOS de sub..rogaçlo legal ou convencional.

An. 568. Slo suj.ilos p.ssivos na e••cuçlo:
I - o devedor. reconhecido como tal no titulo execulivo:
11 - o espólio, os h.rd.iros ou os suc.ssor.s do div.dor;
111 - o novo devedor, que assumiu, com o consenlimenlo do credor, a obriaaçlo

resultante do titulo executivo;
IV - o fi.dor judici.l;
V - o responsi,vel tribut~rio, assim definido na legistaçlo própria.

Arl. 569. O credor I.m. f.culd.d. d. d.sistir d.lod•• e••cuçlo ou d. lpenas ai·
pmas medidas execulivas.

An. 570. O dev.dor pode r.qu.r.r .0 juiz que mlnd. cilar o cr.dor I receber em

juizo o que lhe cabe conforme o titulo executivo judicial; nesle caso, o devedor assume
no processo. posiçlo idêntica' do excqOenlc. '

Arl.57!. NI' obri~.çÕ.s III.rn.liv.s, qu.ndo •••colh. couber ao d.v.dor esle
ser' cilado para ~xercer a,opçlo c realizar I presaaçlo denlro em 10 (dez) dias, se ~utro
Prazo nlo lhe fOI determmado em lei, no contrato, ou na sentença.

I J:' Devolver..se·* 10 credor a opçlo, se o devedor 010 I exercilou no 'Prazo ma,..
cado.

§ 2~ Se ••scolh. coub.r .0 cr.dor, .Sl•• indic.rá n. peliçlo inici.1 d••xccuçlo.

Art. 572. Qu.ndo o juiz decidir relaçlo juridica .uj.i'" • condiçio ou lermo, o
credor nlo poderá executar a sentença sem pro\'ar que se realizou I condiçlo ou que'
OCorreu o lermo.

An.573. É licito lO credor, ••ndo o m••mo o d.vedor. cumullr viri•••••cuçOes,
aindl que fUndadl' .m tilulos dir.r.ntes. d.sde que par. lodl' el.s sej. compet.nt. O
juiz e idêntica a forma do processo.

Arl. 574. O crednr r....rcir••0 dev.dor o. d.no. que esle .ofr.u. qu.ndo a ••n·
tença, passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, .obria1çlo, que
deu lu,.r , .x.cuçlo. .

CAPiTULO 11

DA COMPET~NCIA

Art. 575. A cxecuçlo, fund.da em litulo judicial, pcocess.r·•••• perlnt.: .

I - os tribunais superiores, nas causas de sua compet~ncia originária;
11 - o juizo que decidiu a causa no primeiro ,rlu de jurisdiçlo;
111 - o juizo que homologou a ••nt.nç. arbitr.l;
IV - o juizo civ.1 compelent., qu.ndo o litulo ••ccutivo for a .enlenç. penal con·

d.n.tória.

Ar!. 576. A ••ccuçlo; fundada em titulo .xllajudici.l, será proc.ssada peranl. o jui·
zo competent., n. conformid.de do dispoSlO no Livro I, TitUlo IV, Capitulos 11 e 111.

Art. 577. Nlo dispondo I I.i d. modo div.rso. o juiz d.t.rmin.r' o••tos .xecuti·
vos e o. of..i.is de justiçl o. cumprirlo.

Art. 578. A e.ecuçAo fisc.1 (arl. 585, VI) ser' propo5l' no foro do domicilio do
réu: se nla o tiver, no de: SUl residência ou no do IUlar onde for encontrado.

P.r'grafo único, N••xecuçlo fisc.I, a Fazend. Pública pod.r••scolher o foro d.
qualquer um dos devedotcs, quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos do·
micilios do réu; a ação poderá ainda Ser proposta no foro do lugar em Que se pralicou o
lia ou ocorreu o fato que deu origem i dívida, embora nele nAo mais resida o réu, ou 1

linda, no (oro da situaçJo dos bens. quando 8 divida deles se originar.

Art. 579. Sempre que, para efeliv.r I cxecuçAo. for necessário o emprego da força
policial, O juiz. requisitará•

CAPITULO 111

DÇ)S REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO

!#rIo I
Do In.dimpl.menlo do oJ>cvedor.

Art. 510. Veriric.do o in.dimpl.m.nto do d.v.dor, cabe ao credor promov.r •
CllccuÇlo.

Parlar.fo único. Con.id.r.·•• in.dimpl.nte o d.v.dor. que nlo sati.faz espoOl.·
IICIIIlCIlle o dir.ito reconh.cido pel. sentenç., ou I obrig.çAo, • que I I.i alribuir ••fi·
clcIl de IlIulo e.ecutivo.

Arl. 581. O credor nAo poderá inici.r I .xecuçlo, ou nel. prosse,uir, se O d.vedol
cumprir a obrigaçAo; mas poderá recusar o recebimento da prestaçlo, estabelecida no
titulo executivo, se ela DAo corrcspondeli ao direito ou i obrigaç~'o: caso em que reque
rer' ao juiz. execuçlo, ressalvado ao devedor o direito de embarai..la.

An. 582. Em todos os caso••m que é def.so. um contr••nte, .nt.s de cumprida a
sua obripçlo, exigir o implemento da do outro, nlo se procederá à cxecuçJ.o, se o deve..
dor se propõe satisfazer a prestação, com meios considerados idõneos pelo juiz, me~

diante I execuçlo da conlraprestação peJo credor. e este, sem juslo motivo, recusar a
of.n•.

P.ráBr.fo único. O d.vedor poderá, .ntret.nlo, exon.r.r·s. d. obrig.çAo. deposi·
tando em juizo a prestaçAo ou a coisa; caso em que o juiz suspenderá a execuçAo, não
permitindo que o credor a receba, sem cumprir a comraprestaçlo. que lhe locar.

!#rIo 1/
Do Tilulo E.eculivo

Art. 583. Tod. e••cuçlo lem por b.se título ..ecutivo judicill ou extrajudicial.

An. 584. 510 IItulos e.ecutivo. judici.is:
I - I scmcnça condenalória proferida no processo civil;
11 - • sentençl penal cond.nalória tr.nsil.d. em julgado;

111 - a senl.nç. homolog.lóri. d.lr.nsaçlo, de conciliaçlo, ou del.udo arbitral;

IV _ a senlenç. estrana.ir., homolog.dl pelo Supremo Tribun.1 Feder.l;

V _ o form.1 • a cerlidlo d. partilh•.

• yktt «ri. '14.
Par'lr.ro único. Os títulos I que se r.rere o n~ V deSle .rtigo tem forçl ••ecutiva·

exclusivamente em relaçAo ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores. titulo uni~

versa! ou .inlular.

Ar•. S8S. Slo títulos executivo~ extrajudiciais:
I - a lelr. d. clmbid•• nOI. promissória. a duplic.l•• o chequ.;

11 - o docun.enlo público, ou o p.nicular assin.do pelo d.vedor c .ubscrito por
duas le.t.munh••, do qu.1 const•• obrig.çlo de pag.r quantia d.t.rmin.d., ou de .n·
Ire,.r coisa fungivel;

111 - o. contr.tos d. hipotec•• de penhor, d. Inticr.se c de CluçAo, bem como d.
se,urp d. vida • d. acidentes pessoais d. que re.ulte morte ou incap.cidad.;

IV - o crédito decorrente de (oro, laudêmio, alugud ou renda de imóvel, bem CD~

mo encargo de condomínio desde que comprovado por COntraIO escrito:

V - o crédito de serventuirio de jusliça, de perito, de inlérprete, ou de tradUlor f

quando as custas, emolumentos ou honoririos forem aprovados por decisão judicial;

VI - a cenidlo d. dlvid••tiv. d. Fazenda Pública di Unilo. EJlado. Distrito Fe
deral, Terrilório e Município, correspondenle aos trédilos inscritos na forma da lei;

V!I - lodo. o. demais IIIUlo., a qu., por dispo.içlo expr..... a lei Itribuir força
cucuuva.
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f I ~ A proposítura de IÇlo anulatória de dtbito fISCal Dlo inibe a Faunda Pübli<:a
de promov.r-Ih. a cobrança.

f 2? Nlo dependem de homologaçlo pelo Supremo Tribunal Federal. para serem
executados, 05 titulos executivos extrajudiciais. oriundos de pais estrangeiro. Otitulo
para ter eficácia executiva. ht de satisfazer aO$ requisitos de (ormaçlo exigidos peJa lei
do lupr d. sua ceJebraçlo e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigaçlo.

An. 586. A ....uçlo para cobrança d. crMito fundar·..-' ..mpr. em IlIulo liqui
do. certo c <xillve),

II~ Quando o tllulo ....utivo for ICntença, que contenha condenlÇlo a.nérica,
proecder-se-' primeiro i sua IiquidlÇlo.

I 2? Quando na sent.nça h' uma pari. liquida e outra iJiquida, ao credor ~ IIcilo
promover simullane""ente a e.ecoçlo d.quela e a liquidaçlo desta.

An. 587. A ..ecuçlo ~ definitiva, quando fundada em sent.nça transitada em jul
pdo ou em titulo e.trajudieial; ~ provisória, qu.ndo a ..ntença for impusnada median
te: recurso, recebido só no efeito devolutivo.

An. 5SS. A ..ecuçlo provisória d. sent.nç. f.r-se-' do mesmo modo que a d.fi
nitiva, observados os seguintes princípios:

I - corr. por conta e responsabilidade do credor, que presta" cauçlo, obrigando
11 • reparar os danos causados ao devedor;

11 - n.o abrange os atos que importem alienaçlo do domlnio, nem permil., &em

cauçlo idônea, o lev&ntarntnto de depósito em dinheiro;
IJI - fica sem ef.ito, sobr.vindo sent.nça que modifique ou .nul. a que foi obje-

to da execuçlo, rcstiluindo-se 85 coisas nO estado Interior. .

Par'grafo único. No caso do n~ 111, deste artigo, se il sentença provisoriamente
executadl for modificada ou anuJada apenas em parte, somente nessa parte ficará sem
efeilo a ....uç.o.

• An. 589. A execuç.lo definitiva far-se-iÍ n05 autos principais; a execução provisb
na, nos autos suplementares, onde os houver. ou por cana de sentença. extraida do pro
cesso pelo escrivão e assinada pelo juiz.

An. 590. 810 r.quisitos da cana de sent.nça:
I - autuaçlo;
11 - petiç.o inicial e procuração das panes;
III - contestaç.o;
IV - sent.nça .x.qüenda;
V - despacho do recebimento do recurso.

ParáBrafo único. Se houve habililação, a ca~ cont.rá • sentença que a julgou.

CApiTULO IV

DA 'RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL

Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos
os seus be.os presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em tei.

An. 592. Ficam sujeitos i ..ecução os bens:
J - do sucessor a titulo singular. tratando-se de execuçlo de sentença proferida

em açlo fundada em direHo real;
11 - do sócio, nos termos da I.i;

111 - cio d.vedor. quando em poder de lerceiros;
IV _ do cOPjul., nos casos em que os seus bens próprios, reservados ou de sua

_lo mpondem pela dlvid.;
. V _ alienados ou aravados com ônus real em fr.ude d. execuçlo.

An. 593. Consider.·.. em fraude d.....uç.o a ali.caçlo ou on.raç.o d. bens:
I _ quando sobre .les pender açlo fundada em direito real;
11 _ quando, ao tempo da aJienaçl0 ou oneraçlo. corria contra o devedor dcm.n~

da capaz de reduzi-lo i insolvcneil;
JIJ - nos demais casos ••pr.ssos em lei.

An. 594. O credor, que estiv.r, por dlreilo d. r.t.nçlo, na posse d. coisa ~.n
_te ao devedor, nlo pod.rá promover a ....uçio sobre outros bens ..nlo d.polS de
excUlida I coisa que IC ach.r em ICU poder.

Art. 595. O r~dor, quando ex..utldo, poder' nomear' penhora bens livres • de
acmbarpdos do devedor. Os bens do fiador ficaria, por~m, sujeitos i exeeuçlo, se os
110 devedor forem insuficienles i satisfaçlo do direilO do credor.

Pari&rafo único. O fildor, que papr a divida, pod.r' ....utar o afiançado nos
aulos do mesmo processo.

An. 596. Os bens particulares do••ócios nlo respond.m pelas dividas d~ ~eda
de sento nos casos previstos em lei; o sócio. demandado peJo pagamento da dIVida, tem
direito ia exiair que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade.

lI? Cumpre ao sócio, que alegar o beneficio deste artigo. ~omear bens da socie
dade. sitos na mesma comarca, livres e desembargados, quantos bastem para pagar o déa
bito.

§ 2~ Aplica~se aos cuos ,deste artigo o disposto no pará&raro único do anigo ante~

rior.
#on. 597. O ..pólio responde pelas dividas do falecido; mas, f.ita a panilha, cada

herdeiro responde por .Ias na proporçlo da pane que na herança lhe coub•.

CApiTULO V

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

An. $9S. ApIicam-5C subsidiariamenl. i ....uçlo as disposiç/lCS que rOlem o pr0

cesso de conhecimento.

Arl. 599. O juiz pod., em qualquer momento do processo:
.J - ordenar Ocomparecimento das panes;

11 - advertir ao devedor que o seu procedimento constitui ato atentatório' digni.
dade da jusliça.

Art. 600. Considera.-se atentalório à dignidade da justiça o ato do devedor que:
J - frauda a execuç~o;

11 - se opõe maliciosamente. execuçlo, empregando ardis e meios artificiosos;
111 - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
IV - nlo indica ao juiz onde se encontram os bens sujeiros • execuçio.

An. 601. Se, adv.rtido, o devedor perseverar na prática de alo. d.finidos no ani
la antecedente, o juiz, por ckcislo, lhe proibirá que dai por diante fale nos autos. Pre·
ciusa esta decis:lo, é deftso ao devedor requerer, reclamar. recorrer. ou praticar no pr~
cesso quaisquer atos, enquanto n:lo lhe for relevada a pena.

Parágrafo imico. O juiz relevar. 8. pêna, se o devedor se comprometer a nlo mais
praticar qualquer do~ ato5 definidos no anlgo antecedente e der fiador idôm:o. que res·
panda ao credor pela divida principal. juros, despesas e honorários advocaticios.

An. 602. Toda v.z que a indenização por ItO ilicito incluir pr.stoçlo d. alim.ntos,
o juiz, quanto a esta pane. condenará o devedor a constituir um capital. cuj, renda ,s..
selur. oseu cabal cumprimento.

f I! Este capital, representado por imóveis ou por titulos da divida pública, será
inaJienivel e impenhorâ\el:

I - durante a vida da vitima;
11 - falec.ndo a vitima .m conseqUcncia de ato ilicito, .nquanto durar a obriaa

çlo do d.v.dor,

CA,lTuLOVI

DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

An. 603. Procede-se i Iiquid.çlo, quando a senlença n.o determinar o valor ou
nlo individuar o obj.to di conden.çao.

Arl. 604. Far-se-' a Iiquidaç.o por cilculo do contador, quando a eond.nlÇ.o
abrana·r:

I - juros ou r.ndimenlo do c.pital, cuja t..a ~ estabelecida em lei ou COntraIO;
11 - o valor dos Icn.ros, que t.nh.m cotaçao .m boIs.;
JJJ - o valor dos titulos da divida public., bem como d. açlle. OU obrilaçlles d.

soc~dades,d.sd. que I.nham cot.çlo .m bolsa.

An. 605: Elaborado o cálculo, sobre est. manif.star-se-Io as pan.s no prazo co-
mum de S (cinco) dias; o juiz, em scsuida, d.cidirá.

Pariarafo único. Do mandado ..ecutivo const.rá, além do tilculo, a s.nt.nça.

An. 606. Far·se·' a liquidaÇão por arbitram.nto quando:
I - det.rminado pela sentença ou conv.ncionado pelas pan.s;
11 - o exigir. natur.za do objeto da Iiquidaçlo.

An. 607. R.querida a Iiquidaçlo por .rbitr.m.nto, o juiz nomeará o perito e fIXa
rá o prazo para a .ntrega do laudo.

Pariarafo único. Apr.s.nt.do o laudo, sobre o qual poderio as partes manif.slar
IC no prazo d. 10 (d.z) dias, o juiz proferirá a sent.nça ou d.signar' aud~nciad. inSlru
çlo e julaamenlo, se necessãrio.

Art. 60S. Far-se-á a Iiquidaçlo por artisos, quando, par. determinar o valor d.
condenaçio, houver necessidade de alegar e provar fato nova.

An. 609. Observar-se-á, na liquidação por artigos. o procedim.nto ordinário re-
sulado no Livro I deste Código. •

A!t. 610. J: d.feso, na liquidação, discutir d. novo .Iid., ou modificar a s.nt.nça,
que a Julgou.

An. 61 I. Julgada a liquidação, a parte promoverá a execUÇlo, cilando pessoal
m.nt. o devedor.

TiTULO II

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPiTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GER~IS

Art',612. Ressalvado o caso de insolvlncia do devedor. em que tem lugar o con.
curso uOlversal (a~t. :51. 111). realiza,se a execuçAo no interesse do credor, que adquire,
pela penhora, o direno de pr.f.rcneia sobre os bens penhor.dos.

Art. 613. Recaindo mai, de uma penhora sobre os mesmos b.n. cada credorcon-
servará o seu titulo de preferencia. •

§ 2~ O juiz poderá substituir a constiluiçlo do capital por cauçlo fid.jussória, que
lCri prestada na forma dos arts. 829 • "IS.

I 3! Se, r",ada a pr.staÇão de a1im.ntos, sobr.vier modificaçlo nas condiç/lCS eco·
nômicas, pod.rá a pane pedir ao juiz, conforme as circunstincias, reduç.o oltaumento
do encar,o. '

I 4! Cessada a obrigaçlO de prestar a1im.ntos; o juiz mandará, conform. o caso,
cancelar a cl'usula de inali.nlbilidade. impenhoral'i1idad. oa ••onerar dacauçlo o d.
vedor.
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An. 614. Cump.re.o credor, .0 requerer. Ílleeuçlo. pedir. dllÇlo do devedor e
instruir. peliçlo inid.l:

I - com oUtulo executivo. salvo se el. se fund.r em sentenç. (.n. 5114):
11 - com. prova d. que se verificou a condiçlo, ou ocorreu o lermo (an. 572).

An. 61S. Cumpre ainda .0 credor:
I - indioar a es~ie de execuçlo que prefere. quando por mais de um moela pode

ser efetuad.;

11 - requerer a inlimaçlo do credor pignoraUdo. hipolecirio. ou anlic:r~tico, ou
usufrutuirio. qu.ndo a penhora recair sobre bens irav.dos por penhor. hipol.... anli·
crese ou usufruto;

JJl - pleitear medidas .caute1atbrias urgenles:
IV _ provar que adimpliu a contrapreslaçlo•. que lhe co.rresponde. ou que lhe as

Ie.r;ura Ocumprimento, se o executado nao for obrigado a satlsfazer • SUl prcsllçio se
nlo mediante I contraprestaçllo do credor.

Art. 616. Verificando o juiz que a pelíçlo inici.1 eslá incompleta, ou nio se acha
acompanhada dos documentos indispensáveis I propositura d. execuçlo, delerminari
que o credor a corrija, no prazo d. 10 (dez) dias, sob pena de ser indefçrida.

Art. 617. A propositura da execuçlo, deferida pelo juiz, inlerrompe a prescriçlo.
mas a citaçlo do devedor deve ser feila com observlncia do disp05lo no ano 219.

An. 618. ~ nul•• exeeuçlo:
I - se o tllulo execulivo nlo for liquido, ceno e exiJivel (an. S86);
11 - se o devedor nlo for regularmenle cil.do:
JJJ - se inslaurada antes de se verifscar a condiçlo ou de ocorrido o termo, nos ca

sos <!o arl. S72.
An. 619. A alienaçlo de bem .for.do ou gravado por penhor, hipoleca, anticrese

ou usufruto será ineficaz em relaçio ao senhorio direto, ou ao credor pignoratlcio, hi·
potecário. anticrético, ou usufrutuário, que não houver sido intimado.

Art. 620. Quando por virios meios o credor puder promover. execuçlo, .0 juiz
mandari que se faça pelo modo menos Jfavoso par. o devedor.

CAP1TULOIJ

DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

&çl1o/

Da Enlreia .de Coisa Certa

An. 621. Quem for condenado a entregar coi.a cena .eri cil.do para, dentro de

10 (dez) dia•• satisfazer o juli.do ou, seiuro o juizo (.n. 737. 11), .presentar embarios.

Art. 622. O devedor poderi depositar a coisa. em vez de enlreii·la, quando qui.er
oror embaraos.

An. 623. Depositada a coisa, o exeqUente poder! levanli·la ante' do julgamento
do!\. cmbarlo5. salvo se estes forem recebidos com suspens20 da execuçlo (art. 741).

Art. 624. Se' o devedor entregar a cois.a. lavrar·se~à o respectivo termo e dar-se·.
por finda a execução, sah'o se tlota, de :t,"ordo com a sentença, 11\ Cf de prosseguir para o
pagamento de frutos e ressarcimento de perda!; e danos.

Art. 625. Não sendo a coi~ entregue ou depositada, nem admitidos embargos sus
pensivos da execução, expedir.se.à. em favor do credor. mandado de imissão na posse
ou de busca e apreensão, conforme se tratar de imóvel ou de móvel.

Art. 626. Alien.da. coisa quando jilitigios., expedlr·se·! mand.do contra o ler·
ceiro adquirente, que somente .eri ouvido depois de depositi.la.

An. 627. O credor tem direito. receber, a1~m de perda. e dano., o v.lor da coi.a,
quando esta nlo lhe for entregue. se deteriorou, nAo for encontrada ou n20 for reclama.
da do poder de terceiro adquirente.

I J~ Nlo constando d. senlenç. Ovalor da coisa, ou sendo impossivela oua avalia.
çlo, o credor far·lhe·á I estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial.

§ 2~ O valor da coisa e as perdas e danos seria apurados em liquidaçAo de sentença.

Art. 628. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo devedor ou por
terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Se
houver saldo em favor do devedor, o credor o depositará ao requerer a entrega da coisa;
se houver saldo em favor do credor I este poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo.

&ç110/1

Da Entre,a de Coisa Incerta

An. 629. Quando a execuçlo recair sobre coisas determinadas pelo genero e quan·
tidade, o devedor será citado para entregá-las individualizadas, se lhe couber a escolha;
mas se essa couber ao credor. este a indicará na petição inicial.

An. 630. Qualquer das partes poderá, em 48 (quarenta e oito) horas, impugnar a
escolha feita pela outra, e o juiz decidira de plano, ou, se necessário. ouvindo perito de
SUl nameaçAo. .

Art. 631. Aplicar·se·i" execuçlo para entrega d. coisa incerta o estaluido na se·
çlo anterior.

CAPITULO JJJ
DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇOES DE FAZER E DE NÃO FAZEF

&ç/lo/

Da Obriiaçlo de Fazer

Art. 632. Quando o objeto da execuçlo for obrigaçlo de fazer, o devedor sera ,i·
lado para cumprir o julgado no prazo que o juiz lhe assinar, se outro nlo esliver j! de·
terminado.

Arl. 633. Se, no prazo fixado, o devedor nlo salisflZer a obrigaçlo, ~ lIcilo ao cre·
dor, nos próprios autos do processo. requerer que ela seja executada à custa do deve
dor, ou haver perdas e danos; caso em que ela se converte em indenizaçAo.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em Jiquid~ção,

seguindo-se • execuçlo para cobrança de quantia certa.

Art. 634. Se o fato puder ser prestado por terceiros, é lícito ao juiz, a requerimen~

lO do credor. decidir que aquele o realize I custa do devedor.

§ 1~ O juiz nomeará um perito que avaliará o custo da prestaçAo do rato, mandan
do em seiuida expedir editaI de concorrencia pública, com o prazo máximo de 30 (trin.
t4l~.

f 2! As prOp05W serlo acompanhadu de prova dq depósilo da importlncia. que
o juiz estabeleceri a Illulo de cauçlo.

I 3~ No dia. lugar e hora desiJnados, abenas as propostas. escolhert o juiz a mais
vantajosa.

f 4! Se o credor nlo exercer a preferencla a que se refere o ano 637, Oconcorrenle,
cuja proposta foi aceita. obriBar·se~á, dentro de S (cinco) dias. por tcnno nos aUlOS, a
prestar o fato sob pena de perder a quanlia caucionada.

I S~ Ao assinar o lermo o conlr.lanle fari nova cauçlo de 25" (vina: e cinco por
cento) sobre o·valor do contrato.

I 6~ No caso de descumprimenlo da obrigaçio as.umida pelo concorrenté ou pdo
conlratanle, a cauçlo. referida nos §§ 4~ e S~, reveneri em beneficio do credor.

I 7~ O credor adiantari .0 conlratanle as quantlas estabelecidas na prop05talA:Cill.

Art. 63S. Prestado o f.to, o juizouvirhs panes no prazo de 10 (dez) di~.~nlo ~a.
vendo impusnaçlo, dari por cumprida. obriJaçlo; em caso conlririo, decldlr/l a un
PUJllaçlo.

Art. 636. Se o contr.t.nte nlo prestar o fato no prazo, ou se o pralicar de modo
incompleto ou defeituoso, poderi o credor requerer .0 juiz, no prazo de 10 (dez) dias,
que O aulorize a condul-lo, ou a repari.lo. por conta do contral.nte.

Parisr.ro único. Ouvido o contr.t.nle no prazo de S (cinco) di.., o juiz mandart
awliar o custo d.s despesas necessárias e condenar' o contratante a pqi·lo.

Art. 637. Se o credor quiser execut.r, ou mandar execular. $Ob oua'dirCÇIO e vicio
Ilncia, as obra. e Ir.balhos nocessirios I preslaçlo do falo. leri preferencia, e'lI ipal.
dade de condiçOes de ofena, .0 terceiro.

Partgaro único. O direito de preferencia seri exercido no prazo de S (cinco) dias,
contados da escolha da proposta, a que .Iude o art. 634, 13~.

Art. 638. Nas obrigaçOes de fazer, quando for convencionado que o devedor a fa·
ça pessoalmenle. o credor poderi requerer ao juiz que lhe lSSine prazo para cumpri-Ia.

Parigrafo único. Havendo recusa ou mora do devedor, • obriaaçlo pessoal do de
vedor convener·se-! em perdas e danos, aplicando-se outrossim o disPOSIO 110 ano 633.

Art. 639. Se .quele que se compromeleu a concluir um conlralO nio cumprir a
obripçlo, a oulra pane, sendo isso possivel enio excluido pelo litulo, poderi obler
uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado.

. Art. 640••Tratando:.. de contrato, que tenha por objelo a transferência da pro
~e de C01$2 detemlln~da, ou de outro direito, a aç10 nllo será JIIcolhida se a parte,
que a mtentou, nllo cumpnr a sua prestaçlo, nem a oferecer. nos casos e formas legais
salvo se ainda nlo exigivel. '

Art. 641. Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma
vez ~ransitadaem julgado. produzirá todos os efeitos da declaraçlo nlo emitida.

&çãol/
Da Obrigação de Nlo Fazer

Art. 642. Se o devedor pralicou o alo. a cuja abstenção eSlava obrigado pela lei ou
pelo conlralo. o credor requererá ao juiz que Ih·e assine prazo para desfazê-lo.

Art. 643. Havendo recusa ou mora do devedor, o credor requererá ao juiz que
~mande desfazer o .to à sua cusla. respondendo o devedor por perdas e dana0.
". Par*Jrafo único. NIo ..ndo possivel desfazer·se o ato, a obrigaçlo resolve·se em

perdas e danos.

&ç11o 1//
Das Di5posiçôes Comuns .. SeçOes Precedenles

Art. 644. Se a obrigaçlo consistir em fazer ou nlo fazer, o credor poderl pedir

que o devedor seja condenado a pagar uma pena pecunitria por d1I de alraJO DO cum
primenlo, conta.do O prazo da data esubeltcida pelo juiz.
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Art. 645. A condenaçlo na pena pecunWia deveri constar da sentmça. que jul
IOU a lide.

CAPInJLOIV
DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVEN'IC

&çllo/
Da Pcnbora, da AYI1iaçIo e da ArrematoçJo

Sv~Io/

Das disposiçQes acrais

Art. 646. A el<ecuçlo por quantia cen. tem por objeto expropriar bens do ckve-
dor, • fim de utisfaur o direito do credor (art. 591).

Art. 647. A expropri.çIo consiste:
I - n. a1ienaçlo de bens do devedor;
11 - n. adjlWic:açlo em f.vor do credor;
111 - no usufruto de im6vc1 ou de empresa.

Art. 648. NIo csIIo sujeitos à cxecuçlo os bens que • lei considera impenbonveis
ou inalieniveis.

Art. 649. Sio .1»oluramente impenhoráveis:
I - os bens inaticnàveis e os declar.dos, por .to voJunlirio, Dlo sujeitos' exccu·

çAo;

11 - as provisOcs de alimento e de combusllvel, ncc:eílárlas à manutençlo do deve·
dor e de sua familia durante I (um) m!s;

111 - o anel nupcial e os retratos de famllia;
IV - os vencimentos.dos magistr.dos. dos professores e dos funcionários públi.

coso o soldo e os salmos. salvo para pagamento de prcstaçlo alimentfci.;
V -:- os equipamentos dos miliwes;
VI - os livros, as miquinas, os utensílios c os instrument9s, necessirios ou u!eis

·n exercicio de Qualquer profisslo;

VII - as penSÕes, as tenças ou os montepios. percebidos dos cofres públicos, ou
dt institutos de previd!ncia, bem como os provenientes de libc:llidadc de terceiro,
quando destin.dos .0 sustento do devedor ou da su. famlli.;

\'111 - os m.teiiais necessários por. obras em andamento, salvo se estas forem pe.
nhoradas; .

IX - o seJuro de vida;

x - o imóvel rural, até um módulo, desde que este seja o únic: de que dispon1:z c
n",vf"«!or, ressalvada a hipoteca para fms de f"Ulant1a.mento agrooecuário.

Art. 6S0. Podem ser penhorados. à faha de outros bens:
I - 05 frutos e os n:ndimento5 dos bens inalic:naveis. sal\'o se dc:stinados a alímc::,·

tos de incapazes, bem como de mulher viúva~ solteira, desquitada_ ou de pessoas idos.;.;;
11 - as imagens e os objetos do culto reJjgjoso~ sendo de gn......de valor.

Art. 6Sl. Antes de ll'""ematados ou adjudicados os bens. pod< o devedor, • todo
tempo, remir ~ e.ecuçlo, plgando ou consip>ando • importlncia da divida, mais juro,.
custas e honoririos .dvocatlcios.

Sv~/I

•Da ciIaçIo do devedor e da DO\IlCllÇIO de bcIII

Art. 652. O devedor lCrà citado par., no prazo ele 24 (viDte e quauo) horas, pqar
OU IIOmear bens l penhora.

I I! O ofJciaJ de justiça ceniflClJ'à. no mandado, • hora da c:!taçIo.

f 2! Se 010 localizar o devedor, o ofJciaJ ceniflClJ'i cumpridamente as diJilencias
reeIizadas par. encontrá.lo.

Art. 653. O ofICiaI de justiç., 010 encontrando o devedor. arratar-lhe-4 tantos
bens quantos bastem para prantir • exccuçlo.

Par'er.fo unico. Nos la (dez) dias squintes à efetívaçlo do lUTalo, o ofICiaI de
justiça procurari o devedor trb vezes em dias distintos; nlo o encontrando ccnificari
o oconido. •

. . Art. 654. Compele.o credor, dentro de 10 (dez) dias. contados d. data em que foi
mllmado do arresto. que se refere o parigrafo único do artigo anterior. requerer. cit••
çIo por cdJtal do devedor. Findo o prazo do cdJtãI, terá o devedor o prazo. que se refe.
"' o art. 652, convCllendo-sc o arrCS\o em penhora em caso de !\IO-PlJ&mcnto.

Art. 6S5. Incumbe.o devedor,.o fazer. nomcaçlo de bens, observar. SCJuinte
orelem:

I - dinheiro;
11 - pedras e metais preciosos;
111 - titulos d. dlvid. pública d. Unilo ou dos Estados;
IV - titulos de crédito, que tcnhorn cotaçto em bolsa;
V -móveis;
VI - velculos;
VII - semoventes;
VIII - im6veis;
'IX - navios e aeronaves;
X - direitos e .çr>cs.
§ I! Incumbe tornbém .0 devedor:
I - quanto aos bens im6veis. indicar·1hes as transeriçOes aquisitivas, situi.1os e

mencionar as divisas e confronlaçOcs;

li - quanto aos m6veis, particularizar·lhes o estado e o 1upr em que se encon.
tram;

111 - quanto .os semoventes. especiflCá·los, indicando o número de cabeças e O
im6vel em que se .cham;

IV - quanto .os créditos. identificar o devedor e qualiftcá-Io, des<:revcndo • ori
10m da divida, o titulo que. reprcscnta e • data do vencimento.

§ 2! N. execuçlo de crédito pignoratício; anticrético ou hipotecirlo a penhora
indepcndentcmenle de nomeaçAo. recairá sobre a coisa dada em Jarantia: '

Art. 656. Ter·se·á por ineficaz. nomeaçAo, salvo convindo o credor:
I - se Dlo obedecer à ordem legal;
11 - se nlo versar sobre os bens dcsignadot em lei. contrato ou ato judicial p.... o

p&I&mento;

111 - se, h.vendo bens no foro da cxccuçlo, outros h.jam sido nomeados;
. IV - se o devedor. tendo bens livres e desembargados, nomear outros que o nlo

sejam;

V - se os bens nomeados forem insufICientes para garantir. execuçlo;
VI - se o devedor Dlo indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicaçr>cs

• que se referem os ns. I • IV do lI! do aniJo anterior.

Parípafo único. Aceit•• nomeaçlo, cumpre .0 devedor, dentro de prazo ruoi.
vel ~sinado ~Io juiz. exibir. prova de propriedade dos bens e, quando for Ocaso, •
ccnldlo negativa de Onus.

Art. 657. Cumprid•• elÜl!ncia do anigo .ntecedente•• nome.çlo serà reduzid••
tenno, h.vendo-se por penhor.dos os bens; em caso conuirio, devolver·...à ao credor
o direito à nome.çAo.

Parqr.fo único. O juiz decidiri de plano as duvidas suscit.das pel. nomeaçlo.

Art. 6S8. Se o devedor Dlo tiver bens no foro d. c.usi, far·se·i • execuçlo por
carta, penhorando~se, avaliando·se c a}íenandtrse os bens no foro da situaçlo
(.rt.747).

S"~/II

Da penhor. e do depósito

Art.6S9. Se o devedor nlo palar, nem flUI" nomeaçAo válid•• o oficial de justiça
penhor.r-lhe·' tantos bens quantos bastem par. Opaprnento do principal, juros. cus·
tas e honoririos advOCltlcios.

I I! Efetuar·..·à. penhora onde quer que se encontrem 05 bens, ainda que em re·
partiçlo pública; caso em que precederi requisiçAo do juiz .0 respectivo chefe.

f 2! Nlo se levari • efeito. penhor•• quando evidente que o produto d. execuçAo
dos bens encontrados serà totalmente .bsorvido pelo pagamento das custas da exccuçlo.

I 3! No caso do pariirafo anterior e bem assim quando nlo encontrar quaisquer
bens penhoriveis, o oficial descreverl na cenidlo os que luarncccm a resid!ncia ou o
estabelecimento do devedor.

Art. 660. Se o devedor fechar as port.s d. c..... fim de obst.r • penhora dos
bens, o ofICiai de justiça comunicará o f.to ." juiz. solicitando·lhe ordem de arromb.
mento.

An. 661. Deferido o pedido mencionado no .rtigo .ntecedente. dois oficiais de
justiça cumprirlo o mandado, arrombando portas. móveis e gavetas, onde presumirem
que se .chem OS bens. e lavrando de tudo auto circunstanciado, que seri assinàdo por
duas testemunhas. presentes à dilig!ncia.

Art. 662. Sempre que neceumo. o juiz requisitará força policial, • fun de awti1iar
111 ofICiais de justiça n. penhor. dos ben, e n. prislo de quem resistir' ordem.

Art. 663. Os oficiais de justiça I.vrorlo em duplicat. o .uto de resist!ncia, entre
podo um. vi••0 escrivlo do processo para ser juntl aos autos e • outr. , autoridade
policial, • quem enuegarlo o preso.

Parágrafo único. Do .uto de resist!nci. constará o rol de testemunhas, com. sua
qualificaçlo.

.-\.'1. 664. Considerar..e·á feita a penhora mediante. aprcenslo e o dcp6sito dos
bens. Iavrando-sc um 56 auto se as diligencias forem concluidas no mesmo dia.

ParàJr.fo único. Havendo mais de um. penhor., Iavrar-se·á par. cada qual um.
auto.

Art. 66S. O .uto de penhora conterá:
I - • indic.çAo do di., ma., ano e lugar em que foi feita;
11 - OS nomes do credor e do devedor;
Jl1 - • descriçlo dos bens penhorados. com os seus característicos;
IV - • nomeaçAo do deposilmo dos bens.
Art. 666. Se o credor nlo concordar em que fique como depositirio o devedor,

depositar-se·lo:
I - no Banco do B,asil. n. Caixa EconOmica Federal. ou em um banco, de que o

Estado-Membro da Unilo possua mais de metade do capital social integralizado; ou,
em falt. de tais estabelecimentos de crêdito. ou .g!ncias suas no lupr, em qualquer es·
tabelecimento de crMito, desilnado pelo juiz, ll5 quantias em dinheiro, as pedras e os
rnelais precio5os" bem como os papeis de credito;

11 - em poder do depositirio judicial. os m6veis e os im6veis urbanos;
1I1 - em mlos de depositirio particular, OS demais bens. na fOf1lll prescrita n.

5ubseçlo V deste C.pltulo.

Art. 667. NIo se procede à SCJWIda penhora, laivo BC:

I - • prImeir. for anulada;
11 - ex=.\ados os bens, o produto da aIirnaçIo nlo butar pua o~ cio

mdoró

111 - o credor desistir da primeir. penhora, por _ li\iJioIOI 111 lIllII. 011 por
estarem penhorados, arrestados ou onerados.
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Art. 668. o devedor. ou re.pon.hel, pode. a todo tempo, antes da lIITemal&çlo
ali da adjudicaçlo, requerer a sub.tituiçlo do bem penhorado por dinlMlfo: eaIO em
que a exeçuçlo correrá sobre a quantia d.positada.

Art. 669. Feita a penhora, o ofICiaI de jUlllçal~'1mariO devedor para cmbwpr a
1XCCIIÇ10 DO prazo de la (d.:) dias. .

• 1~ Recaindo a penhora em bens imóveis, ser' tarnbmt intimada a mulhcr do de
Yador.

• 2~ Quando a penhora recair .m bens reservados da mulher. daquela 1eriI1nt1ma·
do o marido. '

Art. 670. O juiz autorizará a aiienaçlo antecipada dos bens penhorados quando:

1 - IUjeitOl a deterioraçlo ou depreciaçlo;
11 - houver manifesta vantalem.

Parálrafo único. Quando uma das partes requerer a.~o antecipada doa
bens penhorados, o juiz ouvirá sempre a outra antes de decidir.

SIIbNflo/Y
Da penhora de crMitos e de outros direitos patrimoniais,

Art. 671. Quando a penhora recair em cr~ito do d.~edor, o. ofICiaI ~ justiça o
penhorará, Enquanto nlo ocorrer a hipótese prOVIsta no artllo sesumte, COCISitIerar-'
feita a penhora pela intimaçlo: .

1 - ao terc.iro dev.dor para que nlo paSUe ao seu credor;
11 - ao credor do l.rceiro para que nlo pratique ato d. diJpoJiçlo cio crtdíto.

Art. 672. A penhora de crMito. r.pr.sentada por l.tra d. cãmbio, nota promiss6-
ria, duplicata, cheque Ou outros titulos. lar-se·i pela aprcenslo do documento, esteja
ou nlo em poder do devedor.

I I ~ Se o titulo nlo for apreendido. mas o terceiro c:onfeuar a divida será haYido
corno d.positário da importância. '

I 2? O lerc.iro só se .xon.rará da obrilaçlo, d.positando em juizo a importlnáa
da divida.

I 3? Se o terc.iro negar o débito' em conluio com o devedor. a quitaçao, que este
Ih. d.r, cón.id.rar·..·á em fraude d. ex.cuçlo.

• 4~ A requerimento do credor, o juiz d.t.rminará o comparecimento. em audi!n·
cia .specialm.nt. d.signada. do dev.dor • do t.rc.iro. a fim d. Ih.s tomar os depoi.
mentos.

Art. 673. Feita a penhora .m dir.ito • açao do d.v.dor. e nlo tendo est. of.recido
cmbar.os. ou sendo estes rejeitados, o credor fica sub-rOlado nos direitos do devedor
até a concorr!ncia do seu credito.

I 1~ O credor pode preferir••m vez da sub·rOllÇlo, a alienaçlo judicial do direito
penhorado, caso .m que d.clarará a sua vontade no prazo d. 10 (dez) diu contados da
realizaçlo da penhora,

I 2~ A sub·rolaçao nao impede ao sub-rOlado••• nlo r.ceber o crMito do deve
dor, de prosseguir na execuçlo, nos mesmos autos. penhorando outros bens do de..
vedor. '

Art. 674. Quando o dir.ito ..tiver sendo pleit.ado .m juizo. av.rbar·se·á no roslo
cios autos a penhora, que recair nele e na IÇA0 que lhe corresponder, a fim de se efetivar
IIOS bens, que for.m adjudicados ou vi.r.m a caber ao d.v.dor.

Art. 67S. Quando a penhora recair sobre dlvidu de dinh.iro a juros, de direilo a
nndu. OU de prestlçDel ".ri6dJcu. o credor poderá levanrar os juros, OS rendimentos
ali as prestaçOe$ á medida que forem sendo depositadas, abatendo·se do credito as Im
portlneiu recebidas, conform. as roeras da imputaçlo em palamento.

, Art. 676. Recaindo a penhora sobre direito. que t.nha por objeto prestaçlo ou
,nstltulçlo de coisa determinada, o d.vedor será intimado para, no v.ncimento,
depositá·la, correndo sobre ela a execuçlo.

$M1»Içk> fi
DlI penhora, cio depósito c da admlnistraçlo de empresa

I de outros atabeJecimentOl

Art. 677. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou
, lIIrlcola, bem co,,!o em semoventes, plantaçlles ou edifldo em construçlo, o juiz no
_á um depositário, determinando-lhe que apresente em la (dez) dias a forma de ad·

,JIÚÚIlraçlo.

• 1~ Ouvidas as partes, O juiz decidirá.

'. 2~ 2 Oello, porém, ás partes ajustarem a forma de admlnislraçlo, acolhendo O '
lkpoIIllrlO: caso em que o juiz homolocar' por despacho a indicaçlo.

Art. 671. A perihora de empresa, que funcione mediante concesslo ou autorlza
elo, far·..... conforme o vaior do crMito,lObre a renda, sobre determinados bens, ali
ICIbre todo O patrimOnio, nomeando o juiz como depositário, de prefertnc:la, um doi
INS diretores.

Pariarafo úniCo. Quando a penhora recair sobre a renda, ou sobre determlnadOl
bens, O deposilirio apresentar' a forma de adminislraçlo e o esquema de paaamenlo
obIcrvando-se, quanto ao mais. o disposto nos arts. 71611 720; recaindo, porém, sobre
todo o patrimônio, prossesui'á a execuçlo OI seus ulteriorest.rmos, ouvindo-se, antes
da arremataçlo ou da adjudicaçlo, o poder público, que houver outorpdo a conces
110.
", Art. 679. A penhorasobr. navio ou aeronave nlo obsta a que continue navOlanclo

OU operando até a a1ienaçao; mas o juiz. ao c:onceder a autorlzaçlo para navccar ou
operar, Dlo permitirá que saia do porto ou aeroporto antes que o devedor faça O.....ro

': ~,.t ~tr. rilMl
,\ ':ta ~ .-. ,', ~. SIlbMçlo Y1

Da ava1laçlo

. • Art. 680. ~Io sendo ~bar~a~aa execuçlo, ou sendo rejeitados OI embar os ....
cebldos com ef.lto SUSpensIVO, o JUIZ nomeará um perito para estimar OI ben .!.~,
dost H RIo houver, na comar~. avaliador oficial. S .-'"aora..

Art. 681. O laudo do' avaiiador. que será apr.sentado em la (dez) dias, .onterá:
.. 1- a d.scriçlo dos bens. com os seus caracteristicos, e a Indicaçlo do estado em

quI se encontram;
11 - o valor dos bens.

Parásrafo único. Quando o imbv.1 for suscetiv.) de cOmoda divislo, o perito, len.
do em conta o crMito reclamado, o avaliará em suas part.s. SUI.rindo os posslv.is des.
membramentos,

, Art. 682. O valor dos tltulos da divida pública. das açOes das sociedades e dos titu
lo, de crMito neaociávei' em bolsa s.rá o da cotaçao oficiai do dia, provada por certi.
di.. ou publicaçlo no brllo oficial.

,Art. 683.' Nlo se repetirá a avaiiaçao, saJvo quando:
, ", 1- se provar erro ou dolo do avaliador:

11 - se verificar, posteriormente. avaliaçlo, que houve dirninulçlo do valor dos
bclI~.

Art...... NIose procederá á ava1laçlo ae:
• - o credor aoeirar a estimativa feita na lIOIIIe&Çlo ele bens:
11 - aetratar de tltulos ou de mercadorias, que tenham COUlçIo em bolla, compro-

.~ por eenidlo ou publicaçlo ofICiaI: '

, " 111'- 00 bens forem ele pequeno valor.

Art. AS. Ap6s a ava1laçlo, poderá mandar o juiz, a requerimento do interasado
• 0lM4a a parte contrária:

1- ndU%Ír a penhora aos bens suflcienld, ou transrerl-Ia para outros, que bastem
AIMCIIÇIo,IC o vaior dos penhorados for considerav.lmcnt.superior ao crMito do cxe
qDatlC I acessbrios;

11 - ampliar a penhora, ou transferl-Ia para outros bens mais valiosos, se Ovalor
,U penhorados for inferior ao r.f.rido crMilO.

',. Paráarafo únko. Uma vez cumpridas ..... providencias, o juiz mandará publicar
,CIIIdJIais de praça.

SIIt-r1o flll •
DlI ammataçlo

M. Afi. A ammataçlo ..... precedida de edital, que conterá:
• ..; a descriçIo do bem penhorado com os seus caracr.rlsticos I, trataJlclo.le ele

1ID6wI, a situaçJo, as divisas e a transcrlçlo aquisiliva ou a inserlçlo;

11 - O yalor do bem:
UI - O Iupr onde estiverem OI móveis, velculOs e 1Cm00000tel; I, lCIIdo direito I

Il;1o, OI autos do processo, em que foram penhorados; ,
IV - o dia, o Iucar e a hora da praça ou do IeUlo:
V - alllCnçlo da exill!ncia d.lInus. bem comod. recurso pendente de juJ&ameillo;

VI - a comunic:açlo de que, se o bem nlo alcançar lanço superior á importlnáa
• ava1laçIo, quir-...á. em dia e hora que for.m desde 10&0 desianadOl entre os 10

,(ela) e OI 20 (vinte) sesuintes, a sua v.nda a quem mais der.

• 1~ No cuo do art. 614,II,CORStar'doedital ovaiorda última cotaçIo anterior á
"eapediçlo deste.

• 2~ A praça reallzar·...á no átrio do ediflcio do Fbrum: o IeUlo, '>lide estiverem
OI bens, ou no lUSar desisnado pelo juiz.

• 3~ Quando os bens penhorados RIo .xcederem o valor correspondente a 20 (vin
Ie) vezes o maior salário minimo, conforme o art. 275 desta Lei. Sl'rá dispensada a publi·
caçIo de editais, nao podendo, n.ste caso. o preço da arremataçlo ser inferior ao da
-naçto. ,

Art. 687. O edital será afixado tiO átrio do Fbrum e publicado, em resumo,
duas vezes, em jornal d. ampla circulaçlo local, d.vendo a primeira publicaçlo ant....
_ pelO menos 15 (quinu) dias á data marcada para a hasta pública, c a seSUnda sair
D1Jm dos últimos 3 (três) dias a ela ant.riores.

• 1~ AtendendO ao valor cios bens • ás eondiç~s da comarca, o juiz poderá, OIIvi·
das as partes, modificar a forma d. publicidad. pela impr.nsa, det.rminar avisos em
emlssora local ou lomar outras provid~nciastend.nl.'á mais ampla publíddade da alie
D&çIo.

• 2~ Os editals de praça serlo divu)&adOl pall. imprensa, preferencialmente na se·
elo ou loca1 reservado. publicldad. d. nOlOOos imobiliários.

• 3~ O devedor será intimado. por mandado, do dia c hora da reaJizaçlo da praça
ali lcillo.
, Art. 688. NIo se realizando, por motivo justo, a praça ou o IciIlo, o juiz mandará
publicar pela impr.nsa local. no 6'&10 oficiai a transf.rencia,

Par"fo único. O escrivlo, o porteiro ou o IeUoeiro, Que culposamente der causa
Atnnsfe,encia, responde peJas despesas da nova publicaçlo, podendo o juiz aplicar-Ih.
a pena de SUlpenslO por 5 (cinco) a 30 (trinta) dias.

Art. 689, Sobrevindo a noite, prossc&uir' a praça ou o I.Ulo no dia 6tU Imediato,
i mesma hora em que teve inicio. ind.pend.ntem.nt. d. novo editai.

Art. 690. A arremataçlo far-se·á com dinh.iro á vista. ou a prazo de 3 (Ir!s) dia'.
mediante cauçlo idOn.a.

I )~ Eadmitido a lançar todo aqu.J. que eslíver nalivr. administraçlode seus bens.

Excetuam.se:
~ I - OS tutores. 05 curadores, os testamenteiros, 0$ administradores. 05 sindicos.

OU liquidantes, quanto aos bens confiad~s á sua suarda e responsabilidad.;

• ""11 _ os mandatários. quanto aos bens. d. cuja administraçlo ou alienaçlo ..tejam
'cncarrepdos;
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IJI-- o juiz, o escrivlo. o deposilArio, o avaliador e o oficial de jusliça.

I 2~ O credor, que arremalar os bens, nlo eslA obriaado a exibir o preço; mas se o
valor dos bens exceder o seu crédito, depositarA, denlro em 3 (Ir!s) dias, a diferença.
sob pena de desfazer-se a arremataçlo; caso em que os bens serlo levados à praça ou ao
Ieillo' cu" do credor.

Art. 691. :.e a praça ou o leillo for de diversos bens e houver mais deum lançador,
ser' preferido aquele que se propuser a arrematA-los enllobadamente, oferecendo para
os que nlo tiverem licitanle preço ;,ual ao da avaliaçlo e para os demais o de maior
lanço.

Art. 692. Seri suspensa a arremataçlo,lolO que o prodUIO da a1ienaçlo dos bens
baslar para o pagamento do credor. Nlo seri aceilo lanço que, em selunda praça ou lei·
110, ofereça preço vil, que nlo basle para a salisfaçlo de parte ruohel do crtllilo.

Arl. 693. A arremataçlo conslari de aUlo, que serilavrado 24 (vinle e quatro) ho
ra, depoi' de realizada a praça ou o leillo.

Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo escrivlo. pelo arremalanle e pelo portei.
,1:0 ou pelo leiloeiro, a arremalaçlo considerar-se-A perfeita. acabada e irrelralhel,

Parlarafo CIIlico. PoderA. no entanto, desfucHe:
I - por vicio de nulidade;
n- lO 1110 for paiO o preço ou se nlo for preslada a cauçlo;
IJI - quando o arremalanle provar, nos 3 (trh) lIias seguintes, a exist!ncia de

'flaus real nlo mencionado no edital;
IV - nos casos previstos neste Cbdi,O (arts. 698 e 699).
Art. 695. Se o arrematanle ou o seu liador nlo palar dentro de 3 (Irh) dias o pre

ço, o juiz impor.lhe·A, em favor do exeqUenle, a multa de 20'1. (vinte por cenlo) taleu
lIlda sobre o lanço.

II~ Nlo preferindo o credor que os bens voltem a nova praça ou leillo, poderA
cobrar ao arrematante e ao seu liador o preço da arremalaçlo e a multa. valendo a deci
110 como titulo executivo...

f 2~ O credor manifestari a opçlo. a 'lÍlt se refere o pariarafo anlecedente, den
tro em 10 (dez) dias, conlados da verilicaçlo da mora.

f 3~ Nlo serlo ldmi,tidos a lançar em nova praça ou leillo o arrematanle e O lia
dor remissos.

Art. 696. O liador do arrematanle, que palar o valor do lanço e • mull., poder'
requerer que a arremalaçlo lhe seja lransferida.

Art. 6'T1. Quando a penhora recair sobre im6vel. far-se-A a alienaçao em praça.

'Art. 698. Nlo se efetuarA a praça de im6vel hipotecado ou emprazado, sem que
, ..j. inlimado. com 10 (dez) dias pelo menos de antecedência, o credor hipoleclrio ou o
_horio direto. que nlo seja de qualquer modo parte na execuçlo.

, Art. 699. Na execuçlo de hipoteca de vias férreas, nlo se passari carta ao maior
lançador, nem ao credor adjudicalirio, anles de intimar o represenlan,te da ~uenda
Nacional, ou do Eslado, a que locar a prefer!ncia. para, dentro de 30 (IMt.) dIas, usi
'Ia .. quiser, Pagando o preço da arremataçlo ou da adjudicaçlo.

Art. 700. PoderA o juiz, ouvidas as partes e sem prejulzo da expedíçlo dos editais,
atribuir. corretor de im6veis inscrito na entidade olicial da classe a inlermediaçlo na
a1ienaçlo do im6vel penhorado. Quem estiver interessado em arrematar o im6vel sem o
pqamento imediato da totalidade do preço poderA, alé S (cinco) dias anles da realiza
cio da praça. fuer por escrito o seu lanço, nlo inferior à avaliaçlo, propondo.pelo me
DOS 4O'1t (quarenta por cento) i visla e o restante a prazo, pranlido por hipoteca sobre
o prbprio imbvel.

f I~ A propD5ta indicarA o prazo. a modalidade e as condiçOCs de P"lamenlo do
lI1do.

'2! se as partes concordarem com • proposl., o juiz. homolo,ari, mandando
IUlpender • praça, e correndo I comis<2o do mediador, que nlo poderA exceder de
5'1t (cinco por cenlo) .obre o valor da alienaçlo, por conta do proponenle.

'3! Depositada, no prazo que o juiz lixlr, a plrcela inicial, seri expedida a carta
de arrem.laçlo (art. 703). contendo os lermos da proposta e I decislo do juiz, servindo
'. carta delllulo plra o registro hipotecArio. Nlo depositada a parcell inicial. o juiz im
Pa" .0 proponente. em favor do exeqUente. multa ilual a 20'7t (vinte por cento) sobre
• propo51a, vaIendo a decislo coma Iltulo executivo.

Art. 701. Quando o im6vel de incapaz nlo .Jcançlr.m praça pelo menos 10.. (oi
lonla por ceDlO) do valor da avaliaçlo, o juiz o conliari i,uarda e .dministraçlo de de
'po.it'rio idOneo. adiando a alienaçlo por prazo nlo superior. I (um) ano.

I I~ Se. duranle o adiamenlo, algum pretendente asselurar. m.di.nle cauçlo id6
.... o preço da avaliaçlo, o juiz ord.nari a ali.naçlo em praça.

I 2~ Se o pretendente. arremataçlo .. arrepender. o j\liz lhe impori • multa de
2O'1t (vinle por cenlo) sobre o vllor da avaliaçlo. em beneficio do incapaz. valendo I
decislo como IIlulo executivo.

, 3! Sem prejulzo do disposto no. dois pari.rlfOl antecedenles, O juiz poder' .u
, torlur • Jocaçlo do im6vel no prazo do adiamenlO,

f 4~ Findo o prazo do adiamento. o im6vel seri alien.do, na forma previsla no
'in. 686. VI.

Art. 702. QUlndo o im6vel admilir cOmoda divislo, o juiz. a requerimenlQ do de·
vedor. ordenar' a alicnaçlo judicial de parte dele. desde que sulicienle para PAlar o
credor. •

Pari,rafo único. Nao havendo lançador, far-se-.a aUenaçlo do imbv.l em sua in-
I"ridade.

Art. 703. A carta de arremataçlo conleri:
I _ • descriçlo do imbvel, conslanle do IIIUlo, ou. à sua falIa. da avaliaçlo;
11'- • prova de quitaçlo dos impostos;
111 - o auto de arremataçlo;
IV - o tllulo executivo.

Art. 704. Ressalvados os casos de atribuiçlo de corretores d. Bolsa de VaIore. e o
previsto no art. 700, lodos os d"mais bens penhorados serlo alienados em Ieillo público,

Art. 70S. Cumpre ao leiloeiro:
I - publicar o edilal. anunciando. a1icnaçlo;
11 _ realizar o leillo onde se encoOlrem os bens. ou no lugar desilnado pelo juiz;
111 - expor ao. pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;
'IV - receber do arrematanle a comisslo estabelecida em I.i ou arbitrada pelo juiz;
V _ receber e depositar, deOlro em 24 (vinte e quatro) horas, i,ordem do juiz, o

. p, ICIUIÓ da aUenaçao;

VI - presl.r cOOlas nas 4S (quarenta e oito) horas subseqUenles ao depbsilo.

Art. 706. O leiloeiro público seri livremente escolhido pelo credor.

Art; 707. Efeluado o leillo. lavrar-se-i o IUIo. expedindo-.. a carta de arrema
tliçlo.

!kr11o II
Do Papmenlo ao Cred~!;.

$11_1101
Das dlsposlçlles amis

Art•.708. O palamenlo ao credor f.r-se-i:
,J - pela CIllrep do dinheiro;

11 - pela .djudicaçlo dos bens penho,rados;
'111 -'pelo usufrulo de bem imóvel ou de empresa.
'r...'

5MbHçiloO
Da entrep do dinheiro

Art. 709. O juiz autorizari que o credor levante. alé a salÍsfaçlp inlearaJ de seu
Crédllo, o dinheiro deposilado para se,urar o juizo ou o produto dos bens alienados
quando:

I - a exeCllçlo for movida.6 a benelicio do credor singular, a quem, por força da
·"pmhora. cabe o direito de prefcr!ncia sobre os bens penhorados c alienados;
, 11 - nlo houver sobre os bem alienados qualquer outro privilégio r,u preferlnáa,
instiluldo anterionncnte i penhora.

Pariarafo único. Ao re..ber o mandado de levanlamento. o credor dará .0 deve
dor, por termo nos lutOS., quitaçlo da quantia paga.

, Art. 710. Eslando o credor pago do principal. juros, aulas ehonorAri~ a impor·
tIncI. que sobejar será restitulda ao devedor.

, 'Art. 711. Concorrendo virios credores, o dinheiro ser-lhes·A dislribuldo ••n:re·
lUe eonsoanle .....d.m das respectivas prelaçOCs; nlo havendo tilulo lelal à prefer!n.."Í~,

"NCebcrl em primeiro IUBar o credor que promo....eu I cxecuçlo, cabendo aos demaJ5
concorrenles direilo sobre a importlncia restanle, observada I &Dterioridatle de cada
penhora.

o, Art. 712. Os credores formularlo as suas pretenslles, requerendo as provas que
Irlo prpduzir em audiência; mas a dispula entre eles versará unicamenle sobre o direito
de prefer~.i. e • anterioridade da penhora.

Art. 713. Findo o debale, o juiz proferiri a senlença.

SubHçl10lJI
Da adjudicaçlo de im6vel

Art. 714. Finda a praça sem lançador, é iicito ao credor, oferecendo preço nlo in·
ferior ao que consta do edital, requerer lhe sejam adjudicados o. bens penhorados,

f I~ Id!ntico direito pode ser ..ercido pelo 'credor hipotecArio • pelos credores
conçorrentes, que penhorarem o mesmo imóvel.

.1 2~ Havendo mais de um pretendente peJo mesmo preço, proceder-se-á entre eles
, licltaçlo; se nenhum deles oferecer maior Quantia, o credor hipotecirio preferira 10
txeqUente e aos credores concorrtntt$.

Art. 715. H.vendo um s6 pret.ndenle, a adjudicaçlo reputa·se perfeita e ocal:oda
com • usinatura do luto e independentemente de sentença, expedmdo-se a respemva
carta com observlncia do. requisllos exigidos pelo an. 703.

f I~ Deferido o pedido d. adjudicaçao, o aulo somente será assinldo decorrido o
prazo de 24 (vinle e quatro) horas,

'2~ Surlindo Iicitaçao. constará da carto a senle,!ça de adjudicaç';'. além das pe
cas aiaidas pelo art. 703,

SIIb!t4Çl1o IV
Do usufruto de im6vel ou de empresa

Art. 716. O juiz da execuçao pode conceder ao credor o usufruto de imbvel ou de
empresa.. quando o reputar menos gravoso ao devedor e eficiente para o recebimento da

, divida.
Art. 717. Decretado o usufruto, perde o devedor o gOlO do im6vel ou da empresa.

atl: que Ocredor seja pago do principal, juros, custas e honorários advocaticios.

Art. 718. O usufruto tem eficâda, assim em relaçlo ao devedor como a terceiros,
• partir da publicaçlo da senlença,

.Art. 719. Na sentença, o juiz nomeará administrador que será investido de tOdOS
.OI poderes que concernem ao usufrutuário.
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Pari&rafo único. Pode ser administrador:
) ....: o credor. consentindo o devedor:
11 - o d.v.dor, cons.ntindo o cr.dor.

Art. 720. Quando o usufruto recair sobre o quinhlo do condômino na co·
propriedade, ou do sócio na empresa. o administrador exercerá os direitos que numa ou
noutra cabiam ao devedor.

Art. 721. É licito ao cr.dor, ant.s dar.alizaçlo da praça, r.qu.r.r·lh. sejaatribul·
. do, em PARam.nto do crédito, o usufruto do im6v.1 penhorado.

...n. 722. Se o d.v.dor concordar com o: pedido, o juiz nom.ar' perito para:
, I - avaliar os frutos t r.ndim.ntos do im6v.l;
, li - calcular o t.mpo n.cmirio para a liquidaçlo da divida.

I J! Ouvidas 15 partes sobre o laudo, proferiri o juiz. scmcnça. ordenando I ex-
Pcdiçlo de carla d. constituiçlo de usufrulo. "

f 2~ Constaria da cana, além das peças indicadas no ano 703, a ••nt.nça e o· oil·
cuJo do. frulos • rendim.nt05.

f 3~ A cana d. usufruto do imóv.1 ser' in.crita no r.spectivo r.aistro.

, Art. 723. Se o imóv.1 .stiv.r arr.ndado, o inquilino pagar' o aluau.1 diretamenl.
tao usufrutuirio, salvo se houver administrador.

Art. 724. O usufrutuirio pod.ri c.l.brar nova locaçlo, ac.itando proposta d.
contrJto, desde que o devedor concorde com todas as SUIS clàusu1as. Havendo discor.
danei. entre o credor c o devedor,0 juiz decidirá, podendo aprovar a proposta, se I jul..
pr conveniente, ou determinar, mediante has~a pública, a locaçlo.

, Art. 7lS. A constituiçlo do usufruCá' nlo imp.diri a ali.naçlo judicial do imóv.l;
rICa, porém. ressalvado ao credor o direito a continuar na posse do imóvel durante o
ptazo do usufruto.

Pará&rafo único. to licito ao arrematante, pagando ao credor o saldo a que tem di..
re.ito, requerer a cxtinçlo do usufruto.

Art. 726. Nos casos pr.vistos nos ans. 677. 678, o juiz conc.d.r' ao cr.dor usu.
fruto da empresa. desde que este o requeira ante!> da realização do leil~o.

An. 727. Nom.ado O administrador, o d.v.dor far·lh.·á a entr.ga da .mpr....

Art. 728. Cumpr. ao administrador:

I - comuniw i Junta Com.rcial que .ntrou no .xercicio das suas funçlles
remetendo-lh. cenidAo do d.spacho que o nom.ou; ,

11 - .ubmeter • aprovaçlo judicial a forma d. administraçlo;
111 - pr~star COntas mensalmente, entregando ao credor -as quantias recebidas, a

fim d...r.m unputadas no pagamento da divida. .

. Art. 729. A nom.açao. a substituiçao do administrador, b.m como os s.us dir.i.
t05 e dev.r.., r.aem-s. pelo disposto nos am. 148 a ISO. '

S6ç'o 111
Da Exealçlo contra a Fazenda Pública

Art. 730. Na .x.cuçlo por quanlia c.na .ontra a Faz.nda Pública, citar·..·• a d.·
vedara para opor embarao, .m 10 (d.z) dias; ...sta nlo os opu..r, no prazo leaal.
observar·..·lo as seauint.s r.iras: •

I - o juiz requisitar' o paiam.ntO por int.rmédio do pr.sident. do tribunal com·
petent.;

11 - far·.... o paaamento na ordem d. apresentaçlo do precatório e i conta do
mpeclivo crédito. '

Art. 731. Se o credor for pret.rido no seu direito d. pr.f.r!ncia, o presidente do
lribunal, que expediu a ord.m, poder', d.pois d. ouvido o ch.f. do Mini.tm<> Público,
ordenar o ..qü.stro da quantia necessiria para salisfazer o débito.

CAPITULO V
DA EXEcuçÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENT1ClA

Art. 732. A execuçlo d. sent.nça, que condena ao pagam.nlO de pres\açlo a1i.
mentícia. far·..•• conform. o disposto no Capitulo IV deste TItulo. .

Pariarafo único. Recaindo a penhora .m dinh.iro, o oferecimenlO d. embara05
nlo obsta a que o .xeqüent. I.vant. mensalment. a importlncia da prestaçlo.

Art. 733. Na execuçlo d. sent.nça ou de decislo, que rlXll 05 alimentos provisio
nais. O juiz mandar' citar o d.vedor para, em 3 (tr&) dias, ef.tuar o paaamenlO, provar
que o fez ou justirlClr a impossibilidade de .f.tu'·Io.

f 1~ Se'; devedor nlo paaar, n.m se escusar. o juiz decretar·Jhe-i a prislo pelo
.prazo d. I (um) a 3 (tr&) m.....

§ 2~ O cumprim.nto da pena nlo exim. o devedor do papmento das preslaÇOes
vencidas. vincendas. .

f 3~ Pala a prestaçlo a1imentlcia. o 'jui,z suspender' o cumprimenlO da ordem de
pri5l0.

, - An. 734. Quando o dev.dor for funclon'rio pÍlblico, militar. ~or ou a..eni•
d••mpresa, bem como .mpr.aado .uj.ito 'leaislaç'o do trab~ho,O ~UIZ mandar' dcs'
contar em folha d. PARamento a imponlncia da pr.staçlo a1imentlc...

PariJrafo único. A comunicaçlo será feita' autoridad., ••mpresa ou ao empre·
aador por oflcio, d. que constaria 05 nomes do credor, do devedor, a imponlncia aa
pr.staçlo e o t.mpo de .ua duraçlo.

Art. 73S. Se o dev.dor nio paiar o. a1im.ntos provisionais a que foi cond.nado,
pode o cr.dor promover a ex.cuçlo da sent.nça, observando-se o procedim.nto cslabe·
lecido no Capitulo IV d~t....Titulo.

TITULO IJI
DOS EMBARGOS DO DEVEDOR

C.\.I'ITULO I
DAS DlSPOSIÇOES GERAIS .

Art. 736. O devedor poder' opor·se ••x.cuçlo por meio d••mbaraos, que seria
autuados .m apeoso aos autos do proc.sso principal.

. Art. 737. 1'110 510 admissív.is .mbaraos do d.v.dor anl.s d. seauro o juizo:
I - pela penhora, na execuçlo por quantia certa;
11 - pelo depósito, na .x.cuçAo para .ntr.ia d. coisa.

Art. 738. O devedor of.r.ceri os .mbargos no prazo d. 10 (dez) dias, contados:
I - da intimaçlo da penhora (arl. 669); ,

n- do I.rmo d. d.pósito (an. 622);
UI - da juniada a05 autos do mandado d. imisslo na poss., ou d. busca e apr••n·

110, na execuçlo para a .ntr.ga d. coisa (an. 625);
, IV - da juntada a05 autos do mandado d. citaçlo, na .x.cuçao das obriaaçõcs d.

fazer ou d. n'o faz.r. .

Art. 739. O juiz r.j.itar' Iiminarm.nt. os .mbargoS':
1- quando apresentados fora do prazo I.ial;
11 - quando nlo se fundar.m em algum dos fatos m.ncionados no ano 741;
UI - n05 casos previstos no ano 29S. •

Art. 740. Recebido. os embargos, o juiz mandará intimar o cr.dor para impugni·
Ic» no prazo' d. 10 (d.z) di.s, d.sianando .m seguida a audiência d. instruçao • julga.

.menlO.

. Parqrafo imico. 1'110 se realizar' a audiência, s. os .mbaraos v.rsar.m sobre ma.
téria ele direito ou. sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental'
caso em que o juiz prof.rirá sent.nça no prazo d. 10 (d.z) dias. '

CAPITULO 11
DOS EMBARGOS AEXECUÇÃO FUNDADA

EM SENTENÇA

Art. 741. Quando a .x.cuçlo se fundar.rii sent.oça, os embargos serl0 recebidos
com .feito .uspensivo se o dev.dor a1.gar:

1 I - falta ou nulidade d. citaçlo no proc.sso d. conhecim.nto s. a açlo Ih. corr.u
i revelia; ,

11 - in.xiaibilidad. do I1tulo;
111 - iIelilimidad. das pan.s;
IV - cumulaçlo ind.vida d. ex.cuçOes;

V - excesso da .xecuçlo, ou nulidad. d.sta até a penhora;

VI - qualqu.r causa impeditiva, modificativa ou .xtintiva da obrigaçAo como

clesd
papmento, novaçA?_ compenslçlo com cxec:uçlo aparelhada, transaç:J.o ou prcs~rjçAo

c que supervementes • sentença: '

do
. ~II - incompetência do juizo da .xecuçlo, b.m como susp.içao ou impedim.nto
JUIZ.

• ~. 742. Ser' of.r.cida, junlament. com os .mbargos, a exc.çlo d. incompetên.
CIa do JUizo, bem cQmo a d. suspeiçlo ou de impedimento do jui1.

Art. 743. Há excesso d. ex.cuçlo: .
I - quando o credor pl.iteia 'quantia .uperior • do titulo;
11 - quando recai sobre coisa diversa daqu.la d.c1arada no titulo;
111 - quando se processa d. modo difer.nt. do que foi d.t.rminado na s.nt.nça;
IV - quando o credor, sem cumprir a preslaçlo que lhe corr.spond., .xig. o

adimplemento da do devedor (an. S82);
V - ae O credor Dlo provar que a condiçlo se r.a1izou.

Art. 744. Na .xecuçlo d...nt.nça, prof.rida.m açlo fundada .m dir.ito r.al, ou
em dirtito pessoa1 sobre a coisa, é licito ao d.v.dor d.duzir também .mbaraos d. r.t.n·
çIo por benfeitorias.

t I~ Nos embaraos .specificar' o dev.dor, s\lb pena d. nlo ser.m rec.bidos:
I - as benfeitorias n.c.ssirias, Í1teis ou voluptuárias;
11 - o estado anterior. atual da coisa;
111 - O custo das benf.itorias • Os.u valor atual;
IV - a valorizaçao da coisa, d.corr.nt. das benf.itorias.
f 2~ Na impuanaçlo aos .mbarlos pod.r' o cr.dor of.r.c.r aniaos d. liquidaçlo

de frutos ou d. danos, a fim d... compensar.m com as benf.itorias.

I 3~ O credor poder', a qualqu.r tempo, ser imitido na P05SC da coiia, prc5tando
eauçlo ou depositando:

I - O preço das benf.itorias;
11 - a diferença entre o preço das henfeitoiils e o valor d05 frutos ou d05 dinos,

que ji tiverem .ido Iiq~idados. .

CvITULO 111
DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FUNDADA
, EM TITULO EXTRAJUDICIAL

, . Art. 745. Quando a .xecuçlo sefundar em titulo .xtrajudicial, o devedor pod.rá
alepr. em embargos, além das matérias previstas no an. 741. qualquer outra que lhe se

.,f,i!tliciIO deduzir como d.f.sa no processo d. conh.cim.nto.



3086 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

,.,. Par4rlfo único. Aos embarcos opostos nl forma deste Irti&o, Il'lica'~ o di.po••
to nos Capitulas le 11 deste Titulo.

, CAPITULO IV

DOS EMBAIl.OOS A ARREMATAÇAo E A
ADJUDICAÇÃO

Art. 7-46. ti .Iicito lO devedor oferecer embuces 1 arrematIÇIo ou 1 adjudiclçlo,
fundados em nulIdade da execuçlo, pagamento. novaçlo. tramaçlo ou pres<:r>ç!o, des.

:.de qllC superveniente. â penhora.

CApITULO V
. DOS EMBARGOS NA EXECUÇÃO POR CARTA

. Art. 747. NI execuçlo por cartl, os embarcos do devedor seria oferecidos, imo
• JlÚIIIIdos e decidido. no juizo requerido (an, 658).

. . TITULO IV
.DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE

CAPITULO I
DA INSOL\/tNCIA

Art. 748. Dl·se I insoMncia todl vez qllC as dívidas~ 1 impon1ncia dos
bens do devedor.

Art. 749. Se o devedor for CUIdo e o outro c6njuco, assumindo a respotlSlbilida·
de por dividas, nlo possuír bens pr6prios que bastem lO J'liamento de todos os credo
ra, poder' ser declarada, nos lutO' do JIICSlIIo processo, I insolvtncia de ambO•.
.. ' Art. 750. Presume·se I insolv!ncia quando:

, I - O devedor nlo po..uit outros bens livres e desembaraçados para nomear 1pc-
. Mora; ,.,.""

11 - forem arr~adosbens do devedor. com fundamento no art. '13, I, 11 e 11I.
Art. 751. A declaraçlo de insolv!ncia do devedor produz:
I - o vtIlCimento antecipado das suas dividas;
11 - a arrccadaçlo de todos os seus bens suscetiveis de penhonl, quer os atum.

;qiIer os adquirido. no curso do processo: .
11I - a execuçlo por concurso universal dos ICUS credo....

Art. 752. Declarada I insoMncla. o devedor perde o direito de llC!mIDIotrvos_
..... e de dispor deles. até a Uquidaçlo lotai da IIWSI.

Art. 753. A daclaraçlo de insolv!ncia pode Itr requerida:

I - por qualquer credor quiroarafúio:
U - pelo devedor:
m- pelo inYCllWla.nte do apóIio do dmdor.

CAPJnIl.O 11
DA INSOLveNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Art. 754. O credor requerer'" declaraçlo de insolv!ncia do devedor. instnl!ndo o
pedido com titulo executivo judicial ou extrajudiciaJ (an. 5ll<!).

Art. 755. Odevtdor ser' citado para, no prazo de la (dez) dias, opor embarJos:"
11I alo oferecer. o juiz proferirá. em 10 (dez) dias. I senlença.

Art. 756. Nos embar,os pode o devedor alOJar:

. I - que nlo pqa por ocorrer a1cuma das causas enumeradas nos arts. 741. 742 e
7<15, conforme o pedido de insoMncla se funde em tílulo judicial 0<1 extrajudicial:

11 - que o ICU Ilivo é superior ao pas.ivo.

'. Art. 757. O devedor i1idirâ Opedido de insoMncia se. 110 prazo para opor embar·
.lO'> dtposllar I imporlincia do crb:l.ito. para lhe discutir I Jelitimidade OU o valor.

Art. 758. Nlo havendo provas a produzir. o juiz dar, a ICIIICllÇ& em 10(dez) dias:
llavtndo-as. dtsilJlar' audi!ncia de inSlruçlo e julaamento.

CAPITuLO III
DA INSOLvtNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR

OU PELO SEU ESPóLIO

Art. 759. ~ licito ao devedor 0<110 ICU esp6Uo, a todo tempo, rtQutRr I declara
cio de insoMacia.

Art. 760. A petiçlo. dírilida ao juiz da,comarca em que o devcdorttm o .... domí
,cIIIo, conterá:

J - • rt1açlo lIOlninaI de todos os credores. com aindicaçlo do domic:IIio de cada
-. bem como da imponlncia e da natureza dos respectivos créditos:

11 - alndividuaçlo de todos os bens, com I estimativa dó valor de cada um;
UI - O rt1at6rio do estldo patrimonial, com a exposiçlo das causas que dtt.ms..

_ a insolvfncia.

CAPInJLO IV
DA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INSOLveNCIA

Art. 761. Na senttllÇl, que declarar I insolv!nc:ia. o juiz:

I - 1IOIDCU1, dentre os maJores credores, lItn administrador da _;
11 - mudari expedir edital, convocando O< credores pari que ap<esentem no

p..vo de 20 (Ylme) dias, I declaraçlo do crédito. a.companhada do rapectivo t1t.k.

Art. 762. Ao juizo da'';soIv!ncia _lo todos OI crcdotts cio cIeva.dor co
awa.

, I 1~ As neeuçlles lIIOVidas por crcdorts individuais ...10 nmetIdas ao luúoda in·
1Ohtac:la. '

I r. Havendo. em aJauma execuçlo. dia desilJlldo pari a praça 0<1 o 1tIIIo, far_
Aa &lTtIDIltaçlo, entrando para I massa o produto dos bens.

CAPITuLo V

DAS ATRIBUIçOES DO ADMINISTRADOR

Art. 763. A massa dos bens do devedor insolvente f....á sob a cuslóclia c mpoII'
l&bIIIdade de lItn administrador, queexercerl as IIW Itribuiçlles, sob I cIireçIo e~
riIlltDd!ncla do juiz.

. Art. 764. Nomeado o admini.tradoi, o escrivio o intimar' a assinar. dentro de 24
(~te e quatro) horas, termo de comjlfomisso de desempenhar bem e f..lmente o carlO.

Art. 765. AQ assinar o termo, o administrador entre,ará a-«c1araçlo de crédito,
acompanhada do titulo executivo. Nlo o lendo em seu poder, junlá.lo-â no prazo flXl'
do pelo ano 761, 11. .

• Art. 766. Cumpre 10 administrador:
, I - arrecadar lodo. os bens do devedor, onde quer que estejam. requerendo pari

_ fun as medidas judiciais neccssàrias;

11 - represenw a massa, ativa e passivamente. contratando advogado. cujos h~
DOririos serlo previamente aju.tado. e submetido. 1 aprovaçlo judicial;
, . III - prlticar todo. os ato. con.ervltórios de direito. e de açO«, bem como pro
_ I cobrança das dividas ativas;

... IV - alienar em praça ou em Ieillo, com autorizaçlo judicial, OS bens da massa.
. Art. 767. O administrador terâ direito a uma rcrnuneraçlo, que o juiz arbitrar'•

· atandendo 1 sua dilil!ncia, ao trabalho, 1 responsabilidade da funçio e á imponincia
da _SI.

CAPITULO VI
DA VERIFICAÇÃO E DA CI;ASSIFICAÇÃO DOS cRÉlITOS

Art. 768. Fmdo o prazo, I que se refere o n~ 11 do ano 761, o escriYlo, dentro de 5
(cinco) dias. ordenarâ lodas as declaraçlles, autuando cada uma com o seu.respectivo ti·
1U1o. Em seguida intimará, por edital. todos os credores para, no prazo de 20 (vinte)
dias. que lhes é comum, alegarem as suas prefer~ncias, bem como a nulidade. lÍJl1ula..
çIo, frlude. ou falsidade de dividas e contrato••

Par1crafo bico. No prazo. a que se,refere este artigo, o devedor poder' impulJllf
quaUquer créditos.

Art. 769. Nlo hlvendo;l'DPugnlçlles, o escrivio remetcrá os aulOS 10 contador.
que orpnizará o quadro leral do. credores, observando, qUinto 1 c1a55ificaçlo dos crt

, dlt05 e dos titulo. lepis de Il<eferência, o que displle a lei civil.

Par"""fo imico. Se concorrerem aos bens apenas credores quirolraflrios o con.
tador orpnlzará o quadro, relacionando-os em ordem alfabética. '

Art. 770. Se, quando for organizado o quadro ,eral dos credores os bens da mas.
sa jitive~ sido alienados, o contador indicará I percentagem, que ~berl I cada cre.
dor no ratCto.

Art. 771. Ouvidos todo. os interessados, no prl%o de 10 (dez) dias sobre o quadro
praI dos credores. o juiz proferirá sentença. '

Art. 772. H.avendo imPUlnaçl~ pelo credor ou pelo devedor. o juiz deferirâ,
quando necemno, a produçlo de provas e em seguida proferirá sentençl•

f I ~ Se for necessâria prova oral, o juiz designar' audiência de instruçlO e julga..
JIIIIIto.

I 2~ Tnnsitadl em julgado a sentença. observar·sc-á Oque displlem OI trts anigos
antecedentes. .--..-
• • Art. ~3. Se os ~j1Snlo foram alienados "!'tes da organizaçlo do quadro lerll, o
JUIZ determlnarâ a Iltenaçlo em praçl 0<1 em leillo, destinando-se o produto ao PICa.,_dos credores.

CAPITULO VII
DO SALDO DEVEDOR

Art. 774. Liquidada a massa sem que tenha sido efetuado o pqarnento inte,raI a
IOdos '?' credores, o devedor insolvente continua obrigado pelo saldo.

Art. 775. Pelo pqamento dos saldo. respondem os bens penhorbeis que o deve
dor adquirir. até que se lhe declare a exlinçlo das obri&açlles.

· • Art. 776. Os bens do devedor poderio ser arrecadados nos autos do mesmo pro
ftSSO. I requerimento de qualquer credor incluido no quadro coral, a que se rerere o

1IIl, 769. prOCtdendo-~1 sua .ucnaçlo e 1 distribuiclo do respectivo produlo aos cre
dores, na proporçlo do. seu. saldos.

CAPITULO VIII
DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇOES

Art. 777. A prescriçlo das obrilaçlles, interrompida com a instauraçio do concur·
so uni\Oersal de credores. recomeça I correr no dia em que passar em julgado a sentença
que encerrar o proce~so de insolvencia.

',' An. 771. Consideram·,. extintas todas as obrigaçlles do devedor. decorrido o pra·
zo de 5 (cinco) anos. contados da data do encerramento do processo de insolv!ncia.

Art. 779. ~ IIclto la devedor requerer ao juizo da insolv!ncia • extinçlo das obri·
1IÇOes; Ojuiz mandarâ publicar edital. com o prazo de 30 (trinta) dias, no 6rJlo oficial
• ali outro jomal de arande circulaçlo.
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Alt. 710. No prlZO est.belecido no artiJo antecedente. qualquer eredor poderi
apor-te ao pedido, a1ejando que:

J - do transcorreram S (cinco) anos d. d.ta do encerramento da in.olvencia;
11 - o clevedor adquiriu bens, sujeitos à arrecad.çlo (art. 716).

Alt.7II. Ouvido o devedor no prazo de lO (dez) dias, o juiz profeririwentenç.;
bavendo provas. produzir, o juiz desijnará .udi!ncia de instruçlo e julpm8Pto.

Alt.712. A sentenç., que declarar extintas as oblij.çôes. será publicadal\Or edi
11I. rlClJldo O devedor habilitado. pr.ticar iodos os • os d. vida civil.

C\PITULO IX
DAS DISPOSlçOES GERAIS

. Alt. 713. O devedor insolvente poderi, depois da .provaçio do quadro a que se
refere o art. 769. acordar com os seus credores. propondo-lhes a fonua de pajamento.
Ouvidos os credores, se nlIo houver oposiçlo, o juiz .provará a proposta por sentença.

Art. 784. Ao credor retard.tirio ~ ISSCJUrado o direito de disputar, por açlo dire
I&, anta do rateio rmal, a prelllÇlo ou • cota proporcional .0 leU cr~to.

Alt. 715. O devedor, que caiu em estado de insolvencia sem c:ulpa sua. pode re
querer ao juiz. se a massa o comportar, que lhe arbitre uma pensa0. at~. alienaçlo dos
beDs. Ouvidos os credores, o juiz decidirá.

Alt. 716. As disposições deste TItulo aplicam... às sociedades civis. qualquer que
lCja a lU. forma.

nTULOV
DA REMIÇÃO

Alt. 7",. ~ licito .0 cônjuge, .0 descendente, ou .0 ascendente do devedor remir
IOdos ou quaisquer bens penhor.dos, ou arrecadados no processo de insolv!ncia, depo
aitando o preço por que foram alienados ou adjudicados.

Par'ara/'o único. A remíçlo nlIo pode ler parcial, quando há licitante para todos
OI beDs.

Alt. 711. O dírclto a remir leri exercido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que
1DIdlar:

J - entre a arrcmallÇlo dos bens em praça ou lci1Io c a assinatura do auto.
(art. 693);

n _ entre o pedido de adjudícaçlo e a assinatura do .uto, havendo Um s6 preten·
dente (art. 715. f I!); ou entre o pedido de adjudicaçlo e. publicaçlo da sentenç., ha·
WDdo virias pretendentes (art. 71S. I 2!).

Alt. 719. Concorrendo à remiçlo vários pretendentes, preferirá O que oferecer

-"" preço; em condiçlles IJuais de ofen., deferir·se·á na seJuinte ordem:
I - ao c6njuJe;
11 - aos descendentes:
111 - aos ucendentes.

. Par~r.ró único. Entre descende~les, bem como entre ascendentes, os de arau
JnlJs próxImo preferem aos de Irau mais remoto:.em ilualdade de &rIU, licitaria entre
li os concorrentes, preferindo o que oferecer mlÍor preço.

Alt. 790. Deferindo o pedido. o juiz mandará pus.r carta de remiçIo, que conte.
li, aJán d. sente.... as seguintes peças:

J - a autu.çlo:
n.- o Ululo executivo;
JJJ - o auto de penhor.;
IV - a avaliaçlo;
V - a quíllçlo de impostos.

nrtJLOVI
DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO

UOCESSO DE EXECUÇÃO

CAPlTULOJ
DA SUSPENSÃO

Alt.79I. Suspend...., a execuçlo:
1- quando os embarJos do executado forClt1 recebidos com efeito suspensivo;

B. - DIS hip6teses prCVÍ5ll5 no art. 26S, 1 a 11I;
JJJ - quando o devedor nlo possuir bens penhoráveis.

Alt. 792. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa. exceuçlo durante o pra·
llD concedido pelo credor, par. que o devedor.cumpra voluntariamente a obrigaçlo.

Alt. 793. Suspensa a execuçlo, ~ defeso pr.ticar qUlÍsquer atos proc:cssuaís.
O juiz poderá, entretanto, ordenar providencias cautelares urJentes.

CArtnJLoJl
DA EXTINÇÃO

Alt. 794. ExtinJue·se a _lo quando:
I - o devedor satisfaz. obrigaçio;
11 - o devedor obt~m, por transaçlo ou por qualquer outro meio. a remísslo lotai

da divida;
JJJ - o credor renunciar ao cr~dito.

An. 795. A extinçlo 56 produz efeito quando declarada por sentença.

PROJETO DE LEI N'.l 2.431, DE 1991
(Do SenadoFederal)

PLSNl27I1J')!

Alt.ea o item 111 do artigo 5. d. L.i n' 8.0S9,de 4 de j~

lho a. 1990.

(As COMISSOES DE DEFESA NACIONAL: E DE CONSTITUIÇXO E JU~

'rIÇA P; DE REDAÇllOrnr.Sif) - ~T• .l'l,J):)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1. - O item 111 do art'. 5' da Lei n' 8.059, de

4 de julho de 1990 passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 5- - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - independentemente de sua condição, os filhos,

..nores de vinte e UII anos ou inválidos, e as filhas solteiras que

viviam aob a dependência econ6mica do ex-combatente por ocasião do

HU óbito;-
Art. 2. - Revogam-se as dispoaiçõea em contrário.

SEJlADO FEDERAL, EII $L ~ DE NOVEMBRO DE 1991

!Í~ç
~ PRESIDENTE

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DAS COMlSSOES PER~~NENTES

LEI N.• 8.OSg. DE ~ .DE .1llLHO DE 1m

DIQ>be aobn • pelUlio ..pe<:1a1 dmd. IDI a
comb.tentea da Se~d. Guerra Mundla1 e •
..... dependentes.

Art.6.· Con&1deram-.e dependentes do CJl-com
b3tente para flnl deltt lei:

m - o fIlho e a tI1ha de qualquer concllçlio, .a1
tell'll.l, menores de 21 anos ou Inválidos;

; :.:::: .. :.0 ::::::"o:::::::.:"..:::::::::: ~::; :::.:::....

!!.!!2fH

Proj~to de Lei do Senado n' 278, de 1991

Altera o item I:: do art. 5 g da :A::' :\
8.059, de 4 de julho ce 1990.

Apre.entado pelo Senador Nel.on C~rn.iro.

Lido no expediente da Sesdo de 13/B /91 e pu=licaco no DCN (5e=;'0
11) de 14/8/91 .. ~ Comissão de Assur.~:s Soci~~s (de=isã~ ~er=~~a~:

va), onde poderá receber ecendas ap::s publicado e distr:.buido em
avul.o., pelo prazo de 5 dias úteis.
BIs 12/11/91, " proferido pelo Senador 1.ureo Mello, relator de5~gr..
do, parecer da CA? favoravel ao pr::eto. A::rovac;:), após usa:, :a
palavra ó Senador Nelson Carneiro .. Â :o=issão Dire't.~ra para a =e=~-

çio final. •
la 14/11/91, leitura do Par.cer n· 4S6/91-cOIR, relatado pelo Se~.
dor Rachid Sal~anha Derzi, relator designado. oferece"-:Io a !te:.;;o
Final do Proj eto.
la 25/11/91, é aprovada a matéria.
~ Cl..."a do8 Deputados com o OF/SM lI' .:'1.41, ce 26.:l.S:

BIs t .. de novembro de 1991

Senhor Primeiro Secretário

Inca.inho • Vo••a Excellncia, a fim de .er 8ubmetido

• ~vl.'o da Ca.ara do. Deputados, nos termo. do art. 65 da

COnatituiçAo Federal, o Projeto de Lei do Senado n· 278, de 1991,

conatanta do. autógrafos em anexo, que -altera o item III do art, 5.

da Lei n' '.059. de 4 d. julho de 1990 R
•
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Aprovaito a oportunidada para
Ixcel'ncla prota.toa da a.ti.. e con.lderaçio.

r
f /

rflftOVar a Entre 1980 e 1985, o preço das matérias primas

caiu em 30% gerando nova transferência de capital para os países imperiali,!!
tas e amortecendo sobre estes o efeito da crise dos anos 80. Em 1990, a ~

rica Latina exportou U$ 118,8 bilhiles e importou U$ 92,6 bilhiles. No enta!!

to, segundo os dadas disponíveis (CEPAL - Balanço Preliminar da Economia da

América Latina-1990), a chamada deterioração dos termos de troca determinou

perdas de 20,6% ou em termos absolutos, U$ 24,472 bilhões. Se a isto acre,!

centarnos os U$ 36,8 bilhões pagos em conceitos de juros e lucros chegamos
aos U$ 61 bilhiles de perdas devido à exploração imperi3lista.

_.:J:I{í i:
SE~Ji DI~b:úlCARNEI~O

Primeiro Secretário

A Sua Excal'ncia o Sanhor
Deputado INoctNCIO OLIVEIRA
DO. Prl_lro SecretArio <Ia CA..ra do. Deputado.·

'"I.

PROJETO DE tEI NR 2.433. DE 1991
(00 Sr. Ernesla Gradella)

Dispõe sobre a suspensão do pagamento da dívida eXterna
brasileira e dã outras providências.

(ÀS COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES; DE FINANCAS E TRIBUTA

CÃO; E DE CONSTITUICÃO E JUSTICA Em REDACÃO(ART.54) _ ART.
24, Ir).

o Congresso Nacional decreta.

Artigo lQ - Ficam suspensos o pagamento do pr!,!!

cipal, juros e demais encargos da dívida externa brasileira para com ba!:!,

cos, instituições financeiras, órgãos públicos e demais entidades de car!

ter público ou privado.
§ 1º - Todas as transaçães comerciais advindas

dos pagamentos a que se refere este Artigo, como conversão da dívida, pr!

vatizações I aplicações de risco e outras, ficam automaticamente suspensas.

§ 2º - Os acordos, pactos, assim como quaisquer

corrpromissos assumidas unilateral ou bilateralmente no interêsse do pa~

menta da dívida externa brasileira, seja com entidades de caráter jurídi

co privado ou público, assim como com governos ou ~rgãos governamentais, f..!.

cam cancelados e as negociações em curso suspensas.

Artigo 2º - Os valores provenientes da suspe!!

são dos pagamentos a que alude o Artigo 1Q ficarão depositados no ea-ro Ce!!

traI, em conta especial, sob controle de representantes dos trabalhadores,

através de suas centrais sindicais, para serem empregados na realização de

projetos de cunho social.
Artigo 3º - As centrais sindicais realizarão

uma auditoria da dívida externa, com prazo de noventa dias para apresent~

rem suas conclusões.
Artigo 4º - Os responsáveis por quaisquer írr~

guIaridades, constatadas pela auditoria deverão ressarcir os cofres públ!

cos com seus bens além de responderem criminalmente por seus atos de aco!,

do com a legislação vigente.

JUSTIFICATIVA

A submissão do país ao imperialismo está leva.!:!

do o Brasil à decadência. A década de 80 é reconhecida por ta:bs 05~

tas como a década perdida. Nosso crescimento entre 1955-1980 foi de 7,1% ao

ano em média, enquanto em toda a década de 80 o crescimento acurrulado foi

de apenas 17,2%. Isto se refletiu na evolução da renda per capita que teve

um decréscimo de 5,5% de 1981 a 1990.
Esta é a mesma situação do restante da América

Latina que teve um decréscimo de 9,8% no seu PIS per capita no mesmo períQ.

do.

A evolução da dívida brasileira é extremamente

sensível à deterioração da situação da economia rrundial, que tem se agrav~

do continuamente. De 1968 para cá a economia rrundial permanece em LKI1a crise

crônica, com cada vez mais breves períodos de ascensão, seguidos por rece~

sões mais profundas. Atualmente, vivemos sua quarta recessão nestes últimos

vinte e três anos. Ao contrário das previsões mais. otimistas, no sentido de

que em 1992 os países desenveHvidos sairiam da recessão, já há quase que um

cons.enso entre os economistas de que a reces'são americana é de "duplo merQ!:!

lho", ou seja, que após uma brevíssima ameaça de recuperação, volta a cair

enquanto que o Japão e a ,Alemanha, que não estavam em recessão,começam a €.!2
trar.

Para tentar diminuir sua crise, os países imp!:.
rialistas aumentam a exploração sobre o terceiro mundo e os seus trabalhaC!2.

res, irrpondo formas cada vez mais parasitátias de dominação, Por isso,seflU.!:!

do o Instituto de Pesquisas Econômicas de ~nique, os 26,2% da populaç~o

mundial que residiam nos países desenvolvidos apoderavam-se de 77,3% da re!!

da global em 1980, passando em 1990 para 83,1% dos bens produzidos no m.rc:b,

apesar de seu contingente populacional ter se reduzido a 24,2%.Por outro li!

do" os habitantes dos países em desenvolvimento que constituiam 73,8% da P,2,

pulação em 1980 passaram a ser 75,8%, mas sua participação baixou de 22,7%
para 16,9%.

Evidentemente, estes dados encobrem uma difere.!:!
ciação social que é rruito mais brutal no caso dos países dominados pelo im
perialismo, onde uma pequena oligarquia capitalista est]:'eitamente associada

ao capital rrultinacional e subsidiada pelo Estado, apropria-se dê grande pa!,

te das riquezas. Assim, enquanto os 10% mais ricos dos países centrais apr,2,

príam-se em média de 20 a 25% da renda nacional, nos países dominados esta

proporção chega até 40%.0 Brasil constitui' um dos recordistas:em 1981 os 10%

mais ricos detin~am 46,6% da renda nacional que, em 1990 chegavam a 53,2%,e!!

quanto os 10% mais pobres baixavam dos à::l9.n:dJs 0,9 para in6.creditáveis 0,6%1

Houve uma brutal extração de excedente r;conômico

do Brasil, que ajuda a minorar os efeitos da crise econômica dos países ce.0.

trais. De 1973 a 1985 ingressaram aqui, aficiclmente, U$"121,3 bilhões de dQ

lare~ e foram pagos U$ 64,9 bilhões de amortizações e U$ 80,4 bllhiles de j!!

ros, havendo uma transferência líquida de capitais de 24 bilhões de dólares.

Enquanto isso, a dívida brasileira aumentou de 9,5 para 105 bilhões de dóI.§.

res. Se adotarmos o período de 1980 a 1987 para estudo, verificaremos que a

situ"3ção piorou: o Brasil pagou U$ 121 bilhões dtl' rtólares,segundo dados fo!.

necjdos pelo Banco Central.

uma das explicaç5es desta brutal sucção de recu.!.

50S é a instituição dos juros flutuantes. O país fez seus empréstimos, dura.!:!

te a dHadura militar a juros de 6% e chegou a pagar 21% no início dos anos

80 e hoje estão no patamar de 11%. Calcula-se as perdas devidas a esta ilTlJE.

sição coionial entre 50 e 60 bilhiles de dólares noperÍlXb de 1973 a 1990 (tE.

dos estes dados e cálculos estão citados por Paulo Schiling em seu estuda "A

orígem, a evolução, 8. crise e as consequências econômicas e sociais da dív..!,

da externa" em Conversão da Dívida e Meio Antliente, CEDI-Global, 1991).

Para pagar estes verdadeiros irr]:ostos 9ÍJre a exi~

tência de nossa população os diversos governos procuraram gerar imensos 5g
perávits comerciais (destinados quase que integralmente ao pagamento da d!

vida), que chegou a 19 bilhões de dólares no ano de 1988. Com a recessão rru!!

dial estes superávits sêio impossíveis cE =e repetir e o imperialismo optou p!
la estratégia da entrega das estatais e do 9...03.tearEnto dos serviços sociais re

nossos países. O governo Collor tem sido executor fiel desta política de aE.

rocha liberal. Enquanto os salários perdiam 36% 56 nos primeiros doze meses

de seu governo, os gastos com educação e saúde caiam drasticamente. As est~

tais mais lucrativas começaram a ser vendidas por valores equivalentes a 15%

de seu valor, como no caso símbolo da U5IMINAS. Tudo isso com a "ajudall pr,2,

videncial dos fundos de pensão das empresas estatais (sem consulta de sa..s e!!!.
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pregados) que adquiriram boa parte das açeies da USIMINAS, possibilitando ao

capital japonês ficar com a direção efetiva da errpresa sem ter deselTtJolsado

um só dólar. Ao contrário, foi agraciado com um doação da 8% das açõas da

USIMINAS semanas antes do leilão da empresa. Como admitem inclusive apai~

dores entusiásticos da privatização corno Antoninho Trevisan, a privatiz!
ção de Collor está se constituindo numa simples transferência de ativos

públicos sem entrada de dinheiro novo (Isto é/Senhor 04.12.91).0 problema

é que esta é a privatização real: constitui-se numa forma de o imperiali~

mo assumir o controle de nossas empresas. Foi assim na Argentina (ENTEL,

Aerolineas), México e tantos outros países, onde. são utilizados títulos

da dívida externa ou condições superfacilitadas para a aquisição das "!'!
presas. Por exemplo, na Argentina, a venda da ENTEL incluia uma cláusula

de lucro mínimo garantido, ou seja: se a empresa não desse um lucra mín!

mo pré-estabelecido o Estado argentino garar.tiria ...
A assinatura da carta de intençê5es do governo

Collor com o FMI é uma verdadeira declaração de (más) ·intenções: prevê a

reduç!lo da inflação de 25% ao mês para 2% ao final de 1992, às custas de

um brutal arrocho monetário. Enquanto a inflação (prevista) será de 298%

a massa monetária crescerá somente 46% nominais ... O país se ?Ol'lllremete a

ter um superávit fiscal de 2,~ do PIS nas suas antas jlrirrérias, que não i.!2

'cluem O serviço da dívida; teremos ,um crescimento igual a lero em 1992;85

tarí fa5 dos serviços públicos crescerão em 15% reais no pr6ximo ano; será

mantida o arrocho sobre o funcionalismo público e diminuiç~o de verbas p~

ra estados e municípios. Tudo isto para obter o visto bom do FMI para r.!:,

negociar a dívida com os bancos privados. t. preciso dar um basta a esta

,situação! Não há fLlturo para nossa geração e para as geraçi3es vindouras

se seguimos com esta política! Outras nações já suspenderam o pagamento I

de suas dívidas externas q.m:b estas eram ilegítimas! Os pr6prios Estados

Unidas não honraram a dívida contraída pelos estados sulistas com a Ingl!!

terra durante a, Guerra Civil no século passado! Como honrar uma dívida

contraida pelas ditaduras militares sobre 8S quais pesam muitas e l1lJitas

dúvidas? Como honrar uma dívida que em grande parte é feita de perdas tE!.

justas devido à alta dos juros ou da fuga de capitais? (Segundo dados de

1986 havia 14 bilhões de dólares que sairam ilegalmente do país até aqu~

la data). Nenhuma naç!lo está obrigada a pagar dívidas de orígem suspeita

condenando sua população à miséria absoluta.
No entanto,nos~a proposta de suspensão de pag!

manto da dívida nada tem a ver com as desastrosas experiências realizadas

por governos latino-americanos como Alan Garcia no Peru e Sarney no Bra

sil. Trata-se de suspender o pagamento e colocar os recursos a serviço da

maioria explorada do país. Por isso propomos que 05 recursos destinados

ao pagamento da dívida estejam sob controle dos trabalhadores, através de

suas entidades I para que não sirvam para engordar os bolsos da burguesia
nativa.

Ao mesmo tempo que se suspende o pagamento da

dívida é necessário que se estabeleça um plano de rompimento com o imp.!:.

rialismo, chamando à luta conjunta aos demais países latino-americanos,em

especial através de suas centrais sindicais que já realizaram vários eE!.

contras e jornadas de luta contra a dívida.

Sala das Sessões, J": de Oezeroro de 1991.

/%:,0; "!LLL:7
~TO rnArfllA

Deputado Federal
PT/SP

PROJETO DE LEI NII 2.434, DE 1m
(Do Sr. Joio Mem.1

InstiLui programa em rádio e televisão destinado a respo~

der críticas ou acusaçnes caluniosas contra o Congresso N!
cional ou qualquer de seus membros e dã outras providên
cias.

(As COMISSOES DE CIeNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACliO E INFORMA

TICA; E DE CONSTITUICliO E JUSTICA E DE REDACAO - ARI'.24, lI).

o Congresso Nacional dEcr~ta:

Art. 1Q As ~missoras de rádio ~ t~levisão ~ica~ obri

9~das a apresentar r 9ratuitaM~nter entre a5 20 (vint~) e 21

<vint~ ~ uma) hora5, programas com dura~Ão de até S <cinco) Mi

nutos destinados a responder crític~s ou acu5a~ões calunio5asr

por rIa veículadas, contra o Congresso Nacional ou qualquer dos

5~U5 nl~l'Abros.

Parágrafo único. Ficam dispensadas da ~xigÊncia esta

belecidil no CôlPUt dEst~ artigo as emissoras quer no prazo dE 048

<quarenta e oito) horas da veiculação da ofensa, apresentareM o

devido d~sagravor no meSMa horário e duraç~o da matéria qUt lhE

deu origell'l.

Art. 22 O espaço na prograMação das emissoras de r~

dio I: tEIEVjS~Or previsto no art. 1Q d€sta lei, ser' reqUi5it~

dOr índependenterumt~ de açio judicial, pelo Presidente da Cilsa

lcgisl~tivôl qUE hOUVEr sofrido r diretamente ou por qualquer dE

seus rnl:llbros r cr ít i ca ou acu5aç~0 calun i osa.

Parágrafo unico A prograMação, a geração E il produçto

d~ resposta a str veiculada ficarão 50b a responsabilidade da

Mesa da CaSil legislativa requisitante do respectivo Espaço.

Art. 32 O não cumprillento do que dispõe o art. 19

desta lei r no prazo de 204 <vinte,quatro) horas apÓS requisição

do espaÇo n~ programação da cMissora, caracterizará proc~dirn~n

to prcvisto no art. 53 r alínea i, da Lei ~.117r de 27 de agosto

de 1962.

Art. ~g Mediante Resoluçio r a CâMara dos O~putados'e

o Senado Federal disporão sobre a EXECUçio da pres~nte lei.

Art. 5g Esta lei entra eM vigor na data d~ sua publi-

casio.

JUSTlFICACIO

o ParlaMento no Brasil teM sido alvo de constantes I:

Injustos ataques, nos Mais diversos EspaçOS d~ iMPrensa naeio

nal r os quais caracterizaM vigorosa callPanha que visa à deSMO

~allza~lo absoluta de.ta que i a institul~ão - símbolo da Oe.o

c~acta e da representa~lo popular.

De Modo ~lgUM poder-se-ia proclamar qYE o L~gi51atlvo

veM exercendo exeMPlarmente o seu papel E r por Isso, não E~ta

ria sujeito a críticas. Ao contrário, tem-se total consciência

da Morosidade na rEgulaMEnta~io de vários dispositivos consti

tucionais ~ na deliberação de outras i~portantes matérias. Pa

ralelaMentc r episódios desabonadores envolVEndo nom~5 dE p~rla

lIIentare!5 contribueM para provocar r na opinii\o públicR r um 5en

tiMento de descrédito na atuação do Congresso Nacional.

Has r se ESSES aSPEctos justificam a forMulaç~o de

c~í~ ieas à Institui,iio r outros estão a evidenciar a existência

de UMa call1Panha Maldosa contra o LEgislativo e seus intEgran

tes r na Medida eM que são plantadasr sobretudo EM órg~os da Mí

dia eletrônicar situações que nio se identificam com as possí

veis -falhas r pois SE tornaM verdadeiras àgre!!SÕes ao ParlamEn

tOr tal a -forMa d~turpada como ele ~ mostrado à Na~ão.

Tornaram-se COMunS r em noticiários e outros prograMas

de rádio E t~levisãor por eXEMPlo, expressões pejorativas e ge

nera 1 i zadils, que revel ali clarament R a i ntençiio de deneSllr i r il
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imag~M do Poder Lesislativo, porque o~2rtCe. à sociedade in

f'orRlaç:ões distorcidas quanto -ao real trabalho desenvolvido nes

ta Casa ..

'A at ividade do ParlaraRnt~p aqui ou n05 países desen

volvidos, não se restring« ao que ocorre no Plenário, ~uito .e

nos aos processos de votação. As CoMissões Técnicas, as Co~is

sões Especiais r as audiÊncias em órgios do Executivo e o perMa

nente contato cora as comunidades, ouyjndo-as e~ suas reivindi

cações e expectativas, deraandam uma grande dedicação dos parla

Ment~re5.

Mas, eM nenhum mo~ento, tal aspecto teM sido enfati

zado. Predomina quase sempre a iMagEM da ausência de quórum pa

ra votação de matérias .. ainda que, eTll muitos casos, seja ela

resultado de obstrução, legítiMo instruMento d2 ac;:ão das Mino

rias, no Brasil COMO EM qualquer part~ do ~undo.

o Executivo, outorgante das conce~sões e peraissies

para o ~uncionaMtnto das ~.is~oras de rádio e televisão,. res

ponsáv~l por substancial parcela do fatura.ento dessas entida

des, na qualidade de grande anunciante, exerce forte poder

coercitivo, a.caçando COM cortes nas verbas publicitárias t nas

linhas de crédito oficial,.al~. de devassa fiscal, naquel,s eM

presas que se exceder•• eM críticas ou acusações ao Governo.

TELECOMUNICAÇOES (CODIGO
BRASILEIRO DE -)

LEI No- 4.117 - DE 27 DE AGOSTO DE 1M2

INSTITUI O CODJGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAçOES (2)
......................................................................... '"

CAPITULO VII- DAS INFRAc,.OES E PENALIDADES

o o • -Àr;:;3 ·_:'''Co~~I;t~i·~b~: ~; ~~e~~r~l~"dOe"libe;dad~"da" ;adiodif~si~' ~.
emprelo desse mC'io de comunicação para a prática de crime ou contravc:nç.io
previstos na lellislaçio em vigor no Pars. inclusive: (3)

........... _ oo .

i) caluniar. injuriar ou difamar 05 Poderes ulWativo. Executivo ou Judicil·
rio ou 05 respectivOlo membros; .
........ , " oo· .

LEI l"0 4 .117 - lJE ::7 DE AGÔS1"O
DI: 1962

partes l'etaàas pelo presidente da R;
-úb!lca e mantidas pcio Con!T"f"~;~

~·aczona:. do Projeto que se tTC:-:.:
formou na Lei nO 4.117. áe ::7 ae

agõsto de 196::? (que !1Zstirü: o' Cc··
dzgo BrasileIro de 1'eie.:::nnur..:::.:-
ç-ões) .

DECRETO-LEI N'1 235 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1lJ.67

........... - _ _--. __ .. _~_ _-_ .

_Parã~s.~o único. Se a diVUlgação
aa.s nonc:a.s falsas houver resulte.do
de érro de informação e fór ObjeW de
d~~e~:ido imediato. a nenhuma pe
nSildl'.ce ficará SUjeita a conc~()ná

Tia ou perm.issionárla""

Não obstante, ele recorre COM freqüência aos Meios de

cOMunica.io para de~ender idéias, ações, projetos ou prograMas

de sua responsa~ilidadt ou autoria.

~uanto ao Judiciário, os Drglos de co.unic.~iD cvltaM

foraular críticas .ais agudas, pclo teMor da decisão iaplacável

c. possíveis conflitos eM que possa. estar envolvidos.

Por ser o único podcr indefeso diante de ataqUES da

íMPr~nsa, o Legislativo recebe toda a carga da crescente indig

nação reinante na socíedade brasileira.

"Art. 53 .............•.•.••.••••••

Ora, em um país ~m crise, no qual a grandE maioria da

popula,io enfrenta profundos sacrifícios, sobretudo PEla disse

minação dos bolsõEs dE miséria, difundir ia iTllage~ - reconheci

damente -falsa - de que 05 "Hrfl'lbros do LEgislativo nada fazeM I'

recebentJ':J polpuda rel'lunera,ão, além de inúnllEras vantag.:ns e

mordOMias, realmEnte constitui UTll ato de incitaTllento à indi~na

,ão colet iva, nUTIla clara tentat iva de ~e f'onumtar a aVRrsão pe

la atividade parlaMentar, COnSEqÜentemente, P21a democracia.

Daí o presente projeto de lei, que objRtiva possibi

litar ao Poder Legislativo 4!sclarecer a opinião pública, repor

a verdade e reparar as injusti~as, mediante a r~quisiçio de ~5

paço nas Emissoras de rádio e televisio, pela Casa que houver

sido atingida.

o Parlamento não pode Mais adMitir ~s acusações le

vianas que vim sendo orquestrada5 por grupos que não aceitaM a

deMocracia e não adMite~ sua consolidaçio.

ComPlementa e modifica a Lei m· mero
4.117 de 27 de agósto de 1962_

O Prel;idente da República. usar-do
da atribuição que lhe confere 'J ar
tigo 99. § 2°, do Ato InstituCIO:lll.. a U

4, de 7 de dezembro de 19'E6• .1t'Cj'f~:a;

il -:alun:ar. injuriar :>u difamar OIS
Podéres Legislativos. Executivo vU Ju
diciario ou 00 respectIVOS IIlP.mrlI ..,S.

PROJI::TO DE LEI. ~g 2.435, DE 199]
(Do Sr. Pil1Úo Paim)

Dispõe sobre a concessÃo de ~ratificaçÃo especial para
os trabalhadores, no valor de um salário contratual.

Espero, pois, aMPla acolhida da iniciativa nesta Casa

e no Senado Federal I' inclusive por todas as lideranças partidá

rias visando à. urgente aprovaçi\o da mat~ria.

Sala das Sessõ~s, e,. f zPe ~ dI' 1991.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE AIJ.lINISTRACJrD li SERVI(P P1JBLlCO õ

li IE CCtlSI'InJIC1IJ li .rusrlCA li DE REJJAChJ(ART.54) - ART.24, lI).

CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 - No .~8 de Julho do cada ano , a todo Bmpr~

gado Dará paga , pela e.pregador , UM salário Bxtra{ 14G salário )contra _

tual • independanteMente da'roMuneração a que rlzar jus.
I - A gratiricaçio extra corresponder i á 1/6 da r ••g

neraçio duvida em junho, por .ôs do ssrviço ,do semestre correspondente.

11 - O paga.anto da gratificação Dará feito até o dia

2D do .Ia ds julho do ano"s. cursa.



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 6 3091·

111 - A fr.çlo igú.l ou superior a 15 (quinz. ) dias

d. trabalho ••ri havida coa0 .i. intagral para Da .feitos do parágrafo Ia
Art. 21- As faltaa li justificativas ao serviço não

••rlo deduzida. para oa rina pr~vi.tD. no parágraro 1U, da art.,a d••ta

lei.
Art. 31 Ocorrando reseieia sa. justa cau.. , da con

trata da trabalho , D ••pregado racabará a gratiricaçãa devida naB tArmoa

daa parágr.roa 11 • 2Q do art. 1Q .da.ta lei, calculada sobro a reMunera _

çla do .111 da rasei.io.
Art••• E.ta l.i entrará •• vigor na data de sua pu

bUc.çlo.
Art. 5Q Ravoga.-se as disposiçõos A~ contririo.

se na ,..,ui_clo intelral ao IHII'C, ·c.i ...... l ••õ .elo :.6i, no tIltriDeD d.,

set••ro • dczl'iaora de 1"1., lncl'd~ntr .sobrr os "".lor... do.. ~e"'(

eLo. vl.ente••••et ..abr-o dI' .!,.'.f1:'"

Par••,.a'o IÍnico. O. Itcnl"(cio. CDftc..dido. ao li" Nt.._

Itr. de 1"1 ..,.;q r ••Justado. co. b na "'.r i~io· int ...r.' 110 'INII'C

entrt o ... d. conc•••ão c dczrab"o 1"1. inCldlt-"tc .obrc a rauf_
1Ief\••1 Ifticlal.

.....t. 3R Os 1 hiltts .0 ..1ário-tfC-CClntriblli~io .. mo.

valor••• CH~rc.so. e. cruzltiros clt.d05 na. Lei .. nQ. 8.212 e '.212.

...... de 24 d.. Julho de 1791,- .uãD_.tual i:aaolo•• Dar"t Ir' c.. d.. IR

"e Janlrlro de 19.2. coa !ta... na v.rlacio intelrai do IHPC calculildu

peJD %.01: no ,criado de UI: d.. ~..t ...bro.a 31 de ~n".,b"o d. 1"1.

JUSTIfICATIVA

Espera.os contar COM o aDeío cos Ilu5tr.s OItPutado~

para a aprovação d.~t. Justo Projeto de Lei.

do:

d .. 199i.

.....t Iflcacla

Sala da Coaissio, ~M'~dR

o "r...nte Projeto de Lei oIIJet iv••~• .,ur.r "ah ••0

....tatlas co IItconsion f.t •• o re.Juste dc 147% c. lcte.br"o de 1"1. in
dlce este conuditlo ao nJário .:n;.o na...el .. ~s. Entrllds.-oto ."..

nlo ••"eri. ter ocorrido .......vincuiacio dôs bChl'riclo" de .t"C,t~ro

conti"~.d. d••pr~t"i~cí. Social da ""':I.~io do ~.lárto .In......
..uI.. .a•• LI" vez • .,.. o novo Plano .e I«,ne'ie lOS nio 'SC' «ncOfttr• .,.

l.t...".' .....tt i ...~.nta..D à i';oca. ..

do co.pr~ltndido entre s«tc.bro Ir dezembro de .1991.

'.S~~c.bro, al)lICia"-~~-õÍ., a part ir de Janeiro Ult 1992, •.\

regra Icral constant .. no art. -41' da L~I n2-8.213. dt .:!4 dE' Julho (j4(

1991 ...r. Ef'Eito do rcaj'J"tc: dos btn~f'ício!5 de prE'st:aç:ão contll''lIJrJua

~, par cOnSiIt?uintc: ailS contríbuíc;ões relatlVõ.\':2, à ?rEvidiru:'la' Su
cial. ·Assis, os art"igos 2!!l ao 3'2 do ?l"'oJeto de Lei eM QIJRstâa ::JrODõ~m

e. janeiro dI: 1992 r"eõlJustr l)f:la viu: .."ç:io integr."l da !NPC no r:H:rin-

PROJETO DE LEI. Nll 2.436, DE 1991
(Do Sr. PlIU10 Palm)

Dispõe sobre o re.justamento dos benefícios de prestação co~:

tinu.da da previdência social.

Con••daranda-.. •• grand.. ~.p.rcur.G.. aaciai. • que a .pr~

v.;1o do p,oj.to .ti..glr' ••011~ito • .nu'..cl. do. Nobr•• P..... ben.'lcios ~

Considerando-a••• grand•• dificuldad•• por qua

p l.ri.d. a trabalhadora •• garal, torna-a•••ia do qu.

nuec. "n••c•••iria I que •• cri•• alguns ·••éaniaaDa , que t.nt_n atenuar .&
p.~v.ra.. 1.pllcaçO.. do proc•••o inrlacionirlá sabra oa salários doa tr~

balh.do••••
Eat'a , a objetivo d. Minha proposta , co. ~ pr•••nte

~ld. • ou •• j ••1ni.l••• a p••d. do v.lor .qui.1t1vo d. no••• N~.d.

aDa ~.l.çla ao. ..lirioa • qu. •• .ncontra.. violenta prac••aa in:l~

cf....bl0.

(15 COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL ~PAMrLIA; DE PINANCAS E
TRI!UTACXOCART.54); E CONSTITUICXO E JUSTIÇA E DE REDACAO
(AiT.54) - ART. 24. lI).

O COngrRsso Nâcional dtcreta:r: UI" 1.212". 24 • julbo .1991.

Art: 12, E. 1!l' d~··s~tt.bro d... 1991 tod.os 0'<00 6J:erlef ic l.o~

de ,,.••tacia continuada da Prtvidincia Social serão r~ajustado~ ~aa

.base't. 1<47% (ctnto e quartnta t: 5ttt por cento), incidente ~obre ab

valores dos benef'icios vi9mttS •• MarSoO""dt 1991.

§ Ui Os beneficios concedido. entre abril ~ agoslo d4t

19.1 •teria o reajuste de 147% (ccnfo' te QI.141re-nt ... lIl' setE' 1201" cento>

prcvi,sto no c~pJt il\p} ic~C::I~ S-ODr;; a renda M.~5al in j c i aI.
ua .. '.213•• 2••

S 2; Para t~eito do r~aju~te de 147% de Que trata o

caput,"dt5CDntar-'3~-á o abono incorporado'às rendas Ment.iai~ de b«ne
'(cios tl~" 1!l stteMbro .-ar força do "d,iSD05tO no art. '1-46 tola Lli'i .a9

8.:213, d~ 24 d~ julho d~ 1991. . , .
:i 3Q"O Pod ..... Ex~cutlYO terá prO:\:;zo de 30 (tr::lta)'diat.t

para ef~tua... q DagaMEnto das dii'cr ..nç,as relat iVllS ao.s 110VQ:i valorcti

dc. b«nefício5 lE'stabel«cidos COM basr no ~isposto ne5ta L~r c 0_ v~

10;.1' dos btrneficio$ pagos :"las cOll'lpetÊncla$ :.s:-tellbro, oul:u.:.ro; no

veMbro c dezeMbro, inclusivr o abono anual.

1mJl.O 111
DO REGJMt; GER.A1.VL PIU:.VIVt:NetA SOCIAl.

CAPtlUl.O I
DOS 8Ull:HClÁKIOS

Art. 29, E. 12~.. j:ntiro dt !992 05 ~tn"ficios" ~e

prcsta~io continuada da Prevjdincia Social seria reajl.1stado~ COM ba- .......................................' .
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AR. 41" O....;..a_ .......... ~"--'''1C!pI-.

de crédito do imposto

produtos intermediários

empregados no processo de

referidos no art.. 10.

relativo a matérias-primas,

e material de embalagem,

industrialização dos produtos

JUS:rIFlCAçio

At:t. 70 Competirá ao Poder Executivo

baixar ato normativo contendo as instruções necessárias A
regulamentação dos dispositivos desta Lei, dentro do

prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 5" Todos os acessórios opciona!lr

que não constituem equipamentos originais do veiculo

adquirido, estarão sujeitos à incidência normal do

Imposto soore Produtos Industrializados - IPI

Art. 60 A alie,nação do bem, adquirido

com o gozo do beneficio ora instituido, a pessoas que não

atendam .2IOB requisitos e condições estabelecidos, antes

do decurso de 3 (três) anos, contados da data de sua

aquisição, implicar' pagamento pelo alienante, do imposto

dispensado e demais cominações legais previstas na

legislação própria.

Revogam-se as disposições em

Esta Lei entra em vigor na data

Art. 90

Art. ao
de sua publicação.

contrArio •

f2"·HaWsoóo-*._lW'*de~~_'~
ofo clIIpc.-o _ artft<I. o Coraelho NKIonaJ de Sqvndedt Social • t'Nss podm propor _
~e .maonllnlrio pcIl recompor ..., vaJor. sendo lei", iJUld l'IlCOII1pCIIÍÇ .. r.1uI e
IIlIIilClliadolpan ..Ali~~.

f ..,. • Nenhum bendIcio rajumdo poder' DClIllirf o limlt. IIIMlmo ofo
~ .. .-u do reajuslbmelllo, raptlllKlol .. direillOlldquiridoL

111' • o. bmetIdoc *""" ;.~ a1~ o 10" (~mo) dll 6tlI do ..
lqll!IIte ao de IUI ecmpettllcia. podendo " CNPS rrduzir este pruo.

f ,. •O JIri"",lro p"p....mo • rrnda me....' do hmdlclo teri eferuado bit
45 (qu.mIIa lO cillCD) diu ap(>s • dlla di ....aemaçAo, pelo aquraclo, da Ilonllnentaçio
..~"ria i lUa concos<io.

f ti' • ri pepmento de plIrctJaa relltMi • bcne!ldol. efmaado alIII ........ pot
NIpOIU...'idade da Prtvid.!ncil Social, se" alulh>:ado de acordo COCIl • nriaçIo do lncfKlt
"acionai de I'reçot ao Consull'UOOr • 1Nl'C. teriflCado tIO pertodo c:omprecndi<lo entre o IMI
_que _ria ler lido_c" mb do .red"fOpapmemo.

..--t ..

I ......... mrjwl>ii'._ .. hnld'Idaa ,.. ,,-..... _
__~ • ..araldadata...~ .

D •• .-lor-. 6clI bftodIdoI _ ••~ ..to~ .. -..
COIIl .. rnpec!IvII ... de Izririo, _ buc .....riaçio 1nt"ÇII 40 ~PC. cabllldo poio
1IlOE, fpcals em que o uLtrio mfnilllO for alterado, pelo hlcfioe dII cala WÃC:a Da

.bodmo CftIllM1.

I p. O..... eo lncIIo n J*Ia' ter.,.,. caIIIo .. ftftIIo ..
po/JIlo MlarIIl.

TlnJI.orv
D.o.s DlSPOSlÇ'Ór.S FINAIS E 'mANSrrORIAS

............................................. : .
An 140- N rcndu mclUblS de bc...llcius I"'~"" pela I'rl:'Videncil SuciaI

iacuq>orario • p..nir de I. de oc,cml><o de 1991. D abono definido Il/I allou"b" do 111' du 1lI1.
,. da ui rf' ti 17H. de I' de março de 1991, C ler"'•• p&n,r de.... dalb,1C1I> valOlcs aJlcrlOdut
de Aall'do com li dUpo.!II llClol& ui.

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

PROJETO DE LEI N!! 2.437, DE 1991
(Do Sr.1uy Kara)

o transporte escolar, nos dias atuais,
constitui a tínic4 opção viAvel a milhares de faa!liaa

brAsileiras que necessitam enviar suas crianças l ••cola.

A vida moderna, principalmente nos grandes centros

urbanos, exige que os pais assumam longas jornadas de

trabalho fora do lar, no afã de garantir waa
sobrevivência digna,a todos os familiares.

Torna-se, então, muito freqüente a

impossibilidade de os pais conduzirem seus próprios

filhos aos colégios, em virtude dos graves compro.isBoS

profissionais a que se encontram. vinculados, envolvendo

inclusive circunstâncias agravadas em matéria da hor4rio

de trabalho.

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa

dos - IPI aos veículos a serem utilizados no transporte

escolar.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.24, 11).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 Ficam isentos do Imposto sobre

Produtos Industrializados - IPI os veiculqs de transporte
de pessoas, abrangendo todas as modalidades de coletivos,

inclusive 08 microônibus, quando adquiridos por
motoristas profi••ionais do transporte e.colar,

devidamente filiados As res~ctivas associações Ode

classe.

I
Art. 2; O beneficio fiscal de que trata

esta. Lei poderá ser utilizado\uma única vez.

Art. 3" Caberá\ ao Departamento da Receita

Federal, do Ministério d~ Economia, Fazenda e

Planejamento, reconhecer, medi4nte prévia verificação, o

preenchimento, pelo adquirente;, das condições exigida!s

para a concessão do beneficio. '

Art. 4'l Aos estabelecimentos industriais

e aos que lhes são eqUiparados," l! assegurada a manutenção

Diante desse quadro de dificuldades, ea

que milita a maior parte das famílias de classe média, se
estabelece um dilema: por um lado, os pais, respons4vei.

pela manutenção da familia, agravada na atualidade peloa

efeitos da crise econômica, não pode. abrir mão dos seu.
encargos profissionais, que reclamam constante dedicaçio,

para UII melhor acompanhamento de seus dependentea. Por

outro lado, a formação educacional dos filhos , hoje,

.ais do que nunca, um componente essencial para o êxito

~. qualquer atividade profissional. Sem uma !S6lida

811colaridade não consegue o jovem galgar o apogeu do

-sucesso profissional, em harmonia COIll todo o contexto

sDcial. :

Pa.ra dar solução a esse grave problema,

milhares de familias recorrem desde vArias décadas ao

transporte escolar, que, uma vez prestado dentro doIS

padrões de sequrança e eficiência exigidos em lei,

proporciona um clima de tranqüilidade e paz nos ambienteIS

familiar e educacional.

De tal sorte, resulta solucionado o

impasse. Os pais não deixam de atender às suas tarefas

profissionais, qne muitas vezes se prolong~~ por horas a

fio de trabalha e, ao mesmo tempo, os menores são

transportados de casa para a escola e vice-versa com toda

segurança, evitando-se preocupações.
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Dai, a importancia vital, como UJll todo,

que essa atividade representa no meio familiar, Bocial e
educacional.

OCorre, todavia, um fato contriatador

entre OIS profissionais da ârea. Nestes 1l1timo8 períodos,
os preços dos veiculos novos sofreram uma elevaçAo

exorbitante, atingindo indices de reajuste totalmente

incompatíveis com aqueles praticados pelo setor. Nêsse

sentido, explicam-se as dificuldades financeiras por que
atravessam 08 profissionais em apreço. A maior parte da
clientela que utiliza o transporte escolar pertence a

rede particular de ensino. pagam, portanto, pesadas

~nBalidade8 aos colégios e evidentemente não dispõe. de

maiores recursos para o pagamento de valores expressivos

pela prestação dos serviços de transporte escolar.

Como conseqüência, 08 motoristas,

recebendo baixos valores remuneratlvos pelo exercício da

atividade, ficam impossibilitados de renovar sua frota,

com vistas a melhorar as condições de segurança e
eficiência na prestaçào 40 serviço.

ponderando as razões apresentadas pela

categoria em Buas reivindicações, entendemos que as

mersmas são justas e devem merecer do poder Estatal' um

tratamento diferenciado.

Nesse sentido, apresentamos o projeto em
caulla, que visa a conceder isenção do IPI aos veículos

adquiridos por motoristas profissionaill, devidamente

sindicalizados, para serem utilizados no transporte

ellcolar, a exemplo do que tem ocorrido reiteradamente ea

favor dos taxistas.

Para se evitarem abuso., consignamos na

presente proposição que o benefício fiscal s6 poderA ser

utilizado uma ünica vez por cada adquirente e atribuímos

ao Departamento da Receita Federal a competência de

yerificar previamente o atendimento das condições

neceasá.rias à utilização do benefício.

Propugnamos, outrossim, a manutenção do

cr6dito do iJapoBto em relação aos produtos

interme:diArios, matérias-primas e material de embalageia

eMPregados na industrialização do bem.

Estabelecemos o prazo minimo de três anoa
para que o adquirente destine o veiculo exclusivamente ao

de.empenho de atividades inerentes ao transporte escolar,

nao podendo aliená-lo antes desse decurso, sem o ônus de
recolhimento do imposto e demais gravames 1egai8.

Diante das razões expostas, firma-se-nos a

convicção de que o projeto em curso, em atenção ao seu

alcance social e sobretudo educacional, merecerA por

parte dos ilustres Pares desta Casa Legislativa o apoio
necessário, com vistas à sua ap~ovação.

_,.I,.La das Sessões, em l~ de J.~:Z. de 1991

DePutahb:

PROJETO DE LEI N° 2.438. DE 1991
(Do Sr. Fábio Feldmann)

Disciplina a5 atividades industriais e de transporte de

produtos ou materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou

explosivos. em conforllidade com o disposto nos artigos ZZ

e ZZS da Constituição Federal_

(As COMISSOES DE ECC\OllIA, I~DlJsnIA E CO~RCIJ; DE DE!'ES'\

DO CONSL~,IIDOR. ~IEIO .\.\IBIENiE E lC\ORIAS; E DE CO~STIT':IÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇXO(ART.S4) - ART.Z4. lI).

Art.1!. - A pa:::;u.i;$OI, .. exp.ri.ent .. ~:r:c... ~r..:.d1..;''::l~,

• li!rwb.li.gctr., • rotul .. gem, o trAnsporte, .:
..1. r rru:'O:C: n,:,:a:!ntc , • cOaJ,Rrci.~izliÇ~~, .. p:.":;'i.';ã.;-,~~

tomert!..::', ~ utiliz .. ,:*c, ia impc.rta;-:lu, _
export.a~:!o, O destino fin.l d=-s rc::!.duo!: E
embAlagEns, o rr;ietro, • cl&s5ifica,:~c, c
cont.~Qlc, s. .. fisc.li:,J~~c ;;!;; prodoJt.:= ou
.atcrio.is tbxi~os, corrosi',:os, inflamA .... ei'S. R

.x~losiyos c t:.do!: .loqueI •• qae :::ompcrt.=, :--isc:c ;:ar&
.. vid:.. , qual id ..d. :::I!' 'Vid ... o Geio &lftbiente, e .. c:etc
o,; .:.brAn;idos .. pclz Lei 7 .. S02/89, .ssi= cor.;c. !teus
CQ.ponan~=3 R .fi~s, ~.r~o regidos por e~tG la~.~

Art. 2!,." fiar .. os efaitos desta l.i.. consi.der.::.c:. -5.:

I-I"!'Atcri.:.;.is t!~ iC05, C:':l'"r:.sivos, ':'n~la.::-.~ .'Ei!>.
.~plt:).iYos: tcdo= ..qua~eE que cor.:portem :-isc:
par. a "idA,,a qUoil.lid.:Sa dIZ vid~ li:! c meic
Ambl.nt_. cl.5sifiCA~(;s COIDO pei-';:'I505 scgundw

a: ncrl~~$. ~a A~NT n~so,ia,~o Br,a~ilcir~ de
lo::.r.:'s. Ttcnic.. ou, na "u!l~nci~ d~·:.!ta~,
conf~r~e &$ ncr~6~ de cl'~sific~f~o qutml~~ d~
Dr;.nl;M~~~ M~nd1~1 d~ Sli6d.·(C .. ~.~•. C~c~it~:

Ab~t~.ct~ ~c\'~i:::e ~~;;~trv Numbcr>.
1:"C~~ponent.~1 ~s principios ativos, ,os
p~oduto. t.cn1co., sua. .&t.ri .. ~ prima., o.
ingredientes inerte~ e 05 4ditivos utili~ados

nA f.bric.i~u dCLtes produto~.

Art.3~ - Os produtos definidos no Art. 2~ dest.
lei, .cu~ co~ponentes e ~fin5, 56 poder~o ser
pro~Y=idG~, cxport.do~, i_portAdos, comcrci.li%~dos

• utl1i:Dd~. ~e p'c~ia.~nt. r~gl~~rado~ em ~rg~o
fc~c .... 1, dr. .c.crdo ~om ,a'!i dirl:'tt"!.:t:s:. R .),ioênc.l..~::.

doe, brg~o_ fcdar.isr~spon::.aYRis paIos ~Qtcres d~

.C&trc:c .1: de- .aio ."'bJ.en't••

r~ftgra1c t~ - ~ic. criado ô re.istro c~peci~l

toap;,rhri.:. pQ,r.:. os. prcC::..:.t-:)~, =l'!UC :.:,r.q:untlntes c
&fir:.:.. ", ..:z.ndo s. d~stin.ilrellll 1 p.squi!:c:. e "...
cxçlJr 1I1h:"~.~~o.

Parkçrafo 2~ On titulares dQ registro,
.nc•• inhAr20 ..c~ ~rg2os comp.~er:.~c~. ~nuAl~er.te,

qu~i~~~cr inOY6,:aas ref.rentes ~O~ dados 1orno:::ido&
quando,do r.gistrc da ••us produtos ..

Art.4~ - FiCA proibido o registro d. produtoz, seu§
co.pon_nte$ c afinsa

.)~ar~ oc quais o Brasil 020 ãispo~h~ d~ .'~odos

pa~& ã des.tiYa~~o de ~.us Fomponenta:

b)que n~o di~pon~~m de projeto~ p~rA 4 de~tina~~Q
~in.l ~E :Rslduc~, pr~~i,amente aprov~do pelo ;BAMA
Institutc Br~silciro do Meio Ambienta g dvs
R=~ur:o~ N~t~r~iz Rc~ov~v.is;

c)p&rA os quai. n~o hAJa ~ntldoto ou tyatamento
.~1CA% no Dra511.

Art.~~ As pc~~cüs flsic,as e jurldicas que
importc~, produzam, .xportem," comercializem e
tr.nz~crte. o~ produtos 4brangidw~ po~ c9ta lei

1:~~~ ~~r~g.doc ~ prever e ~~u reg!~tro ~,~ ~rg~os

COLp.tvnte~ do Est.do e d~ Mun~c1~lc ~tcnd~d~_ ~~

diretri:.s _ .xioOnci~~ dc~ ~ro~os 1ederais
r ••pon.'~~i: pal~: &ro~~ da s~6~e do meio ~~~lcntE.

P.r'~r~f~ l~ . r obrigat~:~. ~ ~~rc~cnt~;~~ prt\i_
d..,;,o T"~"':'.' dU' Tr.:u'l':tJ:..::-tc c: c:.. P:'-.d.J.t·;.'.. rr·.s.H'(.~l\tl!.

.edid ...~ a ~cõcm impll!rr.~;,t~J.1::' em C.cl!:.O ~.: ..lCldLllte
I: .utorid.dc~ ••blent.i.,' do Sist.mü ~n~co ãe
S.bdc-SUOS e do~ Tran5port.~, nOL nlveis ~uniclpal,

•• '.dual • federal, .

P.. r •• rafc ~~ A 1.port~~~o par~ fin~ d~

proc.c~c.~ento, r.proc.~~aM.nto, estoc,age~ ou
m~nipul~;~o dEstes produtos, in~lu~ive aqucle~ que
no exterLor se c.r.cteri~e~ COffiO rEs1duos, sucat~~

ou ~c~pQrdlci~s, 5~ poder' ~er re~li=ad,a com prfvia
~ct~ri:Lç~U do IBAMA-Inztitut~ Br~silciro do Meio
A~tionta R do~ Recursos ~~turai~ R.nov.veis, que
=~rt publicadu no DlArio Oficial dã Uni~o.

Par'gr4fo 3~ Par~ a obten~~c d~ autori~at~~

prcvist~ no p~r'gr_fo .ntc~iort o importQdor Q o
;::;YC c·."~ado:", no ~mbitc. dE !.UOlS co",pEt.~nci_t.,

dcvcr~o demonstr.r capacidade t.c~i~a de p~ovcr O~

cui~~dos n~ce~:trios 'ao manu~~i~, ~condicicnGmcnto

• proccs.~~.nto dos m.t~r~~i'!i a ~QUS res~duos, c
di~posi~%o fin.!.
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P~rtgr.fo 5~ - A Autori:~~=~ ~~r~ impor~~i~~ zZIL
conc.did~ por prAzo dat.r~inado. ~as condi~~~:
~spQcificad&s e~ su~ conc.s520, podendo s~r

c~~:elada ~e o import~dor incorrer em delito
••bj.nt~) de qu~lquftr natuteZA.

r~r!~r~f. a~ O In~tituto Fr~~i:eir~ do ~Cl~

A.~lenta Q d~~ R~curso5 N~t~T~i~ R.nova~eis-lVAM~

r.Al1:.rl .nu.lm.nte auditori. do. procedi~rnto~ e
cond1ç~c~ do~ portos e viw~ de ~ntTü~~ ind1c_d~~

n~~ 'er.os do pAr'grAfo .ntorior.

~.r'gr~fo g~ AG .utoridad~o d. trAn=~~rtc~

c=t~belccer~~.. conjunto ~o~ &~ .utorid~dL~ de
"e~o AMbiente o PI~no de Tran~portc de Curo~~,
abr.ngidas por E~tA lei, indic4ndo Rxprcss~~cntR o
tir~ dL v~lcul0, h~r'ri:~ cl~ tr4nsitw e lc~~i~ de
c~t.ciOnA6.ento p~r" QS ~~oduto. tt~~cos,

c:~~osiYo~. in11.m.v~ic E c~plo~ivoL.

c do
0<.0

id..ntific.i1~o; do p:"'-;~'lt:

f'no~Jr~ do rc;!=trc ~c ~r~dutc
~~~~b~lecimento fabricante
i:1&p.:.rt ... do.:.r;

t-lndic~~~.~ ~~r.

,~ ... precnd(, :-,.::! ~:

b)nomR c1c~~!'ico do FTo~uto a do;
~EU: l~;~c~!cr.tcs;

'c'no~c ~ porcent.ge. tot.l d~~
lngr~di.nt~s inertes;

d'quantid~d. tot~l de pr~duto n~

r.~~t~;cm E~pre~sa ~rn peso Ou voluMe;

c'n~mR, Qndc~c~o e telefone de
1.b~1=.ntc e do lmport.dor;

IV-dcv~m· ~or prcvid~5 d~ U~ l~:r~ ~._ ~C~~

irrcGQdl&v~l~cn~: ~c:~ru!do ~o ~rr ~~Lrto pela
primeira v'!::.

Itt-devem ser inqu.~TAv.is _ r~5isten~~~ .0
••nus~io cc for~~ ~ n2~ zofrer .nfraG~e=;~ent~$
• a responder "'~LGt...:.~.;uhC:lte ~:; cx~»êr:.:;;.~::: ~g

s;;.. nor~l1.1 consczrv.~:-o; ,

contltttclo O~ d, f~,;,mar com ele t.omt.:.-.a;1:Jc::;
nocivas ou p.ri.~~as;

P~rt;rAfo bni:5 - ~~ C~bAI.gcn~ ~t:!i=~~~: ~~.~
.rlJ•.;.z.,r..:.~en~':'-f expcsii=::o, venda. c trú~.~;::.:.r ta
dG\.· .. :'tj atlCn~=... .1:. r..:.rma:o i:t:::r.i:::~s;. ............
J'.s:cQciaI=20 Brasi:'llir. de: Nor-mi.5 Te"c~':" . .:.=. i!

homol:gü=.:a.=- ;::;;:10 !:.stit t,;:, Nac:i';';"l':.: ~I!: !"':c~ .' ;,l a.
tlor•• liz.ai-::lo.E C,,;,nttolt etc aualid':'~e-:~::"':-:'''' - =.:
qUAndo. for O : ...~o, do brljJ2I:o do' r"tinis!:tric :::: ... S.l.~de.

Art.'9~ - Os ilt'odut.;;. .;.t·."t-.ól~:'~_~ pc:" t .A:. ~c;,. ;.,~r~

:.cre::. .... ondid~':. úlo"C;,J:':",~:= ~ vend3, c!n,·,.r:-: ~~~";:):'"

rlat,\&lo:; .... ~rotugues toCl 4'51 s.guint.~ 11.f";·o'n'i'::_~:

...
f1in.j.stAti.:. d~ Infr.-E~trl..~IJI.~

O~ porto~ D ~ias de Qntrad~

subst2nci~~ e . ;r~dut~s ~~ ~uc

p~:t_t~fo 7~ C
in~lc&r' Anu~l ••nt.
&pt~. ~ roc~ber"'5

t:'" .. t.::,: est.a lal_

P~r~Qr.fc 4~ - Qu~ndo ~c tr~~~~ ~~ pe~ colatados C~

fi:~~o~,'lodo~ ou pren5~d~z ~tivc=, re5ultantc~ ~~
prGc.j~~mcnto dv est.ç~cs d~ ~~~!d~o~ indu~tyi_is.

c ~Q&um.nto Fi5C~1 5crh acc~pAnh~do d~ l~udo

q~!mi~o .1aborQdo com b.~c Em anLli~c:
lab~r~tcriai~, de p~o~i~si~n~l ou entidade
rc:~n~ccidoc pela a~Onci~ da ::~trc!c .mbient~l

governamental do P~iç exp~~t~~=r, n~ qu~l fiG~Q

expressa & co~posi~~c do~ .Qsmo~.

~&rkQrafo 6 0 ~ proi~id~ a concm~:~o de
autori:&~ao p~ra a importa~20 d. produtos,
s~~~~~n~i~3, ~at~rici~ cu rec!~uc= abr.nçi~:5 por
esta lei par. ~~ empreSAS privad~~ ou p~tlic4~ ~

bTÇ~6~ d~ administTa,~o diT~tü ou indiret.,
~.d.r.l, .5tadu~1 Q~ municlp~l, cujo fun~i~~a~Rntc
•• tlver a. de••cordo cc~ ~ legtsl.i20 d. s~4d.

pt.::'-:':'c..:., t.CQl.Il'A'.;a c td;ianc d:'l tr.:.t..o:Jhc, c de Ir.::lc
:.c!>ic:ntc:.

~rt.~~ - E ~ro~bid. A importa~~o do~ p~~duLos

~E!i:'lidos :lC!stf. l.i. q~Jc! ~iv.rem SRIJ uso,
m~nipulA~~o cu t.proc.~~aQento proibidos no PQ!~ de
Qrigell.

h'~rincipdis u~os d~ pr~~utv;

i) ·~.:.~ifi':'''il" t:·.':"'~l~;:Ca
produto;

~rt.7~ Podem r~queYEr c c.ncel~mentc ~u •
~pL'~~~%O do regi~t}~ do~ produtos R afins,
a,r.;aindo prejul::c;5 .. 'o-i::::.:.. lo c.u~lidAd. de ~J'id. e ao
l'Ilti,~ il.mbi.nte:

j'r..:IJ.C do TCSpGn:.t'I,'t:"I tt'nit~ p •.:l0
produto.

tI-In~~rci~~~ p~r~ ~ti!i=ai~o, que co~prGt~~3~:

!-~n~idddc: de el~~:; _ r~pr~s.nt.tjv~s de
profissionais li9aclo: ~: =ctcr; b" ::'.:-.': ~:;.oi.;'~==

... ti:,;,;..:.,:~.;,;
~ct::rc. . mod-

II-P~rtidcz P~11~i~--.

Congre!õso N.• c iona 1 ; c'inf~r~~i~C= &ctl2
d.:.c. ar.:.t: .. lAçen5.

destine ~':':;aI

tIl-EntidAdes legalmente ccr.stituldas p~ra a
def.~. dos inter&Z~e5 difusos, relacio~adc~ L
prote~~o do con~umid~r, d~ =ci~ ~~~ic~~~ =
d~rei~,s' hum.~o~;

III-t~1o~~~;~c= 'rclati~hc
pot.nci.~=, ~~fu~rc~~d2ndo:

.)poss!~~j~ ~~~itc~ pr=jYdic!~i~- ':nhre
• ~~~d~ 2 o meio ~ffibiL;~tc;

nos
COfR.O

IV-Crç':loc .do Poder P6.bli~" Fedar~l, Est':~:!l..~l c
~unicipa! integrant~~ de ~iste~A NAc1o~~1 do
Meio Acb1cntE-~ICNA~~ c J~ Si5tem~ Cn~~; d~

Sal1de-SUt'S.

"A, ...,.fo:~ - P.YA efeito .!,.; registro:'l e p2~~~~ ~€"

c .... :~l.:.:':':Gr:~~ c.u 1"'pu.9f\.~:to do;:,. ... pro~ut':'5 ~ ",f ... n:-,
t~4~c ~~ ~~f~T~~~O~~ 4Y~~~c~~. tO~~L.lôç~c~p: de
'ont&.Jn~ç~o ••biant.: ~~~ de rasçons~b~l~~_~~ a~

r.;1str~ntc ~ devEm proceder d••spE~~~11st.s ~~

o;.tidAdes, n.clon.is ou intltrn.ci:~Ai~

r~:~n~c'id~~ p'l~~ er;~G~ de ;~verno nu'í~~yi~.

P_r~;T~fQ Z~ - O pr~;G de tra~it4,20 d~ proc.~~~ d&
te.;u'&Qn,,;:::o ou c.nc~l""'QntQ d.: ,·a;.i.tl".:o nao eJ.clrderL
:.:~ (cento _ v4ntc: di.~', -.:.cr.do que os rll!'5.ultoldos

• pvrad~~ ~orac putlic.do~, dvntro' dc~t. pra:o, nc
Di'rio DficiAI da U~i~o.

~.rhgr~fo 3~ .. Pr~~~col.d~ o pedldo de r .. ;i~tro,
t.pugn.~ao ou c.nc~J~m.nto, .urA ~ubIic&d~ U~

r.~u.o ,n~ prA:o ••xl.o, dos 1~ (quinze) dia:
~wb=cqu~ntQs. ~, D1.r:o Oficial da Ur.i.o.

Art.. ~ ... - ,.,,- Q,;.~.l ... "c.t.'_ d",~ prodl.ltot. abr.an;li:!;o:. fC~·
lei de~Rr30 &t:ndcr ~OG soguinte. req~inito:.

I -;.dev.", ser prot.cg~d...~ c f.Lr oi Co .. d .. s;, de f.j,·ma ..
i .. " ..dir qU.11quc~ v-.:.:7Jl1'nto, "v ..por.,,~c, perd.a
ou ,1~.ra~2v ~w ~eu conteado;

IX-os .&t.riai~ ~t~:iz.dos n~5 am~~l~~cn~ ~~.c~
ser in~u~cettv,i~ de ser.. daetrutdct pelo

b)pr€.tii.u;:~Ps p.3ru. c. it,:.;· d'-:':l,:"": ,f~

p.SCOA= que r.anipul •• , ~ terceiros _
ao Meie ~~bientc;

c'~l:.!.':~':'=' í!c ~c~·.:. .. _ ~ f, .• :..:.
.dVC.l "~,;:i.1 ·;::dr.::d;:3dc~, de ... ~ 1 !.
:c~ ~ ~1~~~i1i~.~~~ to~.;~l~;~c~

pr ',':!..l t • t
,
d'in=tr~;~cs para o :&~C d= ~:i~Qr.~~t
inclu.indo ~~r.tomA=· do .:.l·... ~'ol.C.,
pr .... ;. .:. ... :..tr~':.t ~ .. tldv~oS o
terol"~ .~i,~ re .. l.lld.:.": __

~Ar'orafo 1~ . FiCA facultadA A in~cril~c.

p&t~losf de d4d~G n~o ••tAbelecido~
~brigAtbrio~. desda que •

t-n2~ dificulton a visibilidade c a com~rc:cn~~o
dO$ d~d~~ ct~io~tbTlos;

~~.~ir~.~~c~ O~ i~açcn~ que pc~~~~

indu;ir • erro qu.nt~ ao u~o

apr~~rl~d~, n.t~r.z~, compo~iç~o,

.epUT&n~. ~ ~fic&ci& de produtoi

b'compar';~L~ füI~~~ ç~ cG~!~~c~~ co~

.:.U~:~!. ~r.:.~ut:.s.;

c)infeTm4i~e~ rcl~tivas ~ in~~~idad~,

t~i~ CQ~~ WEeguro·, Hn~~ v~n.~c=o.
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"nO:: tô~ice·, cc~ o~ ~cm

!~~~~t~:. cc~:: .~~~.~~~

r.de. i:õ:=.tru.bc:.".

:":'tnói 1r.::.=-O'
:..:.~ili=c:.~c

~~~~Ll~rE~ d€ c:.=~r;: ~c c=t~~al=,ime~~~

~;.~~.ns~o do~ pTod~to~ e .c~cadCT1.~, a 1n~Tai~~
~:~~::t~ nE~t~ !Ei ~ujeit~ .:

e
~
-~

:::D~firm'il~~a= ,de qllC pl :.du!:"o li!
Tc~~~~~d~~o ~cr· q~~lG~~r brg~Q ~~

ç,overn.:.. rI-Mult. ~~ lCO(te~'

c~~ip~l~d~ pelo J~i~;

diAs-muI ta, ser

P&r.9r~fo Z~ - o§ lc~~i$·c~pr.~$.mentE Autçri~~do~

~ .~~~~i ~.~~utc= ~bt_·.;:~z= por c~t~ !ei, ~em

.~~ata.g.erm-.. t __,i~ como post,:,~ ds coc".L·':=~~·"I-: ..... '_
velculo5 .u~o~oras. dev~T~o &~i~ar.

obrig.toria~Entc, em lc~al vis~~=! a tcd~~ O~

ccn~~~idor~~t ~s i~f~r~a~Oes ~ qUE ~c rcfEre~ 05
p4r~;rafoc ar.~erior~~.

IV-Inuti!i:~~~G d: Çi~~~to;

V-Su.'Cf)cn!:.'::o da .-utori.z.i":to, rcq;ist:rc
: lc.nl=.;
Vt-tntRrj~~~~ t~m~~r~ri~ cu de1initi~.

c~tabel.ci.cr.t~.

ou

Part.';l:''tc I{~ - ~~o CASO da i:..c.lu~~o de f_~~".:t:

compl~~.ntar que ~mplie O~ d~d~s d~ l·tt~Iof ~u que
conten~. ~s i~formã~~c~ obrig~t~rl~~ , ~~ ,_~~ ~c

::i~.Ens":~:.;. "~~':'=~~::'o;;, ;:=-~'.'\ ..::. .:,p.ro·;=,;~: C:O ~r.c;,::to

co~~c~=ntR, ct:crvcr-~~'~ s

I~~ .;.tr,i;"h~~ri~ ir.clu.:::.: 1":,:. ~~~ .. lv :::. ...
r' .... :t;L: •..:.~::c J..per.at.i.vlil p.a:. :E;.i.tur. a"
folbl'tCI

II"'C':'r.:'~í1r::c··oba :".:lt':'ri.;:m~;.~..... _ ~.:.:'!.:~G ..:.s
:!~601cs ~~ ;:':J"i;;, O no&.: de prc~:.,;.~,=-, .-s
p~oc.u~~.~ c instruç~as de ~r~~circ~ ~ccarro~,

bem ec:r,,; r.c::.e·, en~erel=.:), tC'!c~cr.r:' ::ç '!_~:'~L.J.r.'";e

C'.l i.n;:.l"t ... : r, L: r~.~.er~ de, r';.~t._ ..

Art. 1 C:' A P'c.pAg:.nd~ c()lftcr~i~l de p.rodutos
abrangido::. por' Rst. lei ela qualquer mcio de
co~un1c.~~c conterA. obrig~to~i~.ente, Ll~r.

advC:1" tC:n~i.:l =.obre os riscos do produt:o oS ç&ts.de ~ il.e;,
~.io &~bi.nte, e ;

I-ItSitllQul.:.rJl, os to.pl'~dol'c:;. usut.Tics a te,..
atcntnmente.5 in5tru~Ocs de uso, ou • p~dir

~UC ~lçut~ ~s tei. se nSo ::~~cr l.r;

I!~ •.~o t;,nt.erl. r:c:.hurt.:l rc: .. rc~I!Iõ~.':."'::.o \,'i~"'':':'':1[''"

prhtic.: pot~nci~l~cntc pcri~o~~~.

~rt.l1 - Cçmp~te ,~~ =;t~~~~ E ~~ Di~trit~ F.eder.l
l~~i~l~r sobre G tr~n~p~rtc p~r ~i~~ .~t~~u~is do=
pT'~~t~~-Abrangidos per e~t~ lei.

~rt.l~ ~~ ~~~:c~.~ pr.~t.d~r;~ d. :E~v1;~~,

tt:.:-':.?:':"t&:,t:"TC.~ c. ._!.:. ;.~. c.,u.c c. ,c.(~ .. m .lti·.. id ..~.!c.;
..:.~r .. :-:;id&~ ~:r Esta lei tt::-. G ; . .:::c. de 1:t;" :Vf.~·~ .-::

'.'j.r.~c..} di ..~ ~ pc:.:,,~;':, :jc :. ... : . I"c';'. :.lT.ent.:.,:~o pd.l'"os

.d~~~A~.m A~ ~u~~ e~i»~nci.$.

Art.l~ - Os titulArl's d= rl'oistro ou licença de
f.brlt.~'d R m.nipul.i~~ de produto~ ~br.ngido5 por
estA IRi t*~ c pr~~o de 9~ (noventa di.~) .p~5 ~~A

rc~u!.ment~~~~ ~~r~ rL~ucrer novO regi~tro.

Art.1? - Cabe ao int~rc~L~do o bnu~ d.= Ar.~:~~~~

tt~~r,~~ ne:Q=~Aria5 ~o licenciae.nto de produ~c~,

~Ll ~~~c·i~~, ~~~lia&~~ c i~plc~cntAi~: de ~,edida~

dE SQ;t:l"'~~f;il, L' outra.!i i1ti .....id,J.de~ rh::c.:. !.slt I'"iél~ ':'0
~~~prir.cr.t~ do di~~osto ~C$t& lei.

~:t.!e - O Po~c~ EXGcutiv~ rE;~l~m.n~=rt E~t~ lc~

no pr • .zo de lZ~ C•. L..nt.~ E.. vi.d:c.' di.,:t:., Co P.3l"'t:.l'" :! ..
dAt~ de ~u~ ~u~li~~.~o.

~rt.~9 - ~~t. lei antfG em vigor fi~ d~t~ ~~ ~~~

~~t!icai~~, ~k~ovando-~c az di~~~si~~~~ cr.
::c:-.trtrio.

DEputado fABIO FELDMAN~

Art. :z - Co•• r:~tê: <il::'; :':","hj,C!.P;~~ le;;isli:T sobre o
tr~~~~~irtc por v~~= municip~is d~s ~rodut~~

.br.io~i~ú~ por r~l~ lei.

Art.:= f.quc:'·c que produzir, c.:.n.el"'ciali::.r
ar~.=c~~r, tr~n~~~rt~l, ~~ili~~:, cu :~:e~Qn~ay

uti!i:~~~~ d~~ produt~s abrangido5 por E~t~ lc~

d.scun.;..riÕo~c .. E. .;..:ig:e~. .:.í.;J.'=' r.ml.3 ItS~.::t:C!C:C:l~a.S, .:..;
que ccl~~uc~ e~ rizco ~ \i~~, ~ ~~~li~~~: ~~ ;~~õ ~

o .Rlu ~m~i.nt~, fz~~ :.~jeit~ .:

-1A ..d.t~ de cem di&:.~-::::.:.l~~, .:. =-""" L5it.i.~U!é.:::" pelo
3ui:.

b)le~~; .:..·.c..c.r'=f ...·c: l. faur.~, 4 f:ol""
••0 meio ambiente;

~.rb9r~1~ %~ - A pcr.= serl .plic:~a em dobro se:

!-r':~t.ôlt.. r:

P~;Agr~10 2~ - Incofr. n~ •••MO crime • ~utorid.d.

COs.pctR.nt. que dci),~r ':1.: ~alól ••o."s:T' .... 'G lhedidõ~

tendente.. impedir ~ pr~tic. d.~ ccnd~t~:

d~~crit.5 no par.gr.fo ant.rior.

:..,:

A lndu.tri~11:&~So no e'&~il w~ longo do~ ~lti~v~
quarenta Ano: s«,por um· lado. trouxe cr~~:!mc~t~

DconOrnico c ~ mv~crni=a~~o ao p~!L. da :~~~~.

caminhou lcr.t~mcn~a n~ implE~cntÃ;~c d~ ~C~~;~~;

~~~~ ~ ~r~t~mcnt~ ~c cfl~cntR~ c .·~_td~~~

ind~~triill:'t.." t'~! ~;: ~:f..: r.~C!'n:.í=I:l.- pode;:.,,; cJ.~';:'; ..
Reg:l':lo t1ctropvl:tn:.~ de 92-: P;aul0, TQSp~n;...t. .Lo: ;.:.
4~~ de t~a~. .tivi~~dE ~ prod~~~o ir.~~~t~i~:'

br.si:cir&., e Q1.:C n'lo d.ispec dc' c:torrc:. !Õ':;':-:';'~~i·iç.::.

i~dustri.i~ ~u!ic:~~t~~ p~r~ o rcccti~€n~o dc_
rec!duo~. E_i~~c~ ~~a~~s ~lgueAs ind~st~i;~ quc, e~

~~~ prepric tt~~~n~, f~::~ffi ç trat~~~~~~

diEposi~~.:. 1i:-:o:l ~c li~;o da form.:a. .:l~c:;;':'.:Ld~. J'.~~

re~t~ntc .~: E~t~dc , ~c;~nde inforffiate~~ da C~T~~F'

Co~pAnh1. dG T~:~~:~;i,J. c S.neamento ~mticntbl d~

E~t~~~ ~c. S2~ P;~l~, m~istem 2 ~tcrr~~ G~nit!ri~~

p~r~ rC:E~~r c~c!u~i~G~~~t~ rc~tduo~ indu~tri3~=,

sel.dl:. :j;I.le :..:.:r.~r:tc um dedcs:. el~. condi~ee!õ de rc..c:.:.be.
rc=~~~o~ peri;~~~~.

E~\tc.~ di~cr~~~ fQ'~~~ de polúi.~o ~~~l~~;~_l,-e
polui~~c por p,~duto.'qulm~'o~ ~prc~cntü-~~ CL~~ U~

de.:.. gr ... ·.. c';. ~r(,,1I:Lm..:.o;. b·r~~ilc~r"!o. Seu ~g( ........ ,.. c.ntl.'
t.5-~C ~~clcr~ay r.o~ ~ltl~Os Anos em dcc~rT~n:~~ do
~umcnto do con~umo c d.~perd~cioi pelo lani~~cntp

co~tr'lu! ~c no~oc pr~~~toc c ~ub:.t~nci~~ que gerüm
.fluentc~ de efcltj~ em su~ ma~oYi~,

dc~conh.cidos.

o OEtret~ CE.g~l/e: rE;~l~~cnt~ .0 t~~n$pCT~C

:~r~~: pc?i;o=== de ...~~cir~ cirt~~=t~~:~~~~, c
n~~ i~;c~: G~e ~c acumulem .s irl1r~ite= =
~~id:ntc~ ~c con=Equ*nci~z ~rave=.·

II~~ pclui;2; r.~ultAr ~~ 4~i~ia~~~ indu~t~i~l

O~ do transporte;

11%-0 tri_. t prütic~do dur~ntc ~ nol~~. e.
doaingo ou •• feriado;

IY~. polui;~o

pl'otcg1da-r-.

~_~~;r~1c 4~ ln~orrem no me§mo CT~me o
C~~:L~=~=r, pro1is:.=ic~al re~pcn~Avel ou o prestador
de 5crvi~Os. qu~ d=i~~r de promover AÇ med~das

r.c:e~s~ria~ 4 prote~~c d~ ~.~dee do meio ~~biente.

Art.t4 - Se~ preju!:o d4~ rc~pon~~bili~3d.c civ~! c
;:cr.al c.::.b~vci~ e inde;:::::'õ.~c.:-."tõ:.'t.a:lte diÃS r..c~':':::':.=

Pert;r~fo 3~ - Inccrrern ~o mc~:.~ ::rime oS t~cni:os

a dirigrntRs d~ b~;~o~ qu~ forn='Q~ laudo: r:3r~ o~

fin~ dcctõ lei, GaUC SI: re .... cler.. ~~l~os., .n;,~:'l.=-::'o~ o\:.
incoMpletos.
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E~~:ic~-~& ~ ~clLtiva cufictenci. do r.fcrid~
!)c:~rlEtc pel: '.;.tC.:::L ;-.~ :.::-.te::.plõ:- p:..:-.z.litL::~=::

c~~~~c~ ~E in~tir irr~~ l~~i~~d~~, ~l~ffi ~= ~~

~c~~bclccEr tl~r&~cn e atrib~:~e~c

rc.s~:;rjzL.bili;!~de!:. Oc~de 1'983, .:a.d"E;i"s,is, fc. r é...-:
introdu:idas n~yidade~ nc mQr~adc Gac ~xi9C~

nor~a~i:~~~~ ~~~G~~~~.

c p~c~~~~~ p~ojct~ ~= lei atu4, 8$sim, no ~entido

de :~~r~tibili=.T ~ re~!id~dc do~ ri~ccs

.f.tiv3~~nt= E-i~~cntc~ ~~ra o me~c ~=~i~~t= _
't..:.'.".!~ !;·.:r.,;:,~a, . com o rigc:T neccc::t.iio, ::,.-';.
o!::;.:t:..':: ~r.: ("··:..t~-!C'~ ,:1 minirr:i:;:.i-los.

~ón'''P:~' ~C':.t=-:':i :;·.~2 c presente projeto ,J- tr3.lT:::''':·l"
n~~t& C~~~, ~C~ ~. ~~ 3.Z=4, de 1989, por ini=iat:..v~

d~ cr.t~o ncp~~Ado Ralph Bi~si~ fci ~pYov~d~ n~

Co.iss~o da Cor.5trtuiç~c ~ Ju=ti~aJ qu~n~~ de ~~~
~~rcti~~~o palA Comi~~~o do Dcf.s~ do Cc~~U~i~~i,

~~:~ ~~~i~~t= c ~inc.i~~, aprcsent.~o~ Vct~ C~
Scpar~dCt 1nclulr.d,;, o SUb5titutivc, que l.I~

st:b.etC'lQos l .:Iprcc1.ç~w ~o:; n,:j~l'ec. p~~Q':..

ftcs~.ltamo~. Mind., qu~ ~ referido Voto em 5ep~·~do

foi pr~ccdid~ d; rc~!i=~i~g de ~udi~nciA Pbblic_ e~

que for.. .prc&'r.t~düs v~lio&~~ contribui~~e~, que
.ct~o incluld~~ no presente projeto. C~nt~mc~ ~;~d~

co. & col.bor.~~o ~c in~~cr~: c~t!d.dc~ dE cI~~~~,

d. cundic.to~ d~ ~rilbAlhdtllor.s do &ctor e::.;.
SEltl'REL S. A. •

8&1& d~~ ~c~;~e~.C;~ ~c ~ de 1~~1

DQput&~O FABIO FELDMANN

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUiÇÃO
REPWn;.ICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..................................................................

Título 111

)W - ~migração e imigraçào, entrada, extradição e expul
são de estrangeiros;

..................... _ - ~ _ .
XVI - organização do sistema nacional de emprego e

condições para o exercicio de profissões;

XVII - organização judiciária. do Ministério Público e da
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. bem
como organização administrativa destes;

XVIII - sistema estatístíco. sistema cartográfico e de geo
logia nacionais;

XIX - sistemas de poupança. captação e garantia da pou
pança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

XXI - normas gerais de organização. efetivos. material
bélico. garantias, convocação e mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares;

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodo·
viária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

'X)(N - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em to

das as modalidades. para a administração pública, direta e indire
ta, incluidas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público. nas díversas esferas de governo, e empresas sob seu
cOlJtrole;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa ma
rítima, defesa civil e mobilização nacional..

XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os
~staçlos a legislar sobre questões especificas das materias rela
Cionadas neste artigo.

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO .....................- .

.......... ,. . TítuloWI

Capítulo 11
DA (JNIÃO

DA ORDEM SOCIAL

.........................................................................................
Capítulo VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 22. . Compete privativamente à União legislar sobre:
-I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral.

agrário, marítimo', aeronáutico, espacial e do trabalho;
11 - desapropriação;
111 - requisições civis e militares. em caso de iminente

perigo e em tempo de guerra;

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica
mente equilibrado. bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de "';da, impondo-se ao Poder Publico e à
coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras gerações.

§ lo .Para assegurar a efetividade desse direito. incumbe
ao Poder Público:
..... - .

I - preservar e restaurar 05 c:ocessos ecolcg':os essen
ciais e prover o manejo ecologico aa5 especies e ecossistemas:

fi - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genetico do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genetico;

m- defmir. em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente prote
gidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente atra
ves de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integri
dade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei. para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente. estudo prévio de impacto ambiental, a que
se dará publicidade;

V - controlar a produção. a comercialização e o emprego
de técnicas. métodos e substãncias que comportem risco para
a vida. a qualidade de vida e () meio ambiente;

IV - ~uas. energia, informática, teleComunicações era.
diodifusão;

V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de m::ldidas. titulos e garantias

dos metais;

W - poIitica de crédito. câmbio. seguros e transferência
de valores;

WI - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da -política nacionai de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, mariti.

ma. aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas. outros recursos minerais e metalur.

gia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e li conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a fI?ra, vedadas, !la for":la. da
lei, as'práticas que coloquem em nsco sua funçao ecol~glc~,
provoquem a extinçãO'de espécies ou submetam os animaiS
li crueldade.

§ 2· Aquele que explorar recursos minerais fica obriga~o

li recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com soluça0
técnica exigida pelo órgão público competente. na forma da
lei.

§ 3· As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores. pessoas físicas ou jundj·
caso a sanções penais e administrativas, independentemente da

.obrigação de reparar os danos causados.
§ 4' A Floresta Amazônica brasileira. a Mata Atlãntica.

a Serra do Mar. o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
sáo patrimônio nacional. e sua utilização far-se-á. na forma da
lei. dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente. inclusive quanto ao uso dos recursos natur.ais.

~ 5' Sáo indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelo5 ::Steà::s. por ações discriminatorias. neceSSam!5 a prote·
ção C=:5 ecossistemas naturais.

~ 6' As usinas que opeiem com reator nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal. sem o que não poderão
ser instaladas.

ler concedida se neles forem colocados os rotulos ou sl",00105
previstos na Norma Brasileira a que se refere o caput deste arti.
gOIf.

Art. 4~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Bruilia. 6 de outubro de 1983; 162? da Independência e 95: da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Cloraldino Soares Severo

PROJt:i-O DI: 1":; ',;1) 2.J~9} r~l: ;~J~-l~

U~:) Sl'. !:O:IIJic F"'tI11:':'::t..:Jt:Ll

Acr••centa parágrafo ao artigo 129 do Decreto-lei n22.848,

ó.7 d. dezembro de 1940 - cõdigo·Penal.e dá outras provi
dênei....

(AP~NSE-S! AO PROJETO DE LEI NO 2.408, DE 1991).

·Art.l~'9oo oo ..

Somente 3. procede m~di.nte

CãSO ds lQs~c corp~ral ~ulp~5â dQ

Àrt.2 - E:...t.;'r:,gUR-s'E il puroibil.id .. de;..o;
nA hipP.:·te~E' do a:rtigo:. anterio:'r. n~o

~ro:~';_1mEnt~ d~ ~~=: per.dI n~ F~a=o

d1 ..~ ~ contAr ~4 public.~2~ desta Iri •

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

LEI N. 7.102 - DE 11 DE JULBO DE llNl11

Dis~ sobre a pesquisa. a experimentação. a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento. a comercialização, a

propaganda comercial. a utilização, a impúrtação. a
exportação, o destino final dos reslduos e embalagens.

o registro, a classificação, o controle, a inspeção
• 11 fiscalização de agrotóxicos, seus

cGfnponentes e afins, e dá
outras provid~ncias

.................................................. _ :0 .

t. '. (I. ',,,, l;, ;,' /,... ' I .'... ~!;f f" I,i .

Ari.: - F'i::::••:::re!;cidc.- .0 Artig.:
~r.=.g4S, ,de 07 de de=~~hr~ de
nono. COM • s.i~intR red_~~~:

P..ra~ro&fo nc.no:
rcp~.sent.~~~, no
rtatfJre: .. liE' ...·p" ...

1~'3 d.:
1'340,

necrEt:,-L€~

o jjoir.1gc'.f.:,

': ofen.:fido,
requerer o
de se~t:.enta

....................... - - ~ .. ~~~.~ ~ .
DECRETO N? 88.821. DE 6 DE OUTUBRO DE 1983

Aprova o Rel[Ulamrnto para,. eJl.ecuç.o
do serviço de tr.lnsportt!' rodoll'iario de caro
~.5 ou produtos ptlâaosos. • d. outras
providêllci••.

O PRESIDENTE DA REPUBLlCA, no uso das atribuições que lhe
Confere o artigo 81. item lU, da Constituição. e o disposto na Lei n?
7.092, de 19 de abril de 1983. e no Decreto-lei n? 2.063. de 6 de outubro
de 1983.

DECRBTA:

Art. I ~ Fica aprovado o anexo Re«ulamento para a Ex~ução do
Serviço de Transporte Rodoviário dt' Cárlas ou Produtos P<'rl~OSOS
que com este baixa. assinado pelos Ministros de Estado dos Transpor·
tes • da Justiça. .

Parágrafo único. O transporte de cargas ou produtos peTl~OSOS

realiza<!o pelas Forças Armadas obedecerá à legislação espécífica
Art. 2~ O Ministro de Estado dos Transportes t'xpedirá. por Por·

taria, OI atos complementares t' as modiIicaçõés de caráter técnico que
ae façam necessários para a permanente atualização do Regulamento e
obtençl.o de niveis adequados de segurança nesse tipo dt' transportt' de
carga.

Art.3? O artigo 103. e seu § I? do Regulamento baixado com o
Decreto n? 62.127, de 16 de janeiro de 1968. passam a vigor.r com a se·
guinte redação:

.Art. 103. Os veículos de transporte de cargas ou produtos
perigosos só poderão transitar peJas vias públicas ou rodovias,
S<' preencherem os requi'sitos de simbologia estabelecidos em
Narma Brasileira.

§ I ~ Os veículos que. não apresentando as características.
mencionadas. venham, eventualmente. a transportar car~as ou
produtos de natureza prevista neste artigo, deverão obter prévia
autorização da autoridade de trânsito. a qual somente poderá

Art.3 - E~tG lei .nte. I~ vi9cr n~ d~t~ de ~L~

putl1c.~~o, re\OQynd~-sc .5 di5pú~lç~as c:
contr'rio.

JU!lTlnCAçI\O

C ~;c~cntQ ~·~~cto ~~ lEi tc~ per ObJEt~v,
princi", .. l .,r.~c.ntAr o p,a,y&;r.t.:.. n.:r.: aO:: artiljJ:'
1~~~; C~d:g~ Penal ~ra~il&ir~. d~tErm1nando ..
&~O~~G d= ,a;~o penal pabJicA co~dícionüd~ par~ ~

·persRtutio in judicío· des crimes de les~ns

c~rpor~i~ culpocc~ de nat~~~== l~~c.

o vigLnte C~digo PRll~l Bra~il.iro (Decreto-lei n~

:!.e4e, de 07.1Z .. 1940), em 5U~ P.. rte EspeclAl ...o
prever a r.~r~~ incri~~~~dor~ de delito d~ les~e5

corpor.i~. ~Rj. n...odAlid ..de dolo~. ou CUlPOSA, OU
••JA de qUAlquer outrA n .. turez. SUAS consequénci.5
ac ofendid: • l~~~~~ levc~, grave~ cu çray1~~i"~~ 
.~t.~.l.c~ G~C. ~ rEspectiv••~~o penal ~ p~blic. e
incondicioniAd.. onde oil v!.tim.1 n~I:O dettom OI.

di.ponibilid~de d~ su. peTsecu~~o pel. Pol!ci.
Judicibria c Mjr.i~t~rio Pbblico. 05 QUâ2S e=t~:

_~~~~i=~~~~, ~io~I~~i\~, ~ ~;irc~ "e~-offi~~~"

Cc1.Art.l0C de C~digo Pc~.:)oo

a ~.Qi:l~~or d. 1940, C~ o~t~r por ~ãt~

Al'Lrn.tlJ~a la~c~ ~~ C~ to~sider.ç~o os crlti. i::
de cçnvR~i~nci~ c ~pcrt~~~d~~c ~~E.~ig~~m en~~o.
N~tiu.lc ~C::lento d. t.~!s.tt:. .. a n_c~c.n.:. .. , .,:. ';;.::.!=
PO~SU~4 ~~6 pc~uen~ ~r~t& d~ ~~tomlvcis ~ c
tr~n~ito :i~~ ~i~s pa~li:as ar~ E~'.S~O .. Altffi d~~s~.

os 6cidentes .r•• rAros.

A Lei Peni"t na.:. ilcom"piAnhc'.1 .: dF.:.c.nvc.lvimer.~.Q
.conOm1co e social d'D.S t..!tim~s d~ca.das~ At~.1allr.c~t.:::.

ailh&YRs ~E ~utombveis. c.minh~e5 € ~nibu~ f.:2~

p.rt. do cotidiano d.s cicade~ _ rodovidS, do mes~o

.odo que o tr~n&ito e 05 cQnge5tion~m~nt~s.

Con,.tqlJ.ent~tf.er;,te, a,Jr..ent •.Ju enorm.ementlil .. oc..:.rrt!:-,;';''''
dos ch.m.dos "delitos ae tr~nsitoH. Os ~hcques de
v.!culos e os ~tropel~mentos tornaram-sm comuns, c=
.v1dantc contr.st. com 1940. A leçisl.~~o at~.l

deve procur~r acompAnh.r ~s ~ud.n~a~ ocorridAS nA
.oc:ied~d5.
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D. acordo C~~ ~ le;i~laç~c vigente, mesmo qu_n~c ós
l .. ~t\"s cilu~"'das ~"l decorr.ncia" do transito 5,1'6
l~v.s, n~o se con1ia 4 vttim~ ~ CAp~tid~dt' ~c

vA%c:r-5iAt do direito dE o~t.r pElü puni~~o úU h:O' .... de'
.eu of.psor. O Ect&do dela s~ ~otr~ sua vRr~~~ do~

f.t~s; d •• tuidAndo ~, sau int.'e~s. prl\~~.

deseJo ~.rtieul.r.

1& ~utr6s ~'a~i~.s j. ~Q procuro~ introdu:!r no
Dtreito Pcn~l ~ .·hi~e~~~t· pr.Y1st. n~ r't ~êntc
rrc~ct~ ~t LL!. p:r cc~~i~~ d~ ~~r'~'.~~? d~.qurlc'

q ....t~ .. .:. .... lo_o'. ': ....~iç ... rt.~ .... ,: ~._ ... ::'.::.:'w ':" .... ~.

Lei r.:,:.-:'''';" dI. :1 :;:, ':'I.st.ubro de 1'9E."3'~. C.,::. "'!L:"~':',
••u .rtigo: 2:'=' l:':.e.:bel""ci&t q'l,..c ."s;c .a Zc:::'.; • :C\·C',

• ~=.ftt••c ~rot~d••cdiantc zepr.s.nt.~a~". r:olc :.
o Arrojo d~ ncr~~. t~rn.~~ dR .F=~ pen~l pdbli'_
t~ndition~d~ Att ~~!~: G tri~~ ~~ 1.L~E~ 't~'p~r~lL

n. for •• dolos.a.Por r.:1Je: c.utr.:._. '" C~dig" renal
d. 19E9 foi revoQAdo dur~ntR SUA prbpria'"voc~tic'

1.gis~. No entGnto. ~ pr.ocup~~~G dL. tcg~&lGdor

~c~t. c.~po ficou r.gistr.d~ _ •• t~t~~~n~Av~l q~~.

hoJ~t seJA el. r.~t.bel.cidA, ao ••nos ri" que SQ
re1er. 4~ l~c~.L tor;~rAis culpos.~ de n.t~re=A

lev.. '

E R'.ti~o . r.gistr~( que .~tc· rroJ=to de Lei foi
.1ü.bor .. do: el:'. co:.: Gt#.:·rA4::t,:. .~o •• o Df .C.rlos ·f"~"'·iquc

"~ci.l. Pro~otor. de Justi~. d. S~O P.ul~-SP.

- I '{.I- (y.. (.~
D.p~t&do FABIO FE~DMA~~

DECRETD-LEI N~ 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

C6dflO P~lIal.

o Presidenle da República, usando d. 'Iribuiçlo que lhe confere o .rl. ISO d.
Consliluiçlo. decreta a selluinte Lei:

CÓDIGO PENAL

............................................. •• 0: •• ............................. ~

TITULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

........................... - -.. ~ ..
CAPITLLO 11

DAS LESÕES CORPOI{AIS
Lmo corporal

An. 129. Ofender a tnlt&:ridade- L'o.poral ou a saudt: de OUlrem:
Pena - delençio, de 3 (lrês) meses. J (um) ano.

Ltsio corporal d. n.rur"a Kra.e
ti! se resulra:
I - incapaL'idade para a5 ocupações habituais. por mais de 30 (Irinla) dias:

11 - perílo de v,da:
IJI - debilidade permanenle de membro, senlido ou fun~io;

IV - accleraçlo d. ~rto:
Pena - r«lu"o, d. I (um) • S (cinco) 'nos.

t 2! se (<sulc.:
I - incapacidade permanente para o Irabalho:
11 - enfermidade im:urá\'e1;
I/l - per~ ou jnuliliuçio de membro, senrido Ou {unçAo;
IV - deformidade permanente;
V-aborto:
Pena - (eclusAo, de 2 (dois) a 8 (oilo) 'nos.

Lrsio corporal "I"id. de morto
i 3~ Se resulta morte e as circunstãncias c\'idenciam que o .,cnte nlo quis o it:sul·

tado, nem assumiu o risco d~ produzi-lo:
Pena - recluslo, de 4 (qualro) • 12 (doze) .nos.

................- '

Diminulçio de peDi
t 4! se o qenle comele o crime impelido por motivo de relevante v.lor social ou

mor.l ou sob o dominio de violenta emaçlo, lOiO em stlluida a injuSta provocaçAo da
vilima, o juiz pode reduzir a pena de um seXlo • um lerço.

Sulosllllllç'o da pena
.tS! O juiz, nlo ..ndo llraves as Icslles, pode .inda SUbsliluir a pena de detençlo

pela de mult.:
I - se ocorre qu.lquer das hipóteses do parállraro anlerior;
11 - IC U '1esOts sIo reciprocas..

Ltsio corporal calpou
f 6! Se. lesIo é culposa:
Pena - delfnçlo, de 2 (dois) meses. I (um) ano.

A....lo a

t 7! umenl.·.. a pena de um lerço, .. ocorrer qualquer das hipo'leses do ano 121
l~ •

t B~ "'plica·se à lesa0 culposa o dispoSIO no § 5? do ano 121 •

PROJETO DE LEI NR 2.440, DE 1991
(Do Sr. Ramalho Leite)

Veda a cobran~. de aultas por atraso no p.gamento ~ contas
rel.tiv.s ao fornecimento dos serviços de energia elétrica,

telefoni., .b.steci.ento de água e llás c.nalizado.

(As COlI:ISSOESDE DEFESA DO COHSIl)lIDOR. HEIO AMBIENTE E MINO
RIAS; E ,DE CONSTITUICAO E JUSTICA E DE REDACXO(ART.S4) - ART.
Z4.11).

o r.ÓNGRESSO 'f...t:ION...L <lecreta:

o\rt.l' FIca vedada a co~rança de mui tas por atr..s:

no paaamen\oo de contas relativas MO forneL"ll11:ento dos serv.1~o. Cf

anerlta elétrIca, teleionia. abastecimento de água e gás =anM.~

.....t'.2' Eata lei entra em vigor n.. cata de SU" ;:._

bUcação.

Art.31 aevol8m-se as ~isposições e~ contrário ..

JUSTIFlr.AÇXO

ObJetiv.. o preaente projeto de lei proibir.. :>_

brança de lIultaa por atrasono paaament.o de contu.5 relativas :i0

'tom.ci....nto do. urviços de energia elétrica. ulefonia...b..·.!

ciunto de alUa • d. &AS canalizado.

lnaplra-o a idéia de que .. imp05iC;;'o de Sknções ps
euni;Írias pelo Mlraso nH. satisfação dos C'omproml !;E"I,!l rr.ferarttHS

à prest.lu;MO dCfUlftS serviços const.! tu! penallzH,çà" I!xeeSSJVII dos

usu.rJos que, .eralmente por diticuldades,finllncelras. deixom de

••1dMr. tempestivamente. suas dlvld~s para com as empre$~S conec~

slonariMS. Sabe-se que, COM freqüênCia. as dMtas de vencJmento

dessas contas são lncOincídcnt..es com M êPOCM de recebimer.t..o

dOs .alários, O que. Invariavelmente, leva o consumidor a p.aá-

I ... tora do prazo.
AdonIa!s, o gravame representado pela mui ta configu-

ra sançMo adicional para os u.uárioa que, Illém do con.tranaJme~

to de ter abruptamente cortado. o. serviço. pelaa empresas ror

neeedora., aMo ..i nda obrigados 11 pagar UIIla taxa cobr..d. para

o seu restabeleeimento.

No MOmento em que 08 brasileiros amariam o mMis V!

olento arrocho salar1al de que ae tem notic1a no. últ1mos ano••

decretado pela politica econômica perversa patrocinada pelo at~

1 Governo. que coleciona, até O presente, m~ito mais fracassos

do que êxitos, Justificam-se inicilltivas como e.ta. destin.das

• .1nl.Jaar oa ônus que lnclde~ sobre os mlnauados sal~riQI pe~

cebidos pela grande. mai'oria da populaçMo.

Pelo exposto, esperamos poder contar com o apoJo

do. e.inante....bros do r.ongrea.o Nacional para trlln.fo....r e.
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lei o presente proJeto que, temos certeza, vem ao encontro 'dos'

reclamos e anseios ~a sociedade nacional.

Sala das Sessõe , e~~dezembr~ de 1991.

4x'Deputado R ALHO LEITE

tor.s de FonOgr.aMas e aos Organ I !:'iMOS der Rad iod j fusão, ;,provada E'l1

Ro.a c. 1961 e adot~da pelo Brasil ~M t9 de outubro :~ t965 pc~

_lO do Decreto nll 57.125.

PROJETO DE LEI N2 2.441, DE 1991
(Do Sr. Carlos CanIinaI) produz, 'a=1'1'" JUS 11 IJ. direito conexo ilO de "lJtor, qlJiAndo nio

Altera atai nl 4.944. de 6 de abril de 1966. que dispõe

.obre • protec;io a artista., produtor•• de fonogl:illlaa e
or9_n18110. d. radlodltuaio, e dá outr•• providência.::

IAPEN5E-5E AO PROJE~O DE LEI NI 5.430. DE 1990).

O CONoa~SSO NACIONAL decreta'

a divisão do lucro t(qyido pr"~lst. nos parág...afo~ ~g e 32. na

..alncla de convencia entre ~. part••• A,tei destina 5.1 do lucro

t/tluido ao produtor 'anolr.rico (e~c;tta...nt. aQuf:l. que ni'o cria)

• 51% aos artistas ~U. tRnh•• ~artJcJp.do da grava~ão.

Hai4 absurda ainda t a exctlJsio do autcr da
IIrt. ill O caput do art. 611 e seus 55111. 211 e 311.

da Lei nQ 4.944, de li de abril de 1966, passa. ao vigora,. co. I
nia-

As alteracões P~opo.tas neste projeto ~jsa~ IJlIlc

S39 Quando nia tive..... p~rticlpado da vrava
CiD .úsicos .co.~.nha"tws, ~u. parte çaberá ao
I nto!rpr ..t ... •

S iQ Cabe ao autor. ao artista e ao produtor
~onográ'ico. diretamente ou por interm'dlo de suas
repre5enta~ões sindicais ou associativas. percebe
rem do usuário os proventos pecuniários resultan
tes da eMecu~lo pública dos fonogramas e repartl
105 entre si na ·'orma estabelecida no 52Q•.

d.. 199i.de

A!trtt·L.~
Deputado CÀRLOS CARDINAL

Sal. da. Sessõl's. I'M

LEI N9 4.944 - DE l5 DE ABRIL
DI: 1966

Dispõe s6bre a proteç40 a artistas.
IITodutore! de fonogramas e orga
nismo! de radtodiltls40. e dá ou.tras
providénciCl!.

O Presidente d~ Repúbllcs
Faço saber que o Congresso Naclo

naJ decreta. e eu sanciono a seguinte
Lei:

divi1lâo ~.•ai~ JIJ:':il do llJcro I {quido da ~:·lecuçio plíbl ic~ de

f"onog,.aM~S, Mot Ivo ~. qljl' .... bi\sl'io parZ\ sollcit...'" :'l~5 n':lbl"t's

c ilustres Pares a aprovilcio desta proposição.

as
ao

que
fnno-p;art lcip .....". da gravaçio fi! l'X 0.\0 prIJ.J~~t:u,..

yrá'l'o•. ~ ..

S 2g Do produt o arrecádado. deduz i das
despesas de cobran~a. cabem 30~ ao autor. 30~

Intirprete. 30~ aos mdsicos acompanhantes

·Art. 62 O autor. o artista e o produtor
~onográ~ir.o t~m direito à percep~~o de proventos
pecunlar,os por motivo da utiliza~ão de seus ~ono

gramas pelos organ i smos de rad iod i ~IJsão. bares.
sociedades. recreativas e bene~icentes. boates.
casas de divers8es e quaisquer estabelecimentos
que obtenham bene~(cJo direto ou indireto pela sua
ex.cu~ão pública.

tle 4 de abril de .1966. Q .uuinte 5~g,

ii\bril dt 1966~

JUS T I F I C A ç I O

Art. 69. O artista e o produt.or fo
nográfico tem direito :\ percepçáo de
proventos pecuniários por motivo da
utilização de seus fbnogramas pelo!
organismos de radiodifusão, baTP.s, F"tI
cledades recreativas '! oeneficientes
boates, casas de diversões e quaisquer
estabelecimentos que obtenham ~e

nencio direto ou indireto pela sua
execução pública.

§ 19. Cabe ao produtor fonográfico,
nlandatàrio tácito do artista, perce
ber do USUB.rio os proventos pecuniã-
110s reSUltantes da execução públ1ca
dos fonogramas e reparti-los com o
ertista na forma estabelecida nos §§
rl9 e 39 seguintes. ,

I 20 • A falta de convenção entr~
as partes, a metade do produto arre
cadado, dedUZidas as despesas, caberá
11.0 artista' que naja participada da
!fixação do fonograma e a outra me
tade ao produtor fonográfico.

Art. 42 RevogaM-se aS disposicõ.s eM contrário, .a

Il'SPcr:ial O~ InCISOS r, tI e IIX" do §3g, do.\ L~i n2 4 .. :0;4, d€' 6 c.t

publ icado.

MO~ de radio~\f~sio, bares, 5~c'.dad~5 retreativ~~ ~ b~n«flc~r

trs~ boate., casa.' dR dlver5õ.~ I: qualsqu.r c4tabclcc,~cntos qu~

obtrnhaM btnef"{cio dír~to' 01,1 Indireto ptli'. 51.lti\ (n:E'cuc~J p.ibllca·.

.....~Q produtor f'onogrii.fic:o '0 direito ã percepção d€ prt.•. .:ntos pec .. 

"Iárias por Motivo da utilizacão d2 SRU5 FOnOgraMas por organls-

-dlrrito con~xo·, Foi €~tabElecida pel~ Conyen~ão I~ternacionll

·S4Q Qy;ando o intérprete for conJ~nto vocal.
a parte a .1c 'd~vid__ , nos trrMOs dOOãSS;;lQ f: 32,
se"'. diVidida entre 05 co.pon~nt~s €. p.rcRla~
IIU.i~. cntrRQUC'. ao diretor do conjunto.-
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§ 3'1. Quando haja participado da
gravaçáo mais de um ar"<;ta 'e não
exista convenção proceder-se-á, na
determinação dos proventos, de acõr
1:10 com as seguintes normas:

I) dois terços serão creditados ao
tntérprete, entendendo-se como tal o
cantor, o conjunto vocal ou o artista
·tl"e figurar em primeiro plano na
etiqueta do fonograma ou, ainda,
quando a gravação fôr instrumental,
o diretor da orquestra;

',lI) mn terço selrá creditado, em
partes iguais, aos mmicos acampa.
nhantes e membros do'cOro;

m) quando o intérprete fOr con
junto vocal, a parte a ele devida, nos
térmos do nQ I,. será dividida entre
os componentes em parcelas iguais,
entregues ao diretor do conjunto.

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

DECRETO NQ 57.125 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1965

Promulga a Convenção Internacional
para proteçáo aos artistas intérpre
tes ou executantes, aos produtores

de fonogramas e aos organismos de
radiodifusão.

O Presidente da República
Havendo o Congres.so Nacional apro-

vado pelo Decreto Leg1.s1ativo n9 26,
de 1964, a Convenção Internacional
para proteção aos art1.stas intérpretes:
ou executantes, aos produtores de fo
nogramas e aos organismos de ra
diodifusão, as.sinada em Roma, a 2t\
de outubro de 1961;

E havendo a referida Convençáo
entrado em vigor para o Brasil, dE'
conformidade com seu art. 25, § 2,
a 29 de setembro de 1965, três meses
após o depósito do Instrumento de ra
tificação junto ao Secretario Geral da
Organização das Nações Unidas, efe·
tuado a 29 de junho de 1965;

Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente decreto, seja exe
cutada e cumprida tão inteiramentE'
como nela se contém.

Brasília, 19 de outubro de 1955;
144Q da Indeppndência e 779 da RE
pública.

H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

PROJETO DE LEI N9 2.442, DE 1991
(Do Sr. Carlos CanIinall

Art.. 3Q Ê a~rescentado à Lei nQ 5.9B8, d~ 14 d~

dezembro de 1973, o se9IJintt art. 31. renu.erando-5~ 0& deMais:

Altera a Lei nQ 5.988, de l-l de dezembro de i973, que re

gula os direitos autorais e dá outras providências.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTl

TUICAO.E JUSTIÇA E DE REDAÇAO(ART.54).

·Art. 31. Na Escuta dR ex~cuçio de obras
muSicaiS por Enlissoras de rad iod iflJsio para f'ins
de cobrança de direixos autorais, a Fundac;:io
Instituto Br.sileíro de Geografia e Estatística
definírá UMa ~Mo5tra aleatória, repre5entativa do
universo de €MissOrils do País."

~ONGRESSO NACIONAL dRcrRta: Art. 4Q Esta lei entra eM vigor na data de sua

Art. 19 o art. 36, CllPut, o art. 52, caput e

publicilc;:ão.

panl9rafo ünico e o art. 54, CilPut., todos da Lei 09

1973, pa~sall\ a Vigorar COR\ a seguinte rt!dac;.ão:

5.988, de rM especial o art. 15, o art. 53. caput eSS12 e 2Q. o parágrafo

ynico do art. 54 e o art. 9a. da L~i nº 5.988, de 14 de d2~e.bro

Inla I icenç.a
os d ire i tos

parcial ou
renoVQvel, de

de 1973.

É óbvio que a pe$soa jurídica não teM a capacidade de criar .,

portanto, a ela não poderia ser atribuída a condi~io de autor.

legais., ser
poder... para

tal, '''fria

segundo previsto •• outros dispositivos
da titularidade da obra, ~sto i. ter

o direito patri.anial de autor. Para

JUS T I F I C A C X O

o art. 15 dil Lei n2 ~.9B8/73 atribui autoria a UMa

eMpresa singular ou coletiva qUt org~nlzE obr_ intelectu~l

r.alizada por dif.r.nt.s pessoas. a utilize .. StU préprio na.e.

exercer

Poderia.
dtitlmtora

Art. 52. O autor pode conceder
il.IJtoral para que terceiro'!> exploreM
patriMoniaiS d~ $lJa obra,
IntegralMente, por meio,de contrato,
durac;.ilo nlc\ximii\ de c inco ano~.

parágrafo lÍn I co. Con5~.arão do contrato de
1 icE'nç:a autoral, as condH;oes de seu exercício
'Plant o ao t: Ell'PO, aO lU9i\t"" c ao pret;n OIJ
retribuiçi\o.

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

-Art. 3ó. Se a obra intelectual for produzida
em C1.1nlpr i Rlent o a dever flJnc i ana I ou a cont r~t o. de
trabalho ou d~ pre~taç.ão de serviços, 05 dlrelto~
patrimoniais pertencerão a a~ba~ as part~s,
cabendo ao õilytor, no mfnimo, a mFt~d~.

Art. 54. A licença autoral sobre obras
futl.1raS será perflllit ida, nas condíc;ões do art. 52.·

necessário que os autorts da obra coletiva (ou individual) a

autorizasseM legalMEnte a Fazê-lo. A supressio do art. 1~ corrig.

eSSR absurdo ..

Art. 22 É: acr~scenti\do no art. 30 da
~.988, de 14 de dezembro de 1973, o seguinte parigrafo:

L.ei nQ

·trata dos

o art. 36 da LEi ne 5.998/73. no Capítulo XII, que

direitos patriaoniais do autor. rePEte o errQ de

o autor dt ~ato, caso n obra intelectual seja produzida

conferir ;a pessoa jurfdica o dirrlto de autor. conjuntaaentt.S2Q Cabe~ ao compo~itor mUSical trinta por
~ento dos proventos pecuniáriOS resultantes da
e~:ecJ.ltão pllbllca de SIJa cr iac;:iio por f'onogrulaS e
vldeo~onOgraMas .. • cumprimento dever funcional ou a contrato de trabalho ou

·RM

dI'
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o "Manual de Direito Autoral: Fundaill~nt05 do Direito Autoral" do

d1rtitos ilatrillOl\iais a indivíquo ou tl:MprtSil,. o c~s.sion'ár ia o

substituirá no .xerc{cio dos d'irRitos de autorizar ou illtP~dir

então Ministério da Cultura. ·se houve Muit~ discussão e ainda utilização da obra. Faz-s« necessário supriair o art. 98.

há, sobre as circunst~ncl~s eM que a obra inteltctual é

~l~borada. tais con~lit05 ti. origaa na disputa pela titularidad~

dos direitos patrinloníais, ou s~jt1. pelo controle da utilízaç:io

econômica da obra~ (Mine/CNDA. 1989, pág. 1~). A redação dada

~ participa,ão do .utor da obr~ au..ic~l no~

proventos pecuniários provenientes da execução pública d~ suas

obras por atio d. fonogrà.a.. ou outro. tipos de utilizaç~o

públic« de sua crl~ção não SE en~ontra explicitado eM nenhUM
neste proj~to art. 36 resolve o probleMa. prote(;ão aos

o ãrt. 52 da Lei oQ 5.988/73 d,;: ·Os direitos do títulares de direitos con~)o:os esteja claramente esP€cifiCõ1.da. A

autor podem ser, total ou parcialMent~, cedidos a terceiros por adição de IJfll S2Q ·ao i\rt. 30 é E'5s('ncial à soluç-iio da qIJE'stio.

ele ou por Se'IJ5 5UCI!'5S0rE's'-, a titulo uniYersal ou singular, o princiPal problemill apontado pelos> compositores (!:'

pessoalmentE' OIJ por /'lu!ío de represftntante com ,poderes eSPEciais""
músIcos di' cha....ada f1UJ$ICa "nat.ivi'· do Rio Grande do SIJl por

Como está colocado no ôlrt. 52,. o principal efeito M~itos outros COMPositores de Músicas regio~ais ~rnostra

seria ~ rEtirada do dirRito RHclu.ivo que tED o autor dE autori- utilizada pelo ECAD para a escuta dr em.ssor~s de radiodifusão,

zar as diferentes ~odalidades dE cxplora~ão d~ sua obra,. prevista que se concentra eM grandes centros ~rb~n05, onde eSSE tipo d~

no texto constitucional,. em seu art. 5Q,. inciso XXVII. ~Ú5lca 6 menos EXEcutado. NSo haVEndo contageM da execução da

supressão

prazo,.

do art. S3 perMit~M ao autor Estabrlecer condl~ões de

preço e outras relativas aos direitos lIor.i$ E

IIu1sica pelo ECAD, n;\o SE' gera o direíto autora! ou coneHO. Essa

aMostra íntencjon~l e, portanto, não rEP~es~ntativn d~s EMissoras

de r~dtodlfu~io exlstent«5 nos c~rca de 4.see MunicíPioS~·O País,.
est~ prejudicando nosso cOMPsitore~ e artistas.

patriMoniais por Meio de IJII contrato de licença autoral.

o art. 98 da Lei 5.988/73 concede ao produtor

~onográ#ico o direito de autorizar ou proibir' a reprodução,. a

transMissio e a retransMissão de ~Dnogra.as por e.presas de ra-

A in~€'rç-~o dI!' UIII novo art. 31 na lei do di'reito

autoral dRter.inando qU2 a aMostra para a escuta SeJa alllZ'atórJa,.

repres2ntativ& do univ~rso d~ e~i5sora5 de radiodiT~sio do País e

cstatisticaMente calculada pelo IBGE, órgão espeCializado em

d~ 1991.

olevantaMcntos estatísticos e alt~lIIente conTiáv~l, sanará

probl«Ma.

aprEsentada ~olicito dos ilustres Pares o n~cessárlo apoio

L/~4
Deputado CARLOS CARDINAL

CON baSE na relevância E' JYstiç~ da proposição ora

dtodifU5âo bw. ~D.O sua execução pública por qualquer Meio.

A Con.titul~io Federal R clara ao dizer e. seu

~rt. ?9,. xxv~t que ·aos autores p~rtencE 'o direito exclusivo dR

utilização,. publicação ou r~produção de suas obras· e ao assegu

r~r,. no i"clso XXVIII? ~lín~a b do 8RSMO art. 5Q, ·0 direito de

fiscal h:aç:io do aprovcitaMento ~conô.ico das obras qu~ críarcftll OIJ

de que participare. aos crlador.sp aos intirpretes e ~s re~pecti-

direito cabe ~pena5 ~os criador€5 da obra 9ravada e aos artistas

que participare. da gravacão e não ao produtor Ton09r~fico. Est~,.

concedidos ao prodiq,tor fonOWlráf'lca. Q direito de i...edir a

ao artista intérprctR ou executante,. al~ das ..saos dirRitos

A .«••a Lei 095.989/73, ea scu ~rt. 9~,. conctd~

portanto,.

C.OJ\st ituc ionals.

art i go ea choqu&: COIn as d-j spo§ i ções LEGISLAÇÃO CITADA -CONSTETUTIÇAO
REPúBLICA FEDERA"'IVA DO BRASllJ

1988
grava~io de sua. interpret.~les ou .xecucles. 12M05, a5siM, u~

choque entrR os ~ois artigos (95 R 98),. ind«pendentcacnte da

Constituição FRderal que vi~ia ~ ipoca da aprovação da lei do

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

1IuIoD
d irrito autoral.

O art. 29 conceda ao autor ·0 direito de utilizar,.

'ruir... disPdr dI' obra literária, artéstica ou ci«ntí~lca, belll

coaD D ele ...t .... lzv .......tlll~Io._~..Iclo .ar· t ....c .. lra.. no

todo ou RM partes·. Havendo ·'ixa,lq autorizada· da obra

(publicação por algua _Rio), di~ o pará,ralo único do art. 29 que

a per.i.são privia,. para cada vez,. do titular da. direitos

patri.ani•• de autor. Isto signi'lca qua,. caso o autor ceda SEUS

DOS DIREITOS E GARANI1AS~AlS

........................................., .

ClpItuIo I
DOS DlRErTOS EDEVERES IrtDMOOAIS E C01.ET1VOS

ArL 5' Todos são iguais perante 11 ~~ ~m distinção de qual
~ 1\IltUIeZa. garantindo-~ aos brasU~lr~s e a.os e~angelros
Jésidentes no Pais a inviolabilidade do direito à VIda. à liber~ade.
1 Igualdade, à segurança e à propriedade. nos termos ~gwntes:
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xxw - aos autores pertence o direito exclusivo de utilÍZ2I
çjo, publicação ou reprodução de suas obras, transmisSível aos

_ lierdeiros.pelo tempo que a lei lixar;

X>MII - são assegurlldos, 1105 termos da lei:

,. _ .
b) o direito de'fiscalizaçâo do aproveitamento económico

das~ que criarem ou ,de que participarem aos criadores,
=:rpretes e às respectiVa5 representações sindicais e asso-

LEI N9 5.988 - DE 14 DE

DEZEJlBRO DE 1973

Regula os dtrettos autorais e dá ou
tras providéncias.

o PresIdente da República

Faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sancIOno a seguin
te lei:............. -.. __ -_ .

TiTULO n

Da. obras IntelectuaIS

CAPíTULO n

Da autoria das obras Intelectuata

Art. 15. Quando se tratar de obra.
reallzada ,por dIferentes pessoas, mas
organIzada por empresa smgular ou
coletiva e em seu nome utlllzada, a
esta cabera sua autoria.

T1roLO m

Dos direitos do autor

Dos dtreitos patrtmoniats do autor e
de sua duração

Art. 29. Cabe ao autor o direito de
utilizar, fruir e dispor de obra lite
rária, artistica ou cientifica, bem
como o de autorizar sua utilização ou

fruJção por terceiros, no todo ou em
parte.

Art. 30. Depende de autorização do
autor de obra literária, artistica ou
cientifica, qualquer forma de sua uti
lização, assim como:

I - a edição;
li - a tradução para qualquer

idioma;

.~.~ .........••....•- ~

m - a adaptação ou inclusão em
fonolP'ama ou pelicula c1nematOil'á~

fica;

IV - a comunicação &O jníbllco, di
reta ou indireta, por q';1&IQuer forma
ou processo, como:

a) execução, representação, recita
ção ou declamação;

b) rad1odUusão sonora ou audiov'
anal;

c)" emprego -de altofalant.es, de te
lefonia com fio ou sem ele, ou de
aparelhos análogos;

d) videofonografia.

Parágrafo único. Se essa fixação
for autorizada, sua execução pública,
por qualquer meio, só se poderá fa
zer com a per~ão prévia, para cada.
vez, do titular d06 direitos patrimo
niais de autor.

Art. 31. Quando uma obra, feIta
em colaboração não for divisivel, ne
nhum dos colaboradores, sob 'pena de
responder por perdas e danos, podera,

sem consentimento dos dem&is, ,pub}l
cá-la, ou autorizar-lhe a publicaçao,
salvo na coleção de suas obras com
pletas.

§ 19 Se divergirem Os colabOradorp~
decidirá a maio. ia, e, na falta de:.,...,
o Conselho Nacional de Direito Auto.
ral, a. requerimento de quaJ.,,_ r de
les.

§ 29 AO colabOrador dissidente, p?
rêm, fica assegurado o direito de nao
contribuir para as despesas da publl.
cação, renunciando a sua parte nos
lucros, bem como o de vedar que se
inscreva o seu nome na. obra.

§ 39 Cada colaborador pode, entre
tanto, individualmente, sem aquies
cência dos outros, registrar a obra e
defender 06 próprios direitos contra
terceiros ...--_._~ -._....•••... __ .-~

Art, -36. Se a obra intelectual for
produzida em cumprimento a dever
funcional ou a contrato de trabalhO
ou de prestação de serviços, os direi
tos do autor, salvo convenção em con
trário pertencerão a ambas as par.
tes cOnforme for estabelecido pelo
Coru.elho NaCIonal de Direito do Au
tor. -

§ 19 O autor terá dil'elto de reunir
em llvro, ou em suas obras comple
tas fi obra encomendada, apÓs um
an~ da. primeira publicação,

§ 29 O autor recobrará os direitos
patrimoniais sobre a obra encomen
dada, se esta não for publicada den.
tro de um ano aPÓS a en trega dos
origina.is, recebidos sem ressalvas' por
quem a encomendou.

... __ 4 .

CAPiTul:.o v

Da cess40 doa direitos do autor

Art. 52. oa direitos do autor p0
dem ser, total ou pa.rcialmente, ce:lI
dos a terceiros por ele ou por ~

sucessores, fi titulo universal ou 1I1I1
guIar, pessoalmente ou por meio de
representante com poderes especi.:t.U!.

Parágrafo único. Se a transmissão
for total, nela se compreendem todos
os direitos do autor, salvo os de na
tureza personalissima, como o de in
troduzir modificações na obra, e os
expressamente excluídos por lei.

Art. 53. A cessão total ou parcial
dos direitos do autor, Que se fará
sempre por escrito, presume-se one
rosa.

§ 1.0 Para valer perante terceiros.
deverá a cessão ser averbada à mar
gem do registro a que se refere o
artigo 17.

§ 2.° Constarão do instrumento do
negócio juridico, especificadamenr.e,
quais os direitos objeto de cessão, as
condições de seu exerclcio quanto ao
tempo e ao lugar, e, se for a titulo
oneroso, quanto ao preço ou retribuI
çao.

Art. 54. A cessw dos dIreitos do
autor sobre obras futuras será permi
_tida se abranger, no máximo, o pe
riodo de cinco anos.

Parágrafo único. q~ o perfodo es-
tipulado for L .,·minado, ou su-
perior a ci r nos, a tanto ele De
reduzirá, dI. .ndo-se, se for o caso,
na devida pru!'Qrção, .li remuneraçãe>
estipulada.

Dos dir ':08

Dos direitos dos artistas mtérpretes ou
executantes, e cios produtO! u de

Jonogramas
Art. 95 Ao artista, herdeiro ou su

cessor, a titulo oneros ou ira:tulto, cabe
o direito de impedir a gravaçã.:>. repro
dução transm1ssão, ou retransmisSão,
por empresa. de radiodifusão, óu utill
zação por qualquer forma de eomunl
cação ao público. de suas interpreta
ções ou execuções para. as quais não
tenha dado seu prévio e cxpresoo con
sentimento.

Paragrafo único. Quanrlo na inter
pretação ou execução partit~ipa"em va.
rios artistas. seus direitos serão exer
cidos pelo diretor do conjunto.

Art. 96 AS empresas de radiodifusão
poderio realizar fixações de lnterpre-

Art. 98 Tem o produtor de fonogra
mas o direito de autorlzar ou proibir
lhes a reprodução, direta ou indireta
a transmissão e a retransmissão po~
empresa d~ radiodUusão, bem como a
execução publica a rea.lizar-.se por qual
quer meio.
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PROJETO DE LEI NlI 2.443, DE 1991
(Do.Sr.• Carlos Canllnal)

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO'

............................ ,.., '" .".
Disp~e sobre a obrigatoriedade de aposição de placas eXpIic!
tivas, e. monumentoS' históricos.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios:

(AS COMISliOE& DE. J;lD.UÇACJ\O, .CUI,TURA E DESPORTO; E DE CONS'VTUI

CAO,E JUSTIÇA E pE REDACJ\O(ART.54) - ART.24, 11)

o COIlGRESSO NACIONAl decreta:

Art. ,a Todo e Qualquer monumento nistórico exis
~ente no tel,'i'ltõ,iionaclón'al i:léve ter piacá e~pilcatiya ~po~ta

em lugar vis!vel.
Parágrafo único. Para ?s.ereitos desta lei,enten-

de-se:
I - por monumento 'histÓrico toda e Qualquer obra

ou construção alusiva a v~lto,reito ou data de valor ftistórico,
'art1sticó 'ou 'cultural;'

11- por placa explicativa toda e Qualquer Inscri
ção Que identiriQue e caracterize,situando no tempo e no espaço,
~ulto,reito ou data de valor histórico,artístico' ou cultural.

, Art. '2Q Compete a Quem manda erigir monumento nis_
bórico a ..pç'siç1iô ·d.e placa explicativa de Que trata esta lei.

IIrt'. Ja "Esta lei 'entrà em vig'or na data d.e sua

pub1ll'ação.

................ oo .

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterizaç~o
de obras de arte e de outros bens de valor histórico. artísti~
OU cultural;

, V - proporcionar os meios de acesso à cultura. à educa·
ção e ~ ciência; .

................................_ ~ , ..
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Fedetal
legislar concorrentemente SC?bre:

IX - educação, cultura, ensino e desporto;
....................:.. .

. § 1" No âmbito da legislação concorrente" a competência
da União Iimítar-se-á a estabelecer noones geraIs.

.. ~ •••• - ••• - "'-oo.

JUS T , F I C A.S A O

Nos terRaS do art. 2;,lv,v,da Constituiçlo Fe
deral,"é competência comum da União,dos Esta~os,do Distrito Fe
deral e dos Municípios impedir a evas~o,a destruição e a desca
r.cterização de obras de arte e de outros bens de valor históri_
co,art!stico ê culturai".bem ·co~o' IIPfopor'cionar os meios de aces
so à cuI tura, à e,ducação e à canela".

PROJETO DE LEI ~º 2.444, DE 1991
(Do Sr. Laire Rosado)

Dispõe sobre caso de dispensa da multa referenB ao alist~

menta eleitoral intempestivo, acrescentando parágrafo únicó
ao artigo 89 da Lei n9 4.737, de 15 de junho de 1965, que
institl1i o Código Eleitoral.

Portanto,a aposição dé placas explicativas em mo
numentos históricos, com vistas a Identificar e caracterizar,si
tuando no tempo e no e,paço,vulto,feito ou data de valor hl'tóri-

. co,artístico'ou cultural,é um meio eretivo de acesso à educação
e à cultura.Além disse.certamente contribui para impedir a :esca
racterização de obras de arte e de outros bens de vaIar his:órico,
arUstlco ou cultural.

(À COM1SSJ\O DE CONSTITUlCJ\O E JUSTICA E DE REDACJ\Ol

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q O Art~ 8º da Lei nº 4.737y de 15 de

julho de 1965 y que ínst ít'Ji o Código Elcitor,':dy I)assa a

vigorar acr~scido do seguinte par~grafo ~njco:

~Art .. 89

Parágrafo IÍn I co w N~\o Se ap 1 i cará a
1'o\lJltà ao não-al t'5tudo tt'.l.e cOl\tpletar
dezenove anos antes do Inicio do prazo
de aI i~tamento da EI€liO:ãü IrtH~dlatal\lente

subseqijente y desde qlje proceda à
i nser i ç:ão até a data do &:ncerramento de
tal prazo. ~

Assim Sendo, - e considerando Que compete à ,nião.
ainda Que limitando-se 'a estabelecer normas gerais,aos Estaaos e
ao Distrito Federal leçislar concorrentemente sobre,entre c.:ros
assuntos,educação e cuctura (art. 24,1X,§ 12,Constituição F.1era:)
sub~eto a presente proposLção à apreciação dos meus Llustres Rares
nesta Casa,com a esoerança de obter apoio e aprovação para ::nve:
ta-la em lei federal.

Saca das Sessões, em ~.., de A_~_ de '991,

L~~-'/
Deputado CARLOS CARDINAL

sao

JUSTIFICAÇ~

No Brasil, o voto e o nlistamento do eleitor

ohr i gat ór i 0$, i ncorr endo em ml.11 ta OI.itras sanJ;ô&~$

c,pn$t itucional e~{presso no art 14, §" iQ, dia Lei MaCJna ..

conlPete a lei ordinária -fBzer y já ql.fe se trata de matéria

const ituc il:m>\l ..

previstas na lej eleitoral quem deiNar de cumprir estes

deveres cívicos em telllPO' oportuno.

de dezoito anos, con-forn\€ mandamento

ordenamento

<:llistamento

nenhum reparo

ao

elll nosso

um d j re í to e lJIl1 d€'ver dos

"no tocante

isso, pOI'"tanto y

é assinho voto

Quanto

No entanto,

jur{dico, sj~ultan~alllente,

c i dadãos nla í ores

.. .

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

LEGISLAÇÃO CITADA

Titulo m eleitoral parece demasiado rigorosa a comina~~o de multa ao

eleitor ql,le debta transcorrer • in albts· o prazo fatC\l de
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havendo ~ vista qualquer pleito onde exercitar sua cidadania

aS!ôíOl adqlJirida.

sut\ i nser i ç:ão dia €nl que comp'leta 19 anos - meSl\lO nãc) LEI N" 4.737. DE 15 DE JULHO DI;,1965

(Texto consolidado)

Afigllra-se-nos ínút il impor tal pena a l:lUE'Rl

·'r!eil:e de requerer sua càPacidade €l~itoral ativa. SE' de tal

onlí$são não resl.lltar aURulnto no abS>E'nteisftlO eleitoral pela

sinlPles razão de nenhun\ pleito. e$tar-se travando à época.

Orar a obr i gato/" í edade do dl',tament:o

'-dI" • Clldiao E"/Iora!.

.......................................................................
Art." ObrIUr~lr()nir()qllc niosea"t.rlllle os dezenove anaiou o nalur.allzadc

.., lin y afls.ar ..te um ano depois de adqultlda iI na~k)nal~ldehfi~lh:lfa lOCOrtcrl
111 _1,1111 dt trh a dez por ,"enio sol;lre o "llor do salarMl mlnJmo da rC'láo. Imposlil
pc!" JUIZ e cr""fJda no alo da lR\Crlçio elelloral. alra\(!- de ~Io fedaal mUllllzildl
JItOpróp!JO requerlmenlo (1";( .')

eleitoral só

\Joto.
tem sentido como reQul5ito para o ~werc(cio do

...........~ .
<:\listamento, deixe de eHercer selj dinnto - dever de votar
deve ser penalizado.

Deste modo, somente Quem~ por falta de!

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

inofEnsiva quanto ineficaz?

AI~m disso, a Cl.plicaç:ilio da lIlulta nO$ te.-mos

atualmente prevístos telll o ef&.'íto negat ivo, notadamente no

interíor mais Yemoto do pais, onde predominam B pobrE~a e a

rustícidade do sleitor, de ~fugentá-lo de vez d€ participar.

dos fllturos ple;tos, sabendo-se de antemão, ~m débito com a

Justiç~ Eleitoral_

negligência na in$crição de

alguém nenhum

de qualquer

SE, porém,

desfalqlJe produz

pleito por que
no número total de votant,es

punir esta omissão, tão

• &4:., N" ft 'ito - DE , DE JUJlHO De 1172

JJ:tr.oe!OON. I1IQJWJlH a.:;:ltl~U; r,':n~'t, r~~JcrUgo.' do Código IltlforaJ

Q lUl1cmt.e di It.ep\ lrlica l::açe saber que o Conil'ts30 Nacional decreta
:! !"'.1 ~loonc.cno • aeru,"l~ J 0.'1;

1\"1 I" N'J.O H ap·l~ar. L m~·lt. prC\I!U1 no art:p r do C6d:!;'z Ele!-
t"1&1 ttoei r.: •.1:11 af' .;,,1·15... quem ,~ m!'cr,v~r ate .. data ti: en~r·
J;.:::~MAJ da prazo de aJI.hIU'!ltnt: das e:t:ç~J, de 15 c:e novembro Cf lV71.

. 4ft. r I:J\.I, Lel en1.n t:m '·I,or na tiau de 'SUi t1':.1bllcaç6.0. n~OIad.J.5
:~ r,':'plOl!l(DeS em contrar50.

t."klllla. I ap JunM de 11'';'2; :H' da. lnOii;:ltndenCla ,It- da
j'.'; ...!mca.

klnUo a ... Milite:

AIIHCO MllaMe

eleitoraig ~vulsas com dispositivos transitdrio~ di$pensando

sllbmeteluos ao E"){an)E' desta Casa com flJndada Esperança em 5ua

aprovatão, haja vista a elevada consciência civíca d~ nO$SOS
Pares.

• Paco ..bitr qu~ o con,rC"SSO }(&('lon,1 dterptou. :) Prestdtntf' ~a Rrpu'"
Itl.ra. l\Qf tl'rr.'W"!o c10 : :1' do .,IIJO H (!a Constltull;'io JI'~tkr.l• .Y:'L.:~nou.

• IV. JoM .. M.,llhiea PlDh..: PrrJldrnt~ do Btnad.o hdf'ral. l:Kl' temlY4
lIt I t' do .:'tlIO U dA CClnl"'Ulçl0 Ftdr........ prom'J.lo • 1of',U1D1~ UI;

Art.. I' !fAo » aplicara I multa ,rf\'IIta DO Irtfro .. d. Lti n
t.m. ., 11 cs. jUlbo de lll~ ICOdIIO IJfllOrall. &(S Q~ M tmc;'t'vuf:m.li' •Catl CO ftlC'frrâtnento da praJD Clt' IlJItamrnto. para &I tlr.;otS de
~ -

An.. P ""11 LlI entrar. rm ncor 1\& clata de lU. publlC'.~~o. no...
1IC*d" u CupoaIÇ6e. tsn toou'rt•.
~ I'f'dtru. 2 di' ~Iro 4e 1171.

PlJJIk IfIbrt • iH"f." Â "'li'" It"'Nt. pilo .rtIÇiJ, • cf. Lf'i 'l- ••737.
~. lS 4t /ML'«o ", 1"5. , .., ,",Itr., • CoCiro I'ln,,,r.r.

LEI~ 7.373. DE 25 DE SETEMBRO DE 19~

LEI )I' '.211 - 11 2 te JAJmIO te 111.

DIIp6t ..m I lM~k 111•••11. 't~"lJl." an..... -L~ •• ".737• ., IS ••
,.ao ..."J fe..,,. E"'IanlI.

O Prtudcnte d. Cim.tl dM DtpurldOl. Rq clCrdao do clrlO de Pre~uSentc di República
'eco ..btr qUt' u CotlJ'~\\o' r..tlon.1 de:rtll t cu Ul'Klnn" • W(..lnlt leI

Art. r NAo IIlpltC.ní • n"IIII prrvulI na .n ,. di Lei n' 4137. ~ l' dt Julho de
"" (eMIti ElelloralJ. 601 adadiot qur W Ih'l.rflll ckllorlU .Il a d&tl do cnccnlmtftlO
..Jl'UO" arJ'llIIKnlo par. u detÇóc' de 19&6.

..·..AIL·~ "E~i;~l ~~i;~·~~· ~;;~;·~~'d~l~·d~·~·~~'~~·i;~~~·········· ·..········..· .
An.. .\'OI&a'W" dI'PO\lÇÓes Cnt contrJrto,.ma... 25 esc scte.nbro de 19K5. 164' cU, lndcpncUncia c 97· da Jt.epúbhCl- ULYSSES

GU/MAIlÃES - F."'4NI. L"•.

comparecimento

Leis 5.780 de 5 de

2 de janeiro de 1976 r

presente proposição que

maitlr

aI iste a tEmpo de ·....oltar em urna.

do

f' í to da

nome

Todos l' econhl:tcem <.\ Ilt I 1 i dade de~sas an I ~t I as

Tal o

conced i das

representatividade dos oleitos ~or permiti~em aos eleitores

o cumprimento .. sem maiores despesas, de sell de.....er de ....otar.

Porque, então, não dar solu~ão definitiva

através da lei com ef'eitos pernlôl\nentes,

vez as isenções casu(sticas dess~ legislat50

São e;tanlP 1os d j ~';so as

junho de 1971 <art. iQ), 6319 de

7373/85 (art. 1Q) e 7664/88 (art. 36).

ao problema,

abandonando de

-ad hoc·?

Sala das SessõG.~s, em /~ de ,:i./~<'- fie 1991.
.)

lilf.L< (1,..........
Deputado LAIRE ROSADO

Tanto qlle

de tai5 multas t1llem se

d~terlllil1ada eleil;i:lo.

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAsn.

1988
Titulo"

LEI N' 7.664. DE 29 DE JÚNHO DE 1988

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
I'Ma1lIfJwt .,....'~."alluç'-... ,.Iç6ts••úd,..IS.....~

... I,., ~ ... "tna pt"CIvldf.dlll.

..........................................
Capitulo IV···························

DOS DIREITOS poLiTlcOS
Art. 14•.A soberania popular sera exercida pelo surrâgio uni.
versal e pelo voto direto e secreto. com valor igual para todos.
e. nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito:
11 - referendo:

111 - iniciativa popular.
§ }., O alistamento eleitoral e o voto são:
J - obrigatórios para 05 maíares de dezoito anos:
11 - facultativos para:
a) os analfabetos:
b) os maiores de setenta anos:

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos............. , , .

................. , .

........................................................................
AIt. 36. f"1C11II &ftlnlldos os ·debdos deaMTtlltlS di muttl prrvista no art, .. da lei n'

4137. de: 15 de Julho de 1%5. aos c:;ue se Inscreverem como ele::,)res Itt • data Jo enc:crrAmenlo
• pruo di altStlmcato pua as dc~óes de U de ftOvembro de 1931.

. .
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PROJETO DE LEI Ng 2.445. DE 1991
(Do Sr. Jamil HadlIml

Acrescenta incisll a~ artigo 29 da Lei n9 1.521, de 26 de.
dezellbro de 1951, que "altera ,dispositivos da legislação
vi,ento sobre crilles contra a. economia popular".

(AS COHISSOES DE ECONOMIA, INDllsTRIA E COMl!RÇIOL DE FINANCAS

I! TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUICAO E JUSTICA I! DI! REDACJ\O(M<T.54)

o ~_ JJM./ouA... """'-7....

Art. li - O arti90 21 da Lei nl 1.521. de 26 de de

...abre d. 1951 pam,sa a vigorar acrescido do inciao XII, com a

••guint. redação:

-IMCISO XII - Cobrar multa, juro$ ou

,.)u.olú~.nto8 de funcionário públ ice,

aposentado, pensionista e demais

erabilhadores assalariados, quando

ficar provado pelo interessado que o

pagamento de salário, provento ou

pensão o~orrer posteriormente ao ven

ci.ente da obrigação. A referida i

••nção pre'valecer:á até (dois)

diaa após o dito recebimento."

Art. 2' - Esta lei entra ell vigor na d21ta de sua

pUblicaçãO~rt. 3' _ ReV09Am-•• a. dispósiçõ.. •• contrário.

JUS'lIPICAÇlO

o atual governo muda, conforme sua8 con ....enlências

•• data. de pagamentos de proventos, pensões e v.ncim.n~oal

deixando oa trabalh.dore•• aposentados, ~uitaa veze., impos
sibilitados de cumprir suas obrigações con~ratuais, pres

tações relativas à aquiaiçio· da casa própria, entre oueras

obri9açõU.

Fic•• por ea.a razão os trabalhadores, funcioná-

rioa • pensionistas, por maia das vezes obrigados pagar

.ul tas, juros, correçio monetária a .eua credores, ~I'I função

de mudanças ocorr~das no calendário de recebimentos de ven

cimentoa, salários, pensões e proventos, que nem sempre coin

cide com as datas das obrigações assumidas com base no ca

lendário anterior.

o projeto em tela visa assegurar a e8sas pes50AS

o direito de não pagar juros, multas e outroa acréscimos,

quando ficar provado que o pagamento de salários, proventos

ou pensões, ocorrer após o vencimento da& obrigações por elas

cO,ntr... ídaa.

Sala da. Sessões, 12 de dezembro de 1991.

'-::-, . ..- ---.:..""
~C",.(

Deputa o JA~IL HADDAD

LEGISL1ÇÁO CITADA

IOII J!-. 1.521, llE 28 ai wZtjOIIO "" 11161

&LftD~ ao UlIDL&OIO a·
lIDIft _ ciDus ....... A ...llOI1l

1'OI"l7L\&.

o ProIIdeD:& da Rep1lbllca:
Paço sabor tj~ o COlll= !loclnDal I!~rett. e eu _DO a M

IÍÜD&a LeI:

Alt. 1••. Ilerio puoldOl, Da forma deSta Lel Da <rImes e as CODtr&
.....çõe. conua I ICODOm1& popular. Est& LeI reeul&rt. o "u 3u1pmODto.

Art. 2.· Blo crimes desta Datureza.
.. I) Recusar individUAlmente em estabelecimento eomcrc1al a 'Prestaçia

de aervlços essencla1J: .. lubl.iSt!ncla: aoDezU mercadoria ou recusar ,en...
dI..1a a Quem t!teJa em cond1ções de comprar a pronto Il&':,:mento;

fi) favorecer ou pnterir eomnrador ou 1regu!.s em detrimento de
aut!<>. resaaJval10S 05 ol.."<Omas cle eDtreia ao c:onaumo por IIltermtcllo da
CUltribUidon. ou revendedores:

ml _ l nnda 011 nnder lIIOr1'adorla 01l produto a1IDlentlclo, cuJo
fa1ll1oo bllJa de..teDlIido a ~oçOoo ofIçIaIJ, qUaDto ao p&o e OODI-

~~: D~ar ou c1e1xar o fomoctolor de IOrY1ço' enenclals di entrer&\" ao
freeu& a DOta relltl.a a. prestaçlo de .."Iço, d!l!de que a ImporlADClà
ex_a d. quln...>melro< • oom a tnclltoçl0 <lo JlC09O. do Dome • eo<Ie~o
do wtabeleclmento. do DOme da flrml ou <os;>on04v.1. <Ia data e local ela
transaçlo e do nome e resíd!ncia do freICu!!s;

V I misturar ,.nel'Ol e _relelorl.. ao upõel.s dUo~DtI3. expO-loa
.. 'yenda ou 'fende-IOf como PUfOl: milturar gênerOl e merc&dor1a, de
qualldade desiguais pua u:pO·l05 ••enda ou "enoe:-lo& por preço mar
eado 'Dara 011 de mais alto custo:

~~~~~~~~~~!e:~:·~e ~Cr:~o~eere:e:C~~:ie:Uou~:
&ali Ilneros q:aercadonas ou semço5. por preoo wperiar ao tabelado••nun
como nio ma.nter aflndas em )tI«&l 1'ulytl e de táCll leitura. a' tabela.
de preÇOS a,rovAda15 ~lo! ófi'ãol: competeDtes;

'Vn) negar ou delxar o YeD~dor de farneeer nota 00 cad!'tDO de .m..

=::Jt:~J: g~1r:t:Zlr~~~s:;d~ede se;:~J:;t.~ ~~~ ~~~~~
ave Sfl'io tRn~ de ~Jo - o ur~ da mercadoria l'endkla. o DOme • c
=~od: o~~~e;~e;l~':~~~r:u~:~pon04'''''a data a ~ da

VIII. eelobrar aJuou :>aro impOr determinado _o de te""'~ft
afd;. do oomn:radcr Que nio eom~re de outro "f'tntledar-

IX. obter. ou tentar obter Il&MO' lllclloo eDI aotrlm.Dio do po'Q.1lIl de
atmero Incletermlnlelo do -..- medlaole upeculaç6eI ~n prbCe...,. lrau
==,~~la de 'lIove", •..~e1l.s". 'pl<:harclllmo" e fllJatst.luer OUt!QI

.c... "lotar contrato d~ 'fe..'"1dl a. pr-..staç6es, fraudando 8Ort~I[)IIi ou dei..
XJIJldti de entregar a COWtt VEDÓld., aem devoluçlo da.s prestaç6el cqu.
ou dnoonta.r destas nu vr.ndns com ~". de dom1nio. Quandl) o contra..
tl) cOr f'e..'!ft'u'Ididc po. cUlpa do comprador. quantla maior do que • cor
l'e1J):J!tdente • CiellrcdkÇAo cio objet.Q:

Xl, fraudar JldOS: :JU lIlttlJaas padronizados em lei ou reliUl&tnentos:
J)OIIUJ-Ios ou deti:-los. para efcltoe de comér.=10. IJLbenao estarem nau..
dl<lOl'

Pena: detençlo de >eis me..' a 1I01l anoa e multa de doll mn • elll.
lJlle_ mlJ c:rulell'Ol .

Partlrafo único Na eonllltUraçlo dos crlm.. llre.lotoo. neota Lei, bem
eomo ne dI! qualQuer outra dI!' dc!efi& "e economia popUlar, sua 8'Ulrda e
au empr!go considerar-se-lo ean::.Q de primetn. neeeMldade ou n~..dos
ao consumo do pofO. O! r!neros, .~. men:&dor:llII e qualauer outra
espkle de coil>4S ou b!ns indispaDlá"'.is • !!ublilf1*.n."!1\ do lndh'ldu:) em
conrtlçbe, bfgU:n1cl.6 e ao t'xcr~lc1L :lorm&l de 1llB.B aUY1dades. bt.i.o com..
preendidClI nesta drfncçlo 05 artl!to~ dtstJnadOli .. aJlment.J.çlo. 110 yeaw'rl0
e • llumInRçáo 05 UOPlr>f'UUc!lS Oto unJtárJl3~. o eombustJvel, a habJt.Açlo e
.. _mlol' de eenótruçlo.

PROJETO DE LEI Nl! 2.446, DE 1991
(Do Sr. Jacksun Pereira)

Dispõe sobre obrigações tributárias das entiàdes sem fins
lucrativos e dá outras providências.

(As COMISSOES DE l'INANCAS E TRIBUTACAO; E DE CONSTITUICJ\O E
JUSTICA E DE REDACJ\O(ART.54) _ ART.24, II).

o Congre$So Nacional decreta:

A~t. 12 Fica expressamente vedada. ~ara

e~rlto de gozo de benefícios ~isGais. toda e q~alqurr doa~~o
de contribuinte. pessoa física ou~juridica. a entidades se.
"ns lucrat ivo5 a ele vinculadas na ·-forMa de col igada.
controlada. controladora, ou d~ qualqu~r outra ror.a ~m que
'Ique con'igurada a part íCipação de UM dos doadores na
~titulilridad2 das. ref"erídas entidades, inclusive .atravis de
~eus cônjug~s ou f i lhos nlcnol'"cs.

Art. 29 Par1t os ef'citos da pre-sente' l~i.
cons i dera-s.. do~cão a t ran5ferênc i a . dei i n i ti va da
titularidade do dOMíniO plRno dos ben~ e dirritcs. e~etu&da
li titulo gratuito pelo do~dor.

Art. 32 A~ entidades SR. Fins lu'rativ~~, de
4Iu.lqlJ~'" nat'..lr€,zia. Já e:tistentes, b~. COMO .s q'Je viereM a
ser in.t itl.lídas. deverão apresentar 4f>QlQe5tralll~nte- i'tO
Oep.rta_cnto da Rec .. i ta F4rderal ~ contab i 1 i ::ação de suas
,..c.. itas e de5Pcsa5. aCOMPanhada. dos resP€ct ivos
co.prov~ntes da movimtnta~io bancária no período. p.r~

.~Rito de ~isc~lização da origeM e apli~acão de seus
..>n9r.~~os•

"rt. 4Q ,'s "'e5!.o~s J .•1' i ti I( ~\S r ..'(er Idas. (. o
..rtllo ilnterlor. UMa vez b~n.ficlaoils por .ncc-ntlvos
'~'SCill'" dC'vcrIlo cO.,unlcilr •. ~nt,..o t::M t=:i iquln::e) dIas, p~"'", .
"ns de reglstro. ~O OtJl~rt~Mf:nto Oil \otf:C~,t" Fc~~ra\ <")s
sub'lidfo... rttCilbllllJ~ It llnYI"''' comprovôlnte der SI.l" o1pilC~I,;..ÜJ.

Art. ~g FICa. '.clJlt~ ..o O...arta.ento ÓA
Receita F'rdE'r"l P::19'" a P"t~ali;;:ac:r,o d€'Ptric,~ ro. v'stns ;\
co.p"ovar..~.IJ flu ,tIJtl'nllC:IO .. ;Jt. to" V~1cI" .10 li .... dCl;l~o. (lU"'':>
d.sp.s~. corrRrao por ~ontl dQ doador.
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'llrágra'aúnico. Quando ocorre-r d tY~r9inc l;a
entre Q valor ilPrR.lWntado prlo doador ~ o constantE do liludo
_ertcial, caber~ a prlWvalincla dEste, ,ara «fritos fiscais.

Art. 6Q Ali. das sanções pena i s cab jYI: i 'S •

• IItI'cáv.,is .,.os contrib'..tintts ~ d""'ilI5 p~ssoas naturais QU
Ju.rídicas que concorrEreM para o delito, r~sponal'râo p~la

IItrátlca de '5onegiu;âo fiscal. na f.or.. da l~!nslii\cio
tributária VigEnte, cUMuh.da COM a pc-rda' da dll"'''ltO de
usu'ruir, durante dois anoli contl'dos do· ato :ftdMlnlstrat .....o
condenatório, dos incentivos f'f5cal'S 4"edrra,s. os
contribUintes qUE utilizar!'llII. índ."'da.cnte. rECibos cUr
do.côes ou outros COMProvantES inexatos, co- o f",to de 'S"
eXIMir4fAll OIJ dI! redlJ:treM ~.i.S obrI9ilf;'é'f:S trítp.ltâriil.s.

Parágrafo !jnico. As P~S50.'5 naturaís e
jurídicils qUE contr"ibuir"€'flI_ dlr"~t;a (:JIJ Indírrta"'wntr para os
atos; d4f que trata l!ste ~rtigo. Tic•• ~ujt:.t ...s ~s M6:S....S
penalidadR!i adMinistrativas. incluslvr Multas .. i\plícávt s
~os contribuint~s: .

Art. 72 Caber. ao Podrr Executivo ba.ixar ato
rftSrMat ivo contrndo as instrlJ,3'es na-cl:ss~rias it
re8ul ••tnta~ão da presentE Lei, dentro eM 3' <trínt~) dias.

Art. ao Esta LI: í Entra. eM v j gOl'" na data dR
sua publ icac;i(o.

Art.. 92 RRVOgam-stt as d iSPOSIl:ÕES
éontr.irlo.

.JUSTIFICACM

UM do, ardiS Mais vrzrlros na priÍ.tl~a da
sonegac.i\o f"iscill ~ Strln ~~Yidi\ i\ cr ",t:ão o''! ~ ~tt1 i::::i\J;~o"
IIrincipal ..ente por RMPI"I'Sil5. dI: entidades sell Tlns
1ucrat (vos. Ca. il. f'tn21l idade escusa de ocu·]tar a
MOVIMenta<::io ECOnÔnll.ca reh.t IVi\ à. f:.·IIC1re~a .. d. qual Ca.bE a
obri9a~ão dv r~colher tOdC5 os tribut~s d~vjdos.

À soabra dos brnrríclo~ fiscais concedidos ã.
cntidl'dl'tIi $~. f"ln"lidadc lIJcri\tlviil .. 1OCIJP 1IE'tMn- c.. t:

.ndevld.l,urnt~ IIIIJltO'5 t."MPre5.árlos In€OJcrIJP1.llosl)'i, çoncorrpndo
a.~ M p~ra IJ.~ ~Ya~~o ~Ignlrlcant« d& rccEit~ tributária, rM
,r.Juizo do. cotres· públ icos. A

Há n .. lf'9isla,:ío> t;:'/'JtiiÀli4 atIJ"] IJma q~lIl.d dI'
IncrntlYoOio fl":>c:al'~ ·nlJ€r~çc\tJo5 "1 l:antrlbIJlntes., PIt5,Ool'~

f"íslca. 01.& JlJridlcas. prlncl,ah,«n~e na àrra do IMPOS.to de
renda. COM vistas a rR~uz'r a carvi\ trlbutári& dessas.

....soas RM razão de doac:õEs c.,.C'tlJad ..s ã\ «nt idadES
filantrópicas de qualqul'r natureza seM finalidade de lucro.

Os propisitos ~ quI' se 1ig•• os ditaars
erigidos na leglslaç~o eM relação à tIlIatlÉ'ría. são os n,al5
louvávlf'15 «-M todos os teMPOS. O País te. ntcessídadl:' de
obter recursos carrEados direta.entE da ínicliltiva privada
para ;aliMentar 'Seus progr.Ma5 de i\lcance SOCial, cultural,
eco1ó,ico. r~ligio5D etc ••

O~e.os" pois, . est intufar .. prol ii'l'racio
dl'ssas sociedadES qUI', não Visando a lucro. prOPICI~M

bttn.,ícios ir1contáve-is lU" todos oç SII'9Nentos da soci~dadE'.

antlrcip.ndo-slf assim à atlJa.çio do propr ia Estado no sel.1

drver de prOMover o bem-estar ~e toda a col«tívldad~.

E dúvida não há de qUE o instruM~nto MaiS
valioso no florescimEnto dessas ln~titui~ÕES ~ a crí.çio de
incentivos fiscais, no caMpo dos vários tributos.

Ea contrapartida, nio podeMOS jaMais p~rMltir

que haja detur-pat;âo doIS e)EYiLl.dos obJet iV05 preconl:ados na
proprlil Constituil;.iC), rt!'latlvalM~nt:e 'il política de
dcsenvolviMcnto eqUilibrado Entre as várias rl'giôrs
brasileiras .. COM a 3,JI.1da d. TIJnC;ii\O E).Ctraf"iscal do triblJto.

Através da prcsente iniciativa, propo~os UMa
Medida de .alor rigor e controle na dPlícac;ão dos incentivos
fiscais vinculados 3. doações enderEf;adii\$ :a ftnt idadflt5 seM
rins llJcrat ivo"i.

PriM... rõltllC'ntE'" conSignaMO!> no prOJEto ~

veda~ão do 90~O de benefícios tributáriOS ~m se tratando de
dQa~õ~... e-fttladas POr" r'ontrlbuintl!!t tl'.1C!' e5tE'J~Rt Vinculados
d~ qlJ~lquer fQrM. as ~ntldade$ favoreCidas.

" I

Est.bl'lec~.os cxplicltaMcntt:' no lcato da
IIropo~ i çio *' obr Iglat or i ed21de de apr«'!órnt a(; tk, ~It'.r~t ral à
RII'ClI'lt;. Frdcrt\l. por pi\.-te d~'!ó5"'S f'nt HJé\dr..... dA
contolbll l;::illo.:'O el .. ·.IIJi\S r rCEltas ,... despr.s"s ...\r.'oAwc\uh.-d",s da
reSllttct I va ..ov llllll'nt a~~o banci\r I e\. Ad...", I s. r I Caniu obl" 1gadas
a COMunica" ;.. RecrJtl' F ..d ..ral o recebh...nta dJr subsidios •
da. ~esp.ctiva~ .plica~õcs.

ProclJr••ol2l ~vltJlr. olJtros5íM" (J rl'curso à
fraude eM reI ac;.'i.o ao Vil. 1or do beM Lloil,úo, nl("d I ~nt r a
_Mitinel .. por· parte do ór5l~ 'fiscal de laudo ptrrlcial
re'erll'ntR à l'Iattrla .. COM ~ ~rr'lincl. dtstt eM caso de
divergênCia. ~

Oil iger'lc laMa-nos no. scntldo de COMinar
'fIIe'!a1 !dade'S ~everas.. tendo \ el! v I sta • prEservação dos
obJctlvos coll.ados na propos~f.

Diante das consí.deri\ções expostas ...\pra;:-n05
sub_eter à iiilPrcciaç;ão dos EMinEntes col· i\ ·parlaMRntares
desta Casa o projeto or~ üpresrnt ~~p anç~ d@ que o
.e~.o receba Integral IlPoio. co... S',l;il' pyov.çiio.

Sala-das S~5A 1991

DR~h

PROJETO DE LEI N.O 2.447, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Reduz as alíquotas do imposto sobre ope
rações de créditos, câmbio, seguros, títulos e
valores mobiliários.

(As Comissões de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, II.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Ficam reduzidas a 0% (zero !por cento)
as aIfquotas do imposto incidente sobre quaisquer
operações de crédito, de câmbio, de seguros, e de
títulos e valores mobiliários.

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O Governo demonstra, de tempos em tempos, o
seu apetite fiscal ao alterar, dentro de sua competên
cià. constitucional; as alíquotas de vários. tipos de
impostos ou não. corrigir as tabelas de cálculo de
retenção de Imposto de Renda na fonte.

O imposto sobre operações financeiras nao re..
presenta hoje, no cOmputo da arrecadação tributá
ria federal, parcela tão importante para que seja
considerado imprescindível. Na verdade, responde
por pouco mais de 4% da massa tributária.

Não obstante, representa um substancial !peso na
composição do spread bancário, que vem a ser o di..
ferencial entre as taxas de aplicação e de captação.
Estudos elaborados por técnicos da Federação Bra..
sileira das Associações de Bancos mostram que a
carga tributária representa praticamente 60% (ses
senta por cento) do citado spread. Desta carga tri..
butária, em números redondos, 63% são pagos pelas
instituições financeiras, 33% pelos investidores e 4%
pelos tomadores.

O projeto que ora apresentamos tem o objetivo
de eliminar w:na importante variável formadora das
taxas de juros: a tributação. A sua redução para a
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nasj
e) - perfum'e.sj'

f) - fumo e ,seus derivados .•

Art. 82 - O Banco central do Brasil normatizará os pr~

cedimentos cambiais aplicáveis às operaçôes da ALC/SL, criando mec!

nismos que favoreçam seu comércio exterior.

Art. 6Q - A venda de mercadorias 'de origem nacional q,u

nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da ALC/SL,

para empresl:!-5 ali sedia'das ,. é equiparada à exportação.

aplicação
proceden-

Art. 72 - O Poder Executivo regulamentará a
de regimes âduaneiros especiais para as mercadorias dela

tes.

Art. 5Q "'; A cOlT1pra de mercadori~s 'de origem estrangei-'

ra armazenadas na ALC/SL, por empresas estabelec;idas em qualquer o.!::!.
tro ponto do;território,~aç~onal, é consider~da,. para efeitos admi

nistrativos' e fiscais, c'oma importação normal.

a) _ armas e muniçõe,s de qua.1q,u~r natyrezaj

b) - autQmóveis de passageiros;
c) _ bens fiscais de informática'j

d) - medi.came~litos de qualquer tipo, salvo soros e vac!

(ÀS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; DE ECONOMIA, INDOsTRIA li CQ
MSRCIO; DE FINANCAS E TRllUTAÇÃO;E DE CONSTITUI CÃO E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, I I) .

PROJETO DE LEI Nl! 2.448, DE 1991
(Do ~r. OsvaldIJ Bender)

alíquota zero irá, sem a menor sombra -de divida,
acarretar uma dimiJ;luição do custo do dinheiro 'para
os tomadores, -diminuição essencial para a retomada
econômica que o País tanto necessita.

Esperamos éontar com o interesse,e apoio dos
ilustres membros do Congresso 'Nacional.

Sala das Sessões, 12 de tiezembro de 1991. 
Deputado Jackson Pereira.

Cria área comum de l,ivre comércio nO Município de Sant 'Ana

do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras pr~

vidências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º - Fica criada n'o t-1uni'cípiq de Sant'Ana do Li

vramento '. Estado do Rio Grande do Su'l: 'á~ea 'comum de livre comércio

de impart,ação e exportação, sob regime f.i-scal 'espec~al, estabeleci

da com a finalidade de promover o desenvolvimento da região fronte,!

1'a Oeste daquele Estado, fronteira com a' República Orient!31 do Uru

guai, na forma da presente lei.

Art. 92 - O limite global para as importações através

da ALC/SL será estabelecÚlo, anualmente, pelo Poder Executivo, nO

ata qLte o fizer para as delIlais áreas de livr,e comércio.

§ 12 - O limite de que trata a caput deste artigo é fl

xado, para o primeiro an~ de funciona~ento da.ALC/SL, em quinze mi

lhões de dólares dos Est~ados Unidos da América.

Art. 2g - O Poder Executivo fará demarcar área contí

nua de 20 km
1

(vinte quilômetro~ .ql!apra~qs), envolvendo sub-áreas
iguais do perímetro urbano' da cidade, "r ere:r: ida no art. 1º, onde será
instalada a ,(\r,ea ele Livre Comércio d~' S~:mt~'Ana do LivramentÇl .-~ALC/

SL, incluindo locais próprios p~r8' e.n~repD~t.oS de ni~r.cadorií3q a se
rem nacionalizadas ou reexportadas.

§ 22 - A cr'itério do Poder Executivo, poderão ser ex
cluídas do limi te global as importações de produtos pela ALC/SL, de!
tinadas exclusivamente' à reexportação, vedada" a remessa de divisas

correspondentes e observados, quando reexportados, todos os procedi
mentos "legais aplicáveis às exportações brasileiras.

Parágrafo único - Considera-se integrante da ALC/SL tE.

da a sua superfície terri tor ial, observadas as disposições dos tra

tados P. convenções internacionais.

Art. 10 - Nos seus primeiros dez anos a ALC/SL será a.s!

ministrada por um Conselho de Administração designado por ato do RQ.

der 'Executivo e formado por representantes do Ministério da Fazenda,

Economia e Planejamento e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º - As mercadorias de origem estrangeira ou na

cional enviadas à ALC/SL serão, ob,r igatoriamente, destinadas a em

presas legalmente autorizadas a operar nessa área.

Art. 49 - A entrada de mercadorias de origem estrangel:.

ra na ALC/SL far-se-á mediante a suspensão ~d cobrança do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtf';;" Industrializados, que se

rá convertida em isenção, quando forf'~,t destinadas a:

I - consumo e venda interna na área j

11 - beneficiamento em seu território, de pescado, re
cursos minerais e matérias primas de origem agrícola, pecuária ou
florestal i

111 _ agricultura e pecuária;
IV _ instalação e operação de turismo e serviços de qua,!

quer natureza j
V _ estocagem para comercialização no mercado externo;

VI _ industrialização, em seu território, de matérias

primas brutas ou semi-elaboradas;
VII _ bagagem acompanhada de viajantes, observados os 1~

mites fixados pelo poder Executivo par intermédio da Secretaria da

Recei ta Federal.

§ 1º - Até o início de seu funcionamento, a presidên

cia da Conselho da ALC/SL será exercida pelo reinesentante do Gove!

no Federal.

§ 212 _ No per íodo a que se refere o parágra fo anterior,

o Conselho de Administração adotará todas as medidas que se fizerem

necessárias à instalação da ALC/SL e à elaboração do seu Regimento

Interno.
Art. 11 - A receita bruta da ALC/5L seré parcialmente

aplicada em educação, saúde, saneamento e infra-estrutura econômica

em .pro'llei to das comunidades mais carentes da área polar izada pelo
Município de 5ant'Ana do Livram.ento, nos termos em Que dispuser o

regulamento desta lei.

Art. 12 - A secretari~ da Receita Federal exercerá
vigilância da área da.ALC/SL ~ a repressão ao contrabando e a ou
tros pr~cedimentos·ilegais, sem prejuízo da competência do Departa

mento de Polícia Federal.

Parágra!'o único - O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e humanos necessários aos serviços de fiscali

zação e controle da ~LC/SL.

§ tº _ As demais mercadorias de origem estrangeira, i~

clusive como partes, peças ou insumo de produtos industrializados

na ALC/SL, gozarão de suspensão dos tributos referidos neste artigo,

mas estarão sujeitas a tributação no momento de sua internação

§ ;22 _ Não se aplica o regime fiscal previsto neste ar-

tlgo a:

Art. 1> - As isenções e benefícios da ALC/SL serão ma~

tidos durante vinte e cinco anos, renováveis por igual período.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei n(J

prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua publicação.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publl
cação.
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Art. 16·- Revogam-se as disposições em contrtirio.

JUSTIFICATIVA"

~produtorQs aut6noJlo.s:, em relação .às atividades de extraçi:o
.~ineral que desenvolvam na Aaaz6nia.

111 - isenção do iaposto de renda, nos teraos da
Lei n' 7.256, de 27 de novembro de 1984;

Art. 2 1 As microempresas e microprodutores de que
trata o artigo l' fazem jus aos seguintes beneficios:

I isenção do imposto sobre oparaçõ.s
financeiras (IOF) na venda de ouro por elas produzido,

IV - custeio pela União, por meio de dotaçio
orçamentiria apropriada, dos encargos sociais incidentes
sobre a aio de obra eapre9ada;

(.es.enta por cento) a.ai.
investi.entos feitos e.

II - depreciação 60\

rápida do .que a noraal nos

equipaaento ou instalaç6es fixas;

V - juros reais de 2\ (dois por cento) ao ano,
i ••nçlo de taxa. e comis.ões, nos ••présti&os, titulos de

renda fixa a dab'ntures, d. responsabilidade da ••presa ou
do produtor.

Art. 3' As pequenas ••presas e pequenos
produtore. de que trata o artigo l' tazea jus aos seguinte.
beneficios:

I 2 1 Os valores a que se refere o parágrafo

anterior serão atualizados mensalmente pelo índice geral de
p~eços, disponibilidade ,interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio
V",rgas..

I li sio considerados microprodutores aut6nomos
ou ai.croempresas os que tenham tido recaita operacional
liquida igualou inferior a Cr$ 18.000.000,00 (dezoito

.ilh6es), e pequenos produtores aut6nomos ou pequenás

empresas os que tenham tido receita operacional líquida

igualou inferior a Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta

.ilh6es) nos doze meses iaediatamente anteriores li

atribuição dos beneficios, •• valo~e& de julho de 1991.

Acreditamos que a instalaç~o de Área de Livre Comér

cio de Sant 1 Ana do Livramento pOS5ibilit.ará o surgimento de um rico

pólo criador de riquezas e que co~stituir-se-á em um novo eixo do
desenvolvimento e progresso em nosso país, beneficiando milhares de

cidadãos brasileiros e uruguaios.

Registre-se ademais, a existência na cidade de Rivera

(Uruguai) do comércio de free-shop, cuja implantação trouxe grandes
benefícios para a mesma, com algum reflexo positivo para a sua co
irmã Sant'Ana do Livramento.

As duas cidades, indissoluvelmente unidas atrav.és de

uma grande praça (Praça Internacional), representam importante p610

geo-econômico, possuindo as condições exigidas para a . implantação

de uma área de livr~ cOMércio, similar à. zona Franca de.,Manaus e

recém-criada Area de Livre Comércio de Paracaima, Boa Vis.t~, Rorai

ma, sobressaindo-se como passo fundamental, a existência já do por
to seco de Sant I Ana do Livramento, legalmente, habilitado e construi
do com base em Convênio sobre Transporte Internacional ,Ter.restre,
firmado entre a República Oriental do Uruguai e a RepúbHc? .Federa
tiva do Brasil, com a 'finalidade de atender, as necessid!3d.e;; .de trá

fego bilateral entre os dois países.

10 essencial que se ressalte .ainda, que a área de livre

comércio ora proposta, servirá de instrumento indispensável à dina

mizaç~o da economia do interior do Estado do Rio Grande do Sul, paE.

tlcularmente na sua frontefra Oeste 1 e de dezenas de cidades e po
voá.dos uruguaios, além d'e influenciar e criar potent-es corredores

de exportaç~o, representados pelos portos do Rio Gr"ande (RS) e Mon~
tevideo (Uruguai) .Desta forma, a iniciativa quando concretizada, d~

ve~á propiciar às 'popuiações envolvidas, a cTiação de novos empre

gos e uma diversificada e crp.:scente oferta de produtos, além de en

sejar alternativas econômicas, válidas para a absorção da mão-de

obra local, insuficie'ntemente aproveitada. pela ausência de novoS ir!.
vestimentas na área.

A região onde está localizado o município de Sant'Ana

do Livramento, no" Estado dó Rio Grande do 'Sul', constituí-se centro

com potencial de i~tensà 'comércio, ajudado pelá proximidade' imedi!

ta e continua com a cidad"e uruguaia de "R'iverEf.'

Finalmente, há que se considerar as providências em

acelerado andamento para a criação do MERCOSUL, envolvendo, em par

ceria comercial os países do Cone-Sul, caminho que aponta para uma

definitiva integração e consolidação das relações internacionais

nesta parte do continente americano.

I isençio do laposto sobre operaç6e.
financeira. (IOP) na venda de ouro por elas produzido:

11 - depreciaçio 40\ -ais ripida do que a noraal

nos inv••tiaentos feitos •• .q\lipaaentoa .ou instalaç6es

fixas;
Sala das Sessões, em /~de dezembro de 1991

Deputado~&fo~
PDS-RS

111 - isenção, por tr6s anos, do imposto de renda;

IV - custeio pela UniAo, por .eio de dotaçio

orçaaentária apropriada, de 50\ dos .ncargos incidentes

sobra a aio de obra ••pregada,

PROJETO DE LEI NR 2,449. DE 1991
(Do Sr. Mwdo Brap)

Estabelece incentivos fiscais e financeiros paTa ativid!
des de mineração em pequena escala na Amazônia.

v - juros r ••i. de 5% (cinco por cento) ao ano~

isenção de taxas e coaiss6es, nos empréstimos, titulos, 4a

renda fixa • deWntures de responsabilidade da aapr.sa
produtor.

(ÃS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINQ

RIAS; DE EaNlIIA, INImTRIA E CXloI1!RCID; DE FINANÇAS E 1RIBUTAC!lJ; E 00

lmSTI1UIÇ1iD E JUSTIÇA E DE REDAÇ1iD(AlIT.S4) - ART.24, II)

Art. 4'
V dos artigos 2'
prazos:

No. financiaaantos previ.tos nos inciso.

e 3' ••rio ....gur.dos os .eCJUintas

o Congresso Nacional decreta:
I - na. operaç6es ral.tivas • oapital de giro,

.té a v.nda da produção,

Art. l' Os beneficios desta Lei são aplicáveis a

aicroeapresas, pequenas e.presas, aicroprodutore. e pequeno.
11 - n.. operaç6es r.l.tiv.s a inva.tiaentos

fixos, de cinco • oito .no••
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Finalmente, r.co~ecido o risco para o ••io

.ambiente decorrente da extração pr~datória dos recursos
.inerais, incorpora-lI. ao Projeto ,d~ Lei di"poaitivoa qu.:

1) restringem a aplicação dos beneficios. se as atividades

deixam de usar tecnicas apropriadas .. preservação do meiQ

ambiente; Z) gradUam os beneficio., de acordo com o nivel.de
conformidade a'· essas técniCAS'; 3) prev'ea apoio à

aasist6ncia técnica para esse fim, pdr meio das instituições
"financiadoras a

Art. 5' Para atender .s oparações de que trata o

artigo anterior, será aborta liriha'8specíal ~no Banco f Ceritra1
para refinanciaJlento a bancos comerciais, banco. de

investimento' e d. aesenvolvim.n~o'eCáixa Econ6mica Federal,
em montante suficiente para' toâõs ôs" projetos' id1'>rieolÍ"

Art: 6' A' Caixa Econb.ica Federal r.dilar' 'a

compra do ouro~ e de outros airlerais em quantidade.
anualmente fixadas, com base nos preços vigentes nas bolsa.
nacionais de mercadorias, descontados dOIl custos de

transporte até os centros d. comercializaç~o • dps d.sp.sas

administrativas daquela instituiç~o financ.ira.

diretamente à absorção

incentivada, além disso,
politica instituidos.

de II~O

pelos
de obra, indiretamente
demais instrumentos de

Art. 7"' Nos' termos' "da "Lei n l 6.938, de 31' de

agastá de 1981', '05 ineentivós' es"tabalecido5 nesta Lei, serio

integralmente aplicados, desde que a atividade extrativa

utilize tecnologia apta a limitar os danos ao meio ambient.,

notadallent. qJlanto ao despejo de sedimentos, substinci..

tóxicas e outros afluentes nas vias aquáticas, aa.or...ent~

e erosào~

Em consaqü6ncia das" razões expostas, em que sa
lev'ou em. conta sobretudo objetivos de promoção social das

populações interessadas, e se teve em vista o
"aproveitamento econômico e rAcional dos recursos minerais dá-

reqii.o AIIAz6nica, esperamo." que é.ta i'niciativa venha""

contar com o apoio de nosso. Paresa

L<T
Sala das sess~s, •• j:;Jd. ~d. 1991

, DePutado E~DO BRAbA..,: ( '1
.H L ;. L'UI LW-L.lV ~ ,L- I

LEI N~ 7,256, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Es(a~lt!r:t! norma !lo inh·Rt.nI~l'. do E:n. o

tufo da Mkroemprt'sa, r(·l.'h'as ao ,r.r.·
m~nto difett>ndado. "imph(lC'ado t" (a\'ort'd·
do. nos umpo~ .dminillo,r.ti','o. tribut.rio,
pr~\·,iJrn(';.r;o. críJbillhista. cr~d;riC"io ~ de'
dt5r'nvolvímenlo emprt'uri.l.

I l' Os inc.ntivoa fiscais • financeiros, a.rAo

r.duzidos proporcional.ente ao grau d. inobs.rvincia do

disposto no "caput" ~.

2' As instituiç6as .hv01vidás' no finárlcl~"nto

e na compra da produçAo .ineral deverão fornecer infor.açõ••

sobre as t.cnologias ..ncion'adall ilo "caput", • pod.rio
incluir nas op.rações financiada. os gasto. d. asaistinéia

tácnica corr.spond.nt.a.
Art. 8' O Pod.l:' lIKacutivo requla..ntará .sta Lei

no prazo da 120 (c.nto • vint.) diaa, a contar d. sua

publicaç~o.
o ••• a• ~ o o o a_o _ •••• o ••• o o o a o • o •• o •• '0' ••••

LEI.' la211 ,de 29 de A90sto

• _ •• o 0'0 • ~•• o a o ••• o •• o a •

de 1991

Art. 9' Esta Lei .ntra 'e. "vigor na data d. sua

publicaç~o.

Art. 10. Revogam-se as disposiçõ.s .11 contrArió.

DI<pOe sobre' impostOl e contn'bulçOe<
rederais. disciplina a ulUiuçto de
Q1Iudos novos e dA outras provid!acia.s.

.•. _a_a o , _ .. o •• o o • o o o ~ •••• _ •••• a. - •......... o

LEI N! .6.938. DE 31 D,E AGOSTO DE i981 '

Di.p'" ,obre a Polit.ica Nacional do
Meio Ambiente. uua liíu • m.ceni.mo. d.
formuJ.,.o • • plic.ç'o. • d~ outra. provi,
d'ncia•.

JUS T I F I C A ç A O

NUIl quadro econôJlico e social.. que a
cóncentraç~o econômica gera distorções muito profundas ••

t.r.os de queda da produçio, d. desà.prego e de agravam.nto

do padr~o de saúde e de vicia 'da Illlioria da pOPulaçlo

brasileira, o pre"ente projeto de Lei visa a viabilizar
atividades utilizadoras de m~o 'de" obra e geradoras d.

riqueza, a serem dasenvolvidas por paquenos produtores e

Jlicroprodutores~

.... o a a.. a ~ _.. a ~ a.. a o

LEI N. 1.o2ll - DE 12 DE ABRIL DE 1m
Dilp& sobr~ a organização da Pr~siaência da R~pr1blica

Ministirios. e dá outras pro~idl!ncias

~ dos

PROJETO DE LEI ~o. 2.450, DE l!1!Jl
(Do SI'. OrJê1'M Pa.che<:o)

(AS COMISSOE5 DE FINANCAS E TRIBUTACJlO; E DE COSSTITUICÃO
E JUSTIÇA E DE·REDA~O(ART.34) - ART.24, 11) •

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Altera dispositivos do artigo 23 do Decreto-lei n9 73, de

11 d. novembro de 1966, q\,le "dispõe sobre o Sistellla ~aci.!!.

nal de Selur05 Privados, regula aS operações de s.luros e

re..eiuros e dá outras providãcias".

S.u imbito restringe-s. • área de .in.raçáo~

somente na regUo amazônica. Ne"sa r.gUo o pot.ncial"~é
.xtraçio .inaral á sobr....neira a.plo ., ao ..s.o t ••po, ...

carincias d. alll••ntaçio, saúde • d....is n.cesaidades

fundall.ntais dos s.r.s huaanos .stio, no que diz r.speito •

grande ...ioria do povo, pra~ica••nt. d.sat.ndidas. A

.xt.ns~o da produçio • do ••pr.go na r.gi~o, .ntr. outros

.f.itos cruciais, te. o d. dina.izar a .cono.ia d. pequ.nas

localidades, criando renda para o provi••nto d. serviços

públicos .ssenciais.

O proj.to d. Lei pr.vi ua espectro div.rsificado

d. b.n.ficios para as atividad.s produtivaa na reqi~o,

favorecendo d. aodo ••pecial as aicro••pr•••a e
• icroprodutor•• ~ As pequenas e.presas • oa pequenos

produtor.s autônollo" faze. jus aos ••SIlOS tipoa d.

incentivos, Das em menor proporçãoa

a _ __ aaa a.. a _·_··a._.a.- . a.' ....... a ~ .. aa.... aa• _.. a.. ~ .. a....

Entr. O" beneficios instituidoa ,.stá o do cuat.io

dos .ncargos trabalhistas, que aignifica estillulo dirigido

Art. 19 - O Art. 23 do Decreto-Lei n9 73. d. 21 de nov."bro de
. 1966, • seu parâgrafn segundo passam a Yigorar co.. a

segulntl redaçi,Q.'
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"Art. 23 - Os seguros de bens. direitos. créditos
serviços dos órgãos do Pode~ Público. bem como os de be.s
tercei ros que ga ran tam operações dos d i tos órgãos. serão
tratados 'diretamente CO" a sociedade seguradora n.donal

·for escolhida mediante conçorréncla publ ica.

e
de

CO!

que

de..os que o atual si~tema de sorteio, deva ser substituído

la concorrência publica.
Sala das Sessões, em . ''':'. '.::.. .. .:r/

Oep~tado ORLA~~~~~:.~~F=====~

pe

Parigra!o 29 - O IR! determi nari anua lmente as fai us
de cobertura do mercado nacional para cada ramo ou modalidade
de seguro, fixándo o'limite de aceitação das sociedades segurl

dorlS~forlne as respct1vIs si tuações econômi co··; nancl!i ras ;
oindi~e de resseguro que comportarell".

A~t. 29 - Fica. suprim'dos o Plrigrafo 10 e os pari
grlfos Z9 e 39 do A~t. 23 ~j Decreto ..<--:' 09 73:66 S.!J renueêr!

dos plSundo a 10 e 29, re5~"ctivamente.

Art. 3.0 - Esta lei entra em .iqor na data de sua Pl!.
blicaçio.

Art. 49 .. Revoga~-se as diso~slç5e5 em contrir~o. e~

npecial o parig"f~ 19 do Art. 23 do Jecreto-Lei n~ 73/66.

JUSTIFICAÇ~O

Decreta-Lei nQ 73. de 21 de novembro de .966. a~r!.

vis do seu Art. 23, estipuh que os se!'uros de bens. direitos.

créditos I serviços dos órgãos do Pode~ P'üblico~ be~ como os

de bens de terceiros que ~..antam operações dos referi dos Õ!:.

gios, deve,. ser contratados mediante scrteio dentre as sequr!
dorIS nacionais. realizado pelo Instit.to de Resse~uros do

Brasil - IRB, entidad~ controlada pela .nião Federa' e vinc .. l!.
di ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

O' atual sistema de ."sorteio" .alêm de ensejar si gn1 fi
cativos preJulzos aos seguradoS Que re=:~!ndam sua 5ubsti ':J..!.

çio iMplantando-se o siste,.. de concorreneia publ ;ca.apresenta
g_ves distorções entre 05 q;Jais vale c"~ar:

1) .. para participar dos sorteios, cada·sequraâora f2::ebe um

Jl nü••ro ·, o que tem privilegiado os !JfU'OS de segura1oras. aue
têm maaiores chances de serelll sorteados, jã que ::ompc5':os de ::li
versas· cOR1panh i as.

2) - nelO sempre a seguradora sorteada possui especialização ~o

seguro que se pretende contratar, o quo compromete a qual ida~e
do servi ço prestado;

3) - nem sempre coincide" vez que o pro:~sso de esco'''a e ~.2.

tAl.ente aleatório. que a seguradora te"r:a condições econê':':'li

cO·finlnceir~s e operacionais de bem at!nder o se9ur3d~. como
seria o caso de uma segurado!"'a peG~ena ~Jrteada para garan:- r

os riscos de um. companni4 petroliferi. f!1I SUiS plan~a$' Indu!,
tri ..is e plataformas d. exploração;

4) - o sorteio cerceia o acesso dos en:es' gover-a...ntais aos
descontos regulallento praticado, pelo ..ercado segurador nos
·p,.eços dos' seguros, na t!tedida em que ":io há dis~uta entre as

seguradoras pretendentes em termos de ~ual idade do servlço ofe!:,
tido e do lIelhor preço pora o sequrado, pratiear.do-se tarifas

substancfa lmente acima das cobradas para as ellpresas privadas.

E. sumi, o Governo, além de ser muitas da~ v&zes
.al Itentido em relação aos seus seguros. ji quo não consegue
contratar i Iftelhor seguridora para bancar seus riscas, tambél'l

plga uis caro pelos serviços. que adquire. pois não tell acel
so aos descontos.

Portanto. na linha d. combate ao difi:it govername!!,
tal e nl' defesa do interesse público consubstanciada na busca.
de aquisicão de serviços pelos entes governamen:ais ~ preços

JUStos, equivalentes aos cobrado$ aos segurados privad05tente~

DECRETO-LEI N9 '13 - DI: 21 1&
JfOVDIBIO DE la66

DII116e ~. D Sútermz NtIoCI01r4l ".
S~ Priv4tto.a, reuza,z '81 aperu._
~ cfe .eguro, ~ rUJ~ e d4
~~+:

.. ..

Art. .: 011 RglJrOIl dos bens. (lJ
feitos. cr6d1tos e aerriÇOll dos órgãot
do Poder Público; bem como os. d.
bens.de terceiros que garantam op&a
raçóea dOI! ditos órgãos, serfw contr"';
~ diretamente com a SociedllQlt'

. 8elUradora Nac10nILl que f6r NOO1hJ.
da mecl1aDte 1Orteio~.

I 29 Para os sorte~ e concorrên
cias públicas. o IRB determinaTá
anualmente as faixRl!'de coMrtUTa co
mercado nacional para cada ramo ou
modalidade de seguro, fixanão o li
mite de aceitação das Sociedades EE
guradoras conforme as respecuvas Fí
tuações econômíoo-financeiras e o ín
dice de resseguro que comp'.l1'tarem.

t 30 As Sociedades SeguradoTas Tes
ponsáveis. pelos ~OI! pre\"iSt06 tl~
t!' artigo recolhera.o ao IRB as com:s
sões de corretagem admitldas pêlo
CNSP, para crédito do Fundo de Es
tabilidade do 8egUro Rural.

DECRETO-LEI N.9 296 - DI: 28 llS
, n:vDEI1IO DE 1967

Altera dúpontivOs do DeCreto-lei ml
mero 'l3. de 21 de novembro de 1!l66.

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

- no artigo 23. onde $e lê: "Os
~eguros dos bens. direitos. créài'~ e
.terviços d06 órgãos do Poder Ptib!:co,
bem como os de bens de tcrr.C1~·O<;'·.
lela-se: MOs se!ZU:'cs dos bens. ál-

leitos. crédit06 e ae~çOl! dos Óf).,.tos· -- .
<lo .Poder Público da admlnistra&.o
direta e Indireta. bem como :>sd~
bens de terceiros." .

.......... , .....•..• ~ .
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i ,.;, for ordrnado o i\rqUiV,Ulento ou il tranclI."f:nto do
ínqui~ito polici.l;

Art. 92 P~o~QY~r-sl'-á o ,c.nc~laMcnto doi r€gistro5
crl~jnais quanco:PROJETO DE LEI ~!! 2.453, DE 1991

(CPI do Nareotráfico)

Dispõ~ sobre a identificação criminal pelo processo d~

tilo5CÓpico, a 'coleta e a utilização.de infarmaçõ~s p~

ra conhecimento e cpntrole da criminalidade no País e
dá úutras providências.

vel;

. ttncl adol

I: - solt'rc-viEr scte;nc;a penal iI.~!:olIJtóriil. : r"rC'corri-

111 - ocorrer a Mortt do indiCiado, ~cusado ou

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E' JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

O CONGRESSO NACIONAL"dtcrtta:

Art. 12 A idrntificação criMinal, n coleta ~ ~ uti·
li=a'~o dE ;nfO'M~,iE~ Polici~l c Judicj~rja. para conhecimento
cantral~ d~ crtMlnalidad~. SErão rr&li;.d~s d~ conforMidade com c.
djsposto nesta LEi •

. Art. ~2 No curso dr inqu~rjto paliei.), inqu~rito

policial militur c processo sumário, ~ autorlcacc qUE o pr~sldir ar
drnar~ Q id€nti~ica,~o criMinal, ~e for ~ Cã~O. n colEt~ de dad~~

~ob ... ~ o fato. :IJiil i!lIJtori<l e vít ima. ~nCaft\inhi'.ndo-os. Imrdíate.-nlE'nte •
• 0 !nstityto ~~l tonal Je rd~ntj'íc~cSo.

A~t. 32 O CivilMEnte idEnti'icado nia 5~~~ submrtidc
a i d-rnt i f' i cac:io cr i nllÍ nal. IE'HCC't c quando:

! - houv~r 'undaéã ~usp~ita de in~utEncldidad~ do do
~m~nto dt id~nlí~~d€;

!I o ~st~do dE con5Erv~ç~o QQC~Mento apresC'ntacc
i.possibilite a caMPl~ta idC'ntífica,ão dos caractErE~ ess~nci~is;

lII - al~s~ndo ser íd~ntlficado cjYllm~nt~. o Indl
cjado ou acusado não comprOYZlr Essa cDndic;~o em pra:o razoáVEl dC'TC'
rj~D p~l~ ~utor.dadc;

lldadu.

tar=o d- ~ I~~t. 1.. As Inf'o .......acies de qur t~.t. esta Lci cons;~
- .. TorM,U arios aprovado~ por portarja do Ministro d.. .JI.lst "a.

"~t. "'11. Esta l«í entra t'M vigor na data. de sua pu~

JUSTIFICACZO

u•• das Maiores garant las iA it\ll~unidade dos criMonosa!>
no pais i a pr~c~rlC'dadr dos sistEMas qUI' '~rnecB~ os d.dos sobre
sua vida prEgressa. A pli.'rdurar iI. ltiatlJil';;o' iltI!ill, C'nt qUI' cad. ~.. t. ..~u
CQnc~nt:ra inf'orrna,õts. tU\5· não h~ UI:! órg~o qlJ;E as Possa f'orntcE'r" a
n,'ve1 ·f'rdC'nll. a il1Punidadt cont inuar" ga,...ant id••

IMPõe-sr haj_ UM slltC'~a dI' identiflca~io cr.iMinal
cE'ntrali::ado. qUE' víi\bili::E' Uflli\ ii\cio ~Slil r.n combate a.os ilíc:ito~
ptnais. Para ~lJI:' 51:' obtt:oh .. ")11.10" rõ\Pldr: c CE'rtE::a. r SI' ChegUE :.
puníção dos crlminos~,s.·~com UM crill'llE' ql.1t se t:stC'nd~ por todo o ter"
~it6rlo n~ciDnal, COMO ~ !xrMPlo típICO o n3Ircot~~'.co .. h~ que 5e
aprovar a prrSl'ntE ':tropas i ;:;"0 ••

J 12 A condlc:i:o dI: CI ..... I)'IIEntE' l(jfnt jf·lcado pro'
vi\r-s:c--'. rlli'dló.\nf.L ~\ ~'PrE'''''E:nt..,i." tlf' dOCIJI'LlrloCoL 'u:l'l,lJioO(. 'c ... unn,
'ido PC'l. lCSI~l~'~D Vl9kfltC.

S :!Q No!! Cil.SOS "fll qIJf:"ni''J for caol·v-.:l ft Idl'ntlric ...

cio c~iMinal, • autoridadE mandar~ cclh~r rotQ~ÓPI~~ do doc~.cnto de
idcnt IdadE' ilprf:srntado. Ir ord.:-nilr"i\ .. JIJntilda de IJOl c::t:r\lpl~ ... aos il'!
lo~ e a rC'l'II~t.~S1 d~ outro ao Inst ltlJto NCI' lonal ~E: :!Lldlt; riCiO .. :'Q.

Sala das i99i.

A~t. ,..g As alJtoridad .. s judiciárias criMinaiS deter·'
Minarão que se InlorMc. iMcdiataMrntc. ao InstItuto N~clonal de
Idcntific.,ão, atrav~5 dE Modelos eSPEciricos. toda VI': qur:

I - ocorrer distriby;c:ão d~ inquÉrito ou prDc~sso:

II - reCEberEM denúnciils ou qURiH~s-criftrlC7.

111 ~ hOUVEr trársito eM julg~do d~ sEntEnç_ PEnal,

IV - ocorrEr qualquer das 5ituaçõe~ previstas nos in·
cisos I ..' 11 r 111, lEtra5.-d· e ·e·,. do art. 66. dil Lei ne 7.~10 .. dE'
11 de julho dt 19B~.

Art. S2 A administracio penitenCiária inforMará ..
imrdiatamEnt:F, ilO Jnst: itlJto Nil\cional dE' IdEnt: ificilf;.ã'o, E'ft, t'o!":l11.11i.\rie.
~róprío. o recolhiMento .. a soltura .. a TUg~ e a rEcaptUra do setcn
ciado.

Art. 62 O Instituto Nacional d~ Identi~l'acão.. com
b~se nas inTorma~õEs cEntrali=ada5. promoverá:

I - o r~gistro dos indici~do5, acusados ~ condEnado~.
objetivando o conh~cim~nto e controle da criminalidadE no Pais;

II - a ex~di,~c dE ~olhas de anttc~d~nt~s p~nai5 pa
~a a instrucio d~ inquÉrIto ou prOCESSO;

111 - ao prcstaçio de inf"Qr~\:a.Ç.õ~s Cr"iildn~is COMPlEtas
t oportunas aos orgilnismos rl'spOnSávEis PEla f:rcYl'ocão f: a rlrprrSosilo
da criminal idade;

IV - a Sl'~açio dI!' estat ist i cas que i\IJ:: i 1 irM n~ pre-··
vl'nc~o do crime a t~nd"m • de~a"d~ de estudio5D5 da crlmlnal1dade.

Art. 7Q Antl's da sentrnça condEnatória transitada eM
Julsado. dos at«5t.dD~,1' ctrtióões Torntcidos ?or autoridadlr poli
cial ou auxilja~ da justiça. nio const~r. qualquer noticia ou re~t
rêneia a Instaur~cão dE inquirito ou procl'SSO.

~ Art;- 99 É aS$Esurado o acesso das ptssoas rEgistra-
das tM cadastro~ criMinaiS. ~~r. rc~_crimEnto de inteiro t~or das
inforMaçit5 nt'1C'5 c:ont idas. inclusivr para cor~cçio dI' rrrO$ ou 'a
lha. ccnstat~dos nos rC~ístrDs.

l.CGISl.AÇAO CITADA. ANEXADA 'ELA COORDENAr;ACJ
DAS COMISSDES 'UtMAN&NTES

LEI N~ 7.210, DE 11 DE JULHO DE 19S4

Institui 11 ui dt ExtCIJf40 Ptnol.

TITULO llJ
DOSÚRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL

CAPtnJLO III
DO rulzo DA EXECUÇÃO

.....................................................................
Art. 66. Compete 10 juiz da eMCUÇlo:
1 - aplicar &01 casos julpdOlIei posteriorque de qualquer modo favorecer o con·

denado;
li - dcdarar extinta & pumbilidade;
W - decidir sobre:
11) soma ou unUlC&Çlo de penas:
b) proa:resslo 011 rearess10 nos rqimes;
c) detraçIo e remiçIo da pena;
ti) suspendo condicional da pena;
e) livramento COndicionai;
J) incidentes da CJ<tCUÇ1o;

. , , .
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fltQJEfO DE LEI NlI 2.456, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS N'l 266191

Dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito

feoeral, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar de que trata o S 49 do art. 32 da

Constftuição feder~l.

-c1S muSSOES DE DSI'ESA NACIONAL; 00 fIIWiCAS E TRIBurAOD

(ARl'. 54); E DE aNITITIJIOD E JlJ5'I'ICA E DE REDAOD).

Art. 1- -.Ir. utl11za9io, pelo Governo do Distrito

hderal, d•• polici•• civil. al1itar • do corpo d. bombeiro. Jll11b.r
40 Distrito raderal ••r' procedida d. conta~idAd. co. o dispo.to n••tA

X.l, ob..rvado. 0& principio. estabelecido. na constituição Federal e

.. coapettnclas d. cada u. d•••ea 6rqãos da aequrança püblicll, c1efinaaa

_leI. ..~c1ricu.
Par'grato llnlco - o. 6rqloa rererido. n••te artigo ••rlo

utilizados •• condições consideradas noraai., para a pr.&ervação da or
.... pdbllca. d~ incoluaidad. das pe.ao••• do paeriJl6nio do Distrito
~r.l' e da UntAo, n•••a capltal ..

Art.. 2- - b c.ao 4• .grAva c:oapro_tl..nto da arde. . pl1
blie. • dur..nt•• viCJ6ncia de .atado de detesa, ••tado de sitio. de

1nterYeinç,lo no niatrlto "aderal, a Polícia Civil, a Policia. Militar. o

Corpo de ~1Ibeiros Militar do Diàtrito F-.1aral s.rão utili.zado5 pelo

GcW8mo '.daral, aediL"\te ato do Presidente d.a 1'..p~l1ca, no qual ...rio

1ftdlcad.... aubordlnav-6ea te:apor'ru. par. tina ope:aclanau••

,Art. ]. :"~OJ:lp.t. ao Cõvernador, o ..',.:.d!) o !'!..niat:": da

JlIat,1c;a, no.ar o dir1qenta da Policia Civil • o. C~lI&ndan~.. da .?=U...

• i~ IUl1t&r • do corro da Bo~lra. Kil1tar do ZU..t:rlto " • .;aral, bea
co.o ••tabelecer .a udida. neceniria... articu:a:;.lo • .:'oorde~ç!:

operacional d ••t •• órgloa, vi.ando a eUcUncl.a ••~':'cÁcia do .. 5.q":"''''Iç.

Nhllc& do Diatrito rejeral.

.. .Art••- - O Governador do Diatrito 'ederal ..rapo" ac
lrealdente d. Jtap@llea, ...pra qoe hóuvar aotlvoa jU&titi~Nb,

~j.to M 1.1 alter&:l.do a or9ani::r:açlo 40a 6rg&0. da aequr...~ pu:lica
.. D1.trito Federal. '

.art. S· - O orça_nto da Unilo conaiiT-\,.,r6, ea anexo ;:6...
JC'10, .. 4o-:'ay6o. destinad•• ~ Pol:;cl. c1vl1, .. 'Polic1. Hl:'itar. ao

Corpo da Icabeiroa Mi11b.r do Di.tn:.o "ederal.

•• ~ - OI orglos rerer1doa n••te artiqo auba.-:..rio 1:.uII.

~po.u. orça1ll..nt4riu ao Governado:" do Distrito Teder..l, q-..;e •• 1:':0.

ainhar' .0 Mi:lic1:ér10 c!a Justiça, ctserv..da a legls:'açio eSF·:..:itic:l..

I 2- - o. 6rqlos de: q=- trata ...ta ai. ficaIS jusr.a41

cion..cfoa ao 'Tribunal de Contas da ::1iio, para efelto de pre staç,8: d.

cont•• , bf:a como de A?reciação da :e:;al1dade de a':.cs de a:..::.iasã: de

pe••oal, M apo••ntado:,.:.., de reserva, de r.foraa .. d. penai: ..

~
&._-.4

R !!AV?: BENEVIDES

•._ PUSICD<'rE

!!!!.Q!!!!

Projato da Lei do Senado n. 266, da 1991

• Di.p3a .obra a utilizaçào, pelo Govar
no .do Oiatrlto Federal, das Pollclas
civ1l e Militar e do Corpo de B===~l
roa Militar de que trata o i .... do
art. 32 da Con.tituição Federal.

Apra.antado pelo Senador Mauricio Corr'a.

Lido no axpediente da Sessão de 7/8/91 a pUblicado no DCN (Seção
11) da 8/8/91. À CCJ (decisão te~inativa), onde poderá receber
...ndas, após sua publicação e distribuição em Avulsos, pelo prazo
de 5 dia. úteis.
la 11/9/91, o Relator apresenta Parecer pela aprovação da .atéria,
acolhendo a emenda de n- 1, oferecida pelo Senador Valmir caEpelo.
A Presidência concede vistas ao Senador Valmir campelo.
.Ea l7fSf91, é devolvido pelo Senador Valmir Campelo com voto a.
..parado, oferecendo a Emenda n· 3 ..
la 27/11/91, , aprovado o Parecer da comissão favorável ao Projeto
coa _ Emendas n-s 1-CCJ' e 3-CCJ, oferecida nesta oportunidade.
la 29/11/91, é lido o Parecer n' 494/91-cCJ. A Presidência co:unlca
ao PlenArio o recebimento do Oficio n· 39/91, do Pr~sidente da CCJ,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de 27/11/91. É aperto
O prazo de 5 dias para interposição de recurso, por tUll déci:o da
campoaição da casa para que o Projeto seja apreciado pelo Plec.'rio.
Esgotado este prazo sem a interposição de recurao, a matéria lerá
re-etida A Cámara dos Deputados.
la 5/12/91, a Presidência com~,ica ao Plenário o deferimento do Re
curwo n. 8/91, subscrito pelo Senador Marco Mac1s1 e outros Senado
ras, no sentido de que a matéria seja submetida ao Plenário. A pro
posição ficará sobre a Mesa durante 5 sessões ordinárias, para re
cebillento de ElIlendas.

. b 10/12/91, é lido e posteriormente aprovado o Requerimento n•
915/91, alínea RC R , subscrita pelo Senador Marco Maciel e outros
senhores Senadores, de urgência para a matéria.
la 12/12/91, é procedida a leitura da emenda n' 4-Plenário (s~.ti-

tutiva), de autoria do Senador Valmir Campelo. Em seguida é profe...
rido pelo Senador Jonas Pinheiro, Relator designado, parecer da CCJ
~.vor4v.l a emenda. Aprovado o substitutivo fic~ndo prejudicado o
projeto e as demais emendas, tendo usado da palavra o Senador Mau
ricio Corrêa. À Comissão Diretora para redação do vencido. É lido o
Parecer n· 556/91-cDIR (Relator Senador Dirceu carneiro), oferecen
do a redação do vencido para o turno suplementar do substitutlvo do
projeto. Aprovada A redação do vencido ..

_""c.laara do" Deputado,,·com o OF/SM 11...... 1260, d.... .,'6".12.91

la ...A '/Ia dazellbro de 1"1

hnhor Priadro SecraUrio

Knca:ainho a Voua Exce16ncia, a ti. de .,.r .Ub_tido
• revislo da CAmara dos beputado., nos ter.oa do art. 65 da Consti

tuiçAo Fadaral, o Projato de Lei do Senado n' 266, de 1991, cOlUltan
t:e do. autóqrat'oa •• anexo, que -dispõe .obre a utilização, pelo

Gov.rno do Di.trito Federal, da. Policia" Civil e Militar e do Corpo

da Ilollbairo. Kilitar da qua trata o I 4· do art. 32 da Constituiçlo

~al·.

Aprovaito a oportunidada para .renovar a Voa.a
BxcalAncia protasto. de a.tilla • co~idaraçlo •

i'IlMElRA .s~cm~r';.

fm.!lll (;:. I 91. Ao SoMcr

~a.lá'=al~M~·O.... ~.~
~ D.putada IN~~VEIAA

PrimeiraS.~N - R IIlURA FILHO

Pr1JDeiro Secretário, em exercício

A Sua ZXcal'ncia o Senhor
Deputado INOd:NCIO OLIVEIRA

00. Pri..iro Secretário da CAmara do. Deputado.
r:tr/.

PROJETO DE LEI NIl2.451. DE 1991
(Do Poder E:r.ecutlw)

MENSAGEM N'l76719l

Diapõ••obre a co.~aiyão da. carreiraa qua especifica.

lls CbMISSOES DE TRABALHO. DE ADMIIiIsTRAÇXO E SERVIÇO pO
aLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇXO (ART.54): E DE CONSTnU!

ÇXC>'! .xmll;AE DE REDAÇXO (ART. 54) •
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. li A c:omposiçlo das carreiras de ljlIe tratam o Anexo I do Decreto-Iei n"
2;225, de 10 de janeiro de 1985 e o !?ecreto-Iei n" 2.192, de 26 de dezembro de 1984. passa a
YJ&Orar 1lI forma do Anexo a esta LeL • .

Art. 2" Esta Lei entra em Yiaor na dita de sua pubUcação.

BraslIia,

CARREIRA AUDITORIA 00 lESDURO NACIONAL

DENOHINAÇAu CLASSE PADRllO QUANTlOADE

AUDITOR 00 lESOURO NACIONAL Especl.1 I a 111 1.500

(NiVlI Supe.rlor) t.! I _ VI 3.000

~ 1._ VI 4.500

J! I a IV 6.000

T[CNICO 00 lESOURq NACIONAL Espechl I • 111 2.700

(Nivel Hidlo) .I! I • IV 6.;00

2! I • IV 6.;00

J! I • 111 2.700

CARREIRA DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL

Art. 3~ O inl(re",o nn Cnrreiro AllditoriA do Te,ollro :-ioeinnol
far·~r·1I ,rmprc no I'odr~o I d~ 3~ Clo""r dI' A."lIlor·Fi.cnl do T....,.;ro
Nacinno\ nu dI' T.;rnieo do Te.ouro NncionAI. rr.prctivnmentl' d.. nl\·r;.
auperior I' m~dio. mediAolr concur.o puhlico. oh.ervndo o di.po.lo nos
parlll(rofos obo;,(o e no. arlilto•.2? e 4~ de.le dl'rrelo·lei. .

f 1~ N /lo haverol lrnn.rerionein nem ..cen./lo runeional para a
tarreirn AudiloriA do Tr,ollro Nacionnl.

f 2~ O di,pOS10 no par:icrnfo anterior n"o sr aphea o .prvid..r
ocupanle dI' carlto 011 emprrlto do QUAdro ou da TahelA Perman..nt.. d ..
Minislério dn .·o7.enda. nn daln de publicaçllo drole decrclo·lei.

f 3~ Ocorrendo lra""frr~ncia d~ .ervidor a que se rerer.. o § 2~
de.te artilto. ~er" considerado exlinto o cnrl(o ou emprrlto anl..riormrn·
Le por el... ocupado.

f 4~ O proce••o .eletivo de a.cen."o funrionnl nA hiÍ>ól...e r....al·
vadll no § 2? df:'"te Drlígn. r(lnli7.nr·~~·n. !'tcmprt'. 5imultnnt!"amf'ntf' cnm n·
concurso púhlico pora o re.prctivo nível da urreirn. Abrnn..:pndo idrn·
tleu di.ciplino•. prOltrnmA~ e provAS.

Art. 4~ O ocupnnlr dr cnrRn d .. T"cnico d .. Tr~ouro Nacinnal P'"
der' ter nCe~~o n cnrl(o dI' Audilor-Fi.cal do Tr!,ourn Nncionnl. np,;. ai.
cançar o último podrllo'da I~ Cln.sr e 'e prcrnch..r a' condiçô... I'xj~i.

d.. para in..:re..o nc.tr último carJ(n. nbrdrcida u"ltulomenlaçAn e"

pecUica. podendo atinltir alé o Padrlo VI. do '2~ Cln.e de niv~1 SUPI"
rior.

Per'~afo único. A rl'J(ulnmenlaçlo de que Irala 1'01.. arti~o .fixar'
a. reRras do procr..o .rlrtivo. C<Jmpreendrndo...nlre oulr... dispn.i·
çOe., .. obríltotorirdadp de prova ...cril~ r rliminalóri. ebran..:..ndo dis·
eiplln.!I e pronrnmn!lS id;'nLicn\'l ao!' f':chr:ido~ nn~ conc.ur~os publico, p."
ra Audilor·Fi.col do T.souro Nodonal.

Art. &~ O volor do vencimento d.. Audilo~·Fi.cal do Te.ouro Na·
clonal dI' 3~ Classe. PodrJo I, que corre.pond..rá a 30'õ (lrinta por c..n·
tol dll relrihuiç~.. do corr:o em comis.fto de S.l'crrlário da R..ceila Fede.
ral. servirn com.. hn ... pora Iixoc~o do valor do v..neimrnto dn. demais.
IlllqraÍlt..a da Carreira Audiloria do Te.ouro Necional. observado. o,
rndíce. estabelecidos nl Tllhela de E9calunnmtnlo VrrliclIl. Anexo 111
de.te decr"lo·lei.

DECRETA:

o PRESIDENTE DA REPú13I.ICA, u..ndo da alribuiçlo que lhe
confere o artireo 55, ilem UI. da Con.liluiç,fto,

Cri• • Cerr.irll Auditnri. do T."Ouf1J
NaritJntt' " MU!' ctnKtI.•, (, •• f)!I ui",.,., ti.
uu, ",,"t'im,.nl'" •. dA ouU.' pro..'·
d'nt:iu.

Art. 1~ Fica cri.da. no Quadro Prrmonrntr do Miniotério dll FII'
lenda. a Carreira Auditoria do Tr.ouro Nndonal. compo.lo doo CArRO.
de Auditor·Fi.eal do Te.ouro Nocionol CTrcnico do Troouro Nncional.
conforme An..xo I dtote d..crelo·lei. e com 10lAçfto privolivA no Serreta·
ria de Receit. Federal.

Art. 2~ O. ocupantp. do. rArlto. do. aluni. ralrltorio. runeionai.
de Fi.cal de Tribulos Federais. "A~··fiOJ. dI' Conlrolador dn Arrrcado·
Cio Federal. TAF·602, e de Técnico dr Alividodr~ Tribulôrio.,TAF·
606. leria tran.poatoa. no formo do Anrxo li, poro a carrrira a que .e
rerere o nrlil(o I" . de.lr derrelo·lei. conrorme di.po.içOr. a ... ~ r.la·"
beleeido. prlo Podrr Exrculivo. ~". CD • of.

l'arolRrnfo único. Atendido o di~po.to- neste orliJ(o.•erao co""id~·
r.dM extinto. O' cnrl(o, d.. cnteJ(orin~ runcionoi. desil(nadas 1'1'10' co·
diRO. TAF·{;llI. TAF·(,02. T,u··600.

JOAO FIG U.~IItEDO

F:rnnnr Gnlvi!t1"
1J..1Ii,1II NI'tlo

'Parhrafo único. Nenhuma rrducfto dr v..ncim..nlo podrr. re.ultar
da aplicllctlo do disposlo ne.lr nrlilto, lI..""mlo. q"nn,Io ror o Cll.O••er
..selturada ao funcionnrio a diferencn. como vnnlnl!rm p....oal nomi·
nllmenle idenlilicável. a .er ab.orvidn no primeiro rr.jusle subsrqOpn·
te.

Art. 6~ .Ficam ..selluradns a todos 00 ocuponle. do. car..:o. da
Carreira A"dlloria do Tesouro NncionAI no llrnlilirncõr•• indrni1.llçOes
• vantagens atualmente concedi~o. a Fi.coi. dr Tribulos ~·..dl'rai"
aplicando'se a. me.mas bases de côlculo e perc..nlunis ou vlllores paro
o respectivo nível I que pert..nça o runcion'rio.

Art. 7~ O. runcionírio~ oposenlados. na vlJ(~nei'" das Leis n~
284/36 e 3.780/60, ou de acordo com o di.pos~o na L.i n~ 6.683179. cujo.
elrreos tellham .ido lransformodoo ou dodo oriltrm. rm qunlquer ópoFa,
ao. dos Integrante. das calrJ:orino funeionAi. de cóclilto TAF·r.o1 e
TAF'602. nos termos da Lei n~ 5.fi·tf,1711. brm rnmo 00 apo~rnt.nclo •. nlls
catrR'oria. funcion.is acima r('rpridn~. nn vi.~í·ncin dr~t" últimn lei. ou
ne de Técnico de .\tividAd... Trilmlnrino, c,.,<1;r:o T AF·6OG. lerGo ~el1l1

proventos revislos par.. indusllo do. dirrilo. e vnnlnltrn. "rn concedi·
dos a08 .ervidores em aLividadf'. inclu5ivc qunnlo 11 pOl'liicio""m(l'nto e
denominaçAo. a J'artir.~.! publ!caC~O_~~ole drcrr_~~·I,:i ..

Art. 8~ Os concuroos em nndamrnlo. na daln.do p"hlicnçfto tlr.le
decreto.lei. para in..:r...o nns cnleltOrino funcionni. do Grupo TA.··600
privativas da Secr..laria dn Recriln Frclrrol. ...rão válido. parn nlcndi'
mento ao disposto no arli,::o 3~. drole diploma leltol.

Art. 9~ Os ereilos Iinanceiro. deole decrrto·lei viltorarlo a pnrtir
d. 1~ de janeiro de 1985.

Bruma. 10 de j.neiro de 1985: 16·1~ dn Indrl'rndi'ncin r !l7~ do Re·
pública.

Art. 10. O Poder Execulivo baixnrô o~ aios ncce.5lÍrio~ iJ re..:ula·
mentaç80 deste decreto·lei, que entro em vi..:or na dAlo de suo puhlica·
ç'o. revoladas as disposições em conlrário.

305

255

2! Cltegoria

I! Categorh

LEGISLI\ÇÃO CITI\O/\

PROCURADOR DA FAZENDA

NACiONAL

DECRETO.LEI N~ 2.225, DE 10 DE JAN.~JRO DE 1985

PROCURADOR DA FAZENDA
NACIONAL

SUBPROCUIlAOOR-GEIlAL DA

FAZENDA NACIONAL
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ANF:XÔ I

IArtiJl:o I ~ do Decreto·lri n~ 2.225, dI! 10 dI! jllnriro dl! 191151

ANEXO JII

IArtlp 5~ do Drereto·lri n~ 2.225, dr 10 de janriro d~ 19351

TABELA DE ESCAWNAMENTO VF:~TICAt

0."....1".(1•• c..... .P.., •• g"....ifIl1dl

A.tUt,", rhlul dl'l T".owr" H.cle".1 INI ...I r..'Kial 1.111 "..
S"ptll"lH' ., I. VI .....

r- I. VI r_
r. I. IV ,2ftI

Tu_IcI d. T••(nlfl NK"II.IINI~M,eI ... E-..e'" 'a In ."".. 1. IV """",. I. IV """",. la 111 %7111

AI'~EXO I(

fArtiKO 2~ do Derroto·lri n~ 2.225. de 10 de janeiro dr 198.'1

C...prll
.

CI.IIl" r~rl. IMI.,.

AHM","teal d. T","r. NttS...1 r.p.r"l
111 ...

11 '"
I ...

I' VI IM

V .10

IV ,.
m ,..

11 ,.,
I ,...

.. VI ,\0\

V ,..

lle••dl AI'I,," 5th••e'" PI•••
lIJ.... rAr_ .c.".lr. AMUa,I. d. T....,. ~KN..U

CÍttto,'a r ..<Io"1 R.f.,JIrltll '.d," .. Cl.... 0.,,1..1".(1,

., IV I!

II 111

11 "
L"" I

T"'lea 4. A.I.I<IM" 11 IV I! TtC'ftite d. T.....,.
Trl_r1.. ITAr_ ?h.rMtfll.l

I1 111 ''''.<lM'''IoI
10 "
It I

• IV I!

JT 111

• 11,. • 1.. JIJ r.
IJ 11

21,12 I

'k••ç'. ".....
1C."awI A.llIltnria li. T..'ftur. ''''dona''

do 1ge 4

Procuraccr
respectivos

• de 26 do dezembro

Restabelece a carreira de
da Fazenda r:acicna1 e fixa os
vencimentos bãsicos •

DfI~relo·lol n,' 2.192

.
C.....,:,. C01.." ''',t. ~

IV .-
111 ...
" IlO

I 1;lI

I! IV li"

111 11.

" 1111

I 100
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" 1111

I 100

Il IV •
111 ..
11 ..
I n.. IV •

111 M

"
~n

I ..
,.

'" ..
" :11

I ..

o P r e 5 I d e n t e da. R e p ú b I i c a. no uso
d. ltrlb"içâ"o que lhe conf~re o art, 55, itc::: III, da Constituirão,

A..ít...·f"i"r.ltf'"
TItMHI,It ti IH'Htftl1
IN"".' S"~;lut

,.

VI

VI

IV

V

Pld,..

•<
•" 11

fi '"

li 111

'" V

lO

li '"

11 IV
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tO,,,po TAF·1OOf

Fkul d~ T,ihltt""
F.d"ui" IT,\r·MIt...
r""lrftl~tf.

"'''''14111(1"
, ......1 IT Ar·1Q2t
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DECRETA

Art.. 19 Fi", rest~belecida, no Qua~ro 'Pcn::.~ente de Pu

50&1 do Uinistcrio da Fazenda, a carreira de P.rocur~~or da Faze~:3 r:acio~3i.

prlntiva da ProcurJdor!a.Cera1 da Fuenaa r:aciona1 (PCrl;I, cc:;: os encars:s ':a

Mvocacia Fiscal da União previstos na legislacão especíiica. mediante e tn~.!.

fOTll\açio da atual catcs;ri~ funcional de idê:lti~a d~nQ::linacão, ltilntides n !ir!,

\1ficações é der.lais vantagens a que seus titulares faze", jus, dis~osta e;:: 15

(quinze) cargos de Sub~rocurador-Geral da fazen:!a t:acional (categoria final).

ao (~itenta) cargos de Pro~urador da Fazenda l:acional de la. Categoria :in~er
IIrdiãria) e 189 (cento e oitenta e nove) cargos de' Procurador da Fazenda ::aci~

1111 de 2a. Categoria (inicial I. com 05 vencimentos bãsicos de Cr; 1.029.ge9,
Cr$ 877.692 e Cr$ 721.941, respectivamente.

Scllhorcs Membros do toncresso Nacional,

Nos lermos do par4grafo 1· do artigo 64 da ConstilUiçlo Federal, lenho a

lIoDra de submeter l elevada deliberaçlo de Vossas Excel!ncias, acompanhado de Exposiç!o
ele MoIivos do Senhor Miniscro de Estado da EcOllOmia. Faunda e Planejamenlo. u anexo
projeto de lei que "Dispõe sobre a composíçlo das carreIras que especifica".

BrasOla, 17 de cle:Dellbro de 1991.

'r~
~

f 19 'Os integrantes da atual categoria,funcional de Pr~

curador da ~azenda !lacional passam a ocupar cargos da carreira de que trata e~

te .rUgo, da seguinte forma: os dos classes especial e "C" para cargos da la.

Categoria e 05 das cluses "Il" e "A" para cargos ~e 2a. Categoria. .:.~

§ 29 Os' cargos da carreira de P~ocurador da fazenda llaei!!,

1111, vagos ou que vagarem, serio providos:" 05 de Subprocurador-Geral da Faze.!!

4. Nacional. mediante ~romocão. exclusivamente pelo critério de merecimento.

de titulDres de cargos de la. Categoria; os desta Categoria. mediante pro::'~

çio, alternadlmente, pelos criterios de mereciltento e antiguidade na classe.

de titulares de cargos de 2a. Categoria; e os da categoria inidal. mediante

concurso p~!3llco de provas e títulos entre Bacharéis em Direito de compro\'ada
idoneidade m~ra1.

i 39 As promoçõés de que trata o parâgrafo anterior se

ria efetivadas em portaria do Ministro da Fazenda. obser\3ndo-se:

• ) nas pror.loções por antiguidade na. classe, a lista elabl

r.da pelo õrgio de pessoal do l1inisterio da Fazenda; .

li) n4S pro;::o,il'es por merecir.:ento, a livre escolha. de-:'e

es candidatos in~icados, em lista triplice, por Conselho S~.

perlor presidido pelo Procurador·Geral da fazendl r:ac iona: •

cuja cc~;osieão e funciar..1:"er.to serio es t.1be 1~: l~O~ c", p: .. ~.:.

ri. do I{inis tro da Fazenda; e

i 49 A· primeira pro"locio para os car90s da categoria fi..
..1 da carreira seri feita independentemente da indicaçio a que se refere a

.1Tn.. "b" do inciso anterior.

'59 O Ministro da Fazenda estabelec:eri. em portilTia, as

con4ições para o exercTcio dos cargos de Subprocurador.Geral, bem assim para o
provilllento dos cargos em comissão ela lotaçio da PGI"H.

Exc&lentíssimo Senhor Presid~nte da República.

Dentre as medidas alvitradas para o ajuste fiscal. em
apreciação no Congresso Nacional, avulta a .necessidade de r~eqJ~

par-se o corpo de fiscalizaçAo e arrecadaçAo dos créditos trlbuta:
rios, a cargo dos Auditores_Fiscais do Tesouro NaCIonal e da Pro

curadoria-Geral da Fazenda Nacional.

2. Com a promulgaçAo da Constituiç!o de 1988, a Procurado
ria-Geral aa Fazenda Nacional, sem prejuízo de suas atribul~~e5

institucionais, recebeu o elevado encargo de representar judiclal

~nte a Uniio nas causas de natur~za fiscal •

3. A inadiável necessidade de incrementar a arrecadação tri

t"Ítária, bem assim a cobrança da díVIda ~tiva da UniAo, recomenda. °
r~eq~lpam~nto das carreIras de ~udltor-F15c.l e .~e procurador dA
Fa~nda Na~ional. que hoje ostentam qua?ros inferio~e5 ao do início

da dieada passada.

4. A fixaçAo dos .quadros das carreiras da ReceIta Federal e

da procuradoria-Ger.l da Fazenda Nacíonal, nos termos propostos,
resqua-rda o interesse público e propiCIa a esses órg,los os 'IndlS

pensáveis ~io. de ~.lhor desincumbir-s~ de suas elevadas atribui:

ç6es. Respeitosamente,

~L\,.~
MARCÍLIO MA~QUES MOREIRA

Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento

Art. 49 Este Decreto-lei entrarâ em vigor na data de sua
bHcaçio. revo;adas as disposições em contririo.

i 69 Os cargos em comissão de 19, 29 e 39 Sub~rocuradcr.

~r.l da Fazenda Nacional .e os de Procurador-Chefe e Subprocurador-Chefe de~

Procuradoria da fazenda Nacional. passam a deno"'inar:se. respectivamente. d.

19,' 29 e 39 Pr.ocurador-Geral-I.djunto da fazenda r:acional e de Procurador-Re;,~

1111 da fazenda Nacional e Su!3~rocurador-Regional da fazenda K"cicoal.

Art. 29 Os proventos de aposentadoria jâ concedidos a ~r~

cumor da Fazenda Kacional serão revisi~s 'de acordo com O disposto no § lç co
'.rt. 19.

Art. 39 As despesas decorrentes da execução deste Decreto-

-let correrão i conta das dotacões constantes do Orça;::ento da União.

.BrUília. 17 de de:ll!illbro de 1991.

.SeIlbor Primeiro SecreWio,

Encasninho a essa Secretaria a Mensagem do Excelenl!ssimo Sellhor
Presidente da República, acompanhada de Exposiçto de Motivos do Senhor Ministro de
Estado ela Economia, Fazenda e Planejamento. relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a

composiçAo das carreiras que especifica". "

Alenciosamenle,

A SUa Exoel!ncia o Senhor
.Deputado INOC~NCIOOUVEffiA
Priineiro Secretário da CAmara dos Deputados
IBASlw.DF.

ÍA-<.-<... ,.---~
MARCOS COIMBRA

SecreWio-Geral da
Prcsid!ncia da Repüblica

de 1984; 1639 da Inde;".::Brasília-(DF). em 26 de dezembro
dincia e 969 da Repiiblica::
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PROJETO DE LEI l\"ll 2.459, DE 1991
(Do Senado Ftderal)

PLS N'l37m

aa q da dazelllllro de 1"1

aenhor Pr1aairo BecreUrio

A_segura prioridade Aoa t.cnic:s agr!cc:aa, engenhe:.roa

agl:ôno.oa • médicol-w.t.rinári:s noa projeto. da reforma

agráda.

.lAS COHISSOES DE AGRICUL1'URA E 10Lt1'ICA RURAL: I!: IlE CONS

'fITUIÇllO E JUS1'IÇA E DE REDAÇllc (AR'f.54) - ART.24.I:).

o COKGRUSO IlACIONAL clacrata:

Art. I" - oa Ucnicos al3%"icolas da nivel .,UO e oa
diploaadoa .. cura0 auparior de a;ronoDda ou veterinária tlrio
p:ioriedllde para aquiaiçio, por inatru1lento contratual de coz;>r. e

ftIldll, de cinco por cento doa lotaa de.tinadoa ao aanntallen':D da

rllll:1l1a, noa projetoa de rafoX'lla .qrl.ria doa governo. feder.l,

••taduai. • aunic:f.pai., de.de que tenh.. residéncia ou executo

"~bo profiaaionab na re.paetiv. regiao.

Art. 2" • Perderia o :Iirllito .obre os imóvei.....::ai.

obtidoa de acordo Co. o artigo ante:ior, o. adquirentes que ::.io oa

~orar.. aU o final cio all<JUftdo ano ~ aquiaiçio.

Art. 3" - Pie.. excluidõs do beneficio de.ta Lei ...
pcoU••ionai. que jl. forea. po..uidore. de ill6veia ruraia.

Art. oi' - Eata Lei entra e. vigor na data de au. pu_o
bl1ca~o.

Art. 5' - Revog....e .. diapoaiç6ea .. contrArio.

Encallinho • Vo... Excelf:ncia, a ti: de ser .ub::r.e.~ido

• revie"io da Cillára doa Deputados. no. tarllOa do art. 6S d.
c:onatituiçio rederal, o Projeto de Lei do Senado n' 37. de :.9:.
oonatant.· do. aut6qratos •• anexo, que "a••equra prioridade Aos
~lcoa agr1colal, engenhairoa-Bgj.ônomos e mé~~co.-ve~erir~=io•
DOa projetos de reforaa aqrl.ria••

• Aproveito a oportw:.:'dade para renovar • 7:;)ss.
Exoallncia protasto. de ..ti.. e cOll5ideraçao.

<é?~~
. Sl!ll1.:al 1l1oOlID =;;A IJE?.zI •

l'r1lllei.-o Secn!tiÍrio, "'" exercÍào

A SUa Excellncia o Senhor

Deputado INoc:tNcro OLrvErRA
DO. l'riaeiro SecretArio da c.6l1lllra doa Deputados

PROJETO DE LEI N!I 2.460, DE 1991
(Da Sr. Dioao Nonma)

Dá nova redação ao artigo 206 do Decreto-lei nq 2.848, de

7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

DE DJ:ZEHIlRO DE U91
CÃ COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q O art. 206 do Decreto-lei nQ 2.848,

de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n9 37, de 1991

Asaegura prioridade .os técnicos
agricolas, engenheiros agrônom:s
• -'dicas-veterinários nos pro:!
tos de reforma Agrária.

Art. 206. Recrutar tiába1hadores, mediante
fraude. COm o fim de levá-los para território estrangeiro.

Pena: detenção, de um a três anos e muI ta.

Parágrafo único. No crime definido neste aL

tigo, somente se procede mediante represent!,
ção .

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

E tal é efetivamente a proporção da crise, que
brasileiros de várias localid.ades e origens têm procurado trB

balhar em países como os EstadJs Unidos, o Japão, o Canadá -

Hoje, porém, a situação é bem diversa, eis que
o país, mergulhado em indesejável, mas excepcional, recessão
econômica, enfrenta o problema do desemprego, em proporções .!!.
larmantes, ensej adora de grave perturbação social.

A época da edição do vigente Código Pe~a~, a
política governamental trabalhista lutava ainda com os pro

blemas decorrentes da necessidade da obtenção, ou manute~

ção, de trabalhadores no país, para atender ao seu e5cass~
mercado da mão-de-obra. .

JU:i)IFICAÇAO

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contr!
rio'.

Apreaentado pelo Senador Lavoisier Maia.

Lido no expediente d. Sessio de 26/03/91 e publicado no DCN (Seção

11) de 27/03/9l~ Despachado à ComissÃo de Aaauntos Econômicos, de

cido terminativa, onde poderã receber Ellendas, apóa publicaçÃo e

di.tribuiçÃo em avulso•• pelo prazo de 5 dia. úteia.

la 21/11/91, i apr~vacio o Parecer do Relator, favoráveJ. ao Proje

to, vota vencido O Sen.dor José Richa. ~ anexado Texto Final, a~r2

Yada pela Co .iuio.

E::! 29/11/91, é lido o Parecer n9 496/91 da CAE. A·Presidência ::=!!
D.ca ao Plenário o recebimento do oficio n9 34/91, do Presiden~e •

d&~ CAE, comunicando a apro"açáo da matéria na reunião do =i.
21/l1/n. ! aberto o prazo de 5 di.. para interposição de recurso.

por UIl dec.lao d. co:apoalçio da C.... pora que o Projeto a.ja .;>re

I:ladO pelo Plenãrio.

S. 06/12/91, a Presidenc1a comunica o término de prazo para :~te!

posiçÃo de recurso no sentido de ir..:lusão ez: Ordem do ::lia da ut.é

ria, apreciada c~ncluaiv...nte pela COIIi•••o de ....suntos Eccni::ll

CO••

A CÜlara do. Deputados COIl o Óficio 511/N9.1183, de 9.12.91
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etc., para retornarem ao país com recursos que lhes permitam
se estabelecer com alguma pequena atividade e proporcionar co,!!.
diçiles mínimas de uma vida cpndigna.

Essa mudança notável do fundo social t esvazia!!.
do o conteúdo da norma em questilo, por absoluta falta do bem

jurídico que era protegido, con:luz ao fenOmeno da descrimina

liza!.'llo, enfatizada recentemente pelo Prof. MIGUEL REALE JR.

Além do mais 1 a expressão eraigraç!o, utilizada
pela narma penal, tem sentido certo preciso de saída do pais

co~ ânimo definitivo rct. JULIO FABRINI MIRABETE, Manual de

Direito Penal, 3' ed., 1985, vaI. 2/389; VUSSEF SAIO CAHALI ,

Estatuto do Estrangeiro, 1983, p. 115, uprop6sito imigrat6riou ;

FERNANDO PEREIRA SODERO: verbete emigratório, 'na Enciclopédia

Saraiva de Direito, VaI. 31/131; e CARVALHO SANTOS, verbete

emigração, no Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro,

vaI. XX/73) 1 caracterizando-se como elemento normativo ao ti
po.

A redação que se propile, extraída do art. 211,
do Anteprojeto do Código Penal do Prof. MIGUEL REALE JR., tem

a vantagem de eliminar do 'tipo penal a expressllo alici~r, que

simplesmente sugere a idéia de fraude, substi tuindo-a pelo vE.

cábulo recrutar r de mais fácil compreensão, e ainda, de sub,!

tituir a palavra emigraç~o, de sentido certo e preciso (el~

menta normativo do tipo), pela expressão lide levá-los para
terri tório estrangeiro", de compreensno mais comum t merame!!.

te descri tiva, como convém a uma norma penal, quando alguma
peculiaridade nllo exija o recurso a essa técnica legislativa.

o acréscimo da expressão "mediante fraude 11 , oy.

trossim, deixa bem explícito que o delito .se configurará se
estiver presente o elemento fraude, vale dizer, má fé, inte!!,

çllo de prejudicar alguém (ardil, artifício).

A redaçllo proposta, de cunho interpretativo
está mais de acordo com a atual realidade brasileira, além de

ser de mais fácil entendimento e punir aquele que explo.ra a
boa fé do trabalhador brasileiro.

Uma ol,!tra alternativa poderia ser a extirpação
pura e simples do tipo penal. Isto, entretanto, .poderia ser
inconveniente, numa at~vidade em que há considerável margem

para abusos e fraudes. Por isso, optamos pela redação propo~

ta para o ~!!l do art. 206.

Por outro lado, com o acréscimo de um parágr1!
fo único, estamos propondo que a ação penal correspondente ao

crime deixe de ser pública incondicionaaa, para ser procedida

mediante representaçllo daqu'eles que .e julgarem eventualmente

logrados. Com esta conjugaçllo, acreditamos estar dlsciplina,El

do o assunto de maneira integrada, corrigindo as distorções ~

xistentes.

DECRETo-LEI N~ 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (!'\')

Cót/i,D Pt1llZ/.

...... ~ -- . .; " ~'~ - .

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

TITULO IV
DOS CRIMES CONTRi1 A ORGANIZAÇÃO

00;TRABALHO

.................... * ••• *.*.* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

An. 2/16. Aliciar uabalhadorcs, para O fun de emiaraçlo:
Pena - delençlo. dc J (um) a 3 (Irês) anos. c muh•.

• ••• # .

PROJETO DE LEI N~ 2.461, DE 1991
(Da Sr. Aécio Neves)

Dispõe sobre facilidades para receamento de aposentad~

rias e pensões. nas condições que menciona.

(AS COMISSOES DE SEG~RIDADE SOCIAL E FAMrLIA; E DE CON~

~ITUICXO E JUSTICA E DE REDACXO(ART.S4) - ART.Z4. 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Cantamos, pois, com a indispensável ajuda dos

companheiros para esta proposição.

Assim, nllo ficam as pessoas impedid~~ de uma·

atividade em princípio lícita de recrutame~to de trabalhad,2.

res, nllo 'se tira dos brasileiros a. opor~unidape de buscar dias

melhores para si e para suas :amílias, nem fica a sociedade

desprotegida contra a aç~o de inescrupulosos que pretendem
aproveitarem-se, exatamente, da peculiaridade de nossa prese!!.

te conjuntura no que respeita à escassez do mercado de trab!!
lho interno.

Sala das Sess~es, em/ de dezembro de 1991.

Art. 19 A. apo.entadorias e pensões regidas oola Lei n9 8.213.

ae 24 de julho de 1991. poderão, sob livre escolha dos beneficiá-

~io.t ser-ihes pagas mediante Vale Post~l, nas aqências da ~cresa

Brasileira ·.de Correios e Telégrafos'-ECT.

Art. 29 O beneficiário' poderá requerer, a aualquer temco, a r~

versão ela forma de pa'J'"",ento.

Art. 39 O ~qamento de aposentadorias e pensoes ~diante Vale

Po.tal .eri objeto de convenio fi~ado entra o Instituto Nacional dE

Seguro Social-INSS e a Empresa Brasileira de Córreio~ e ~elécraf~s

~, O qu~l deverá vigorar no prazo de sessenta aia~ da publicacão

ele.ta lot!.

Alt. 49 cata lel vigora con a pUDlicaçao.

Art.- 59 Reveqam-lic ,JS di.spoSiçõ~s em contr.irio •.
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Pena: r'ecllJsão d~ dOI!:> a oito anos ..

TRAIC~O

t'irt. 2Q. Mantl;:r (·'ntE:nd I nll;,'nt o OIJ nE.'goc u\,ç:ão com

~IJ 9r~po e~tran9€lrQ, OY SEU. agFntes, ~OOl Q fiM de

Art. 39. Tentar d~~mEmbrar, par mFlO de movjrn~nto

drmado, parte do t~rrltdrio naCional. para constituir país

IndE"pendl."ntE".

Bras! 1,

ATENTADO SEPARATISTA

P~na: r€clus~o dE' dOIS a Oito ~nos.

provocar gUFrra ou atos de h05tllldade contr~

~esmEMbrar parte dE seu t~rrltdrlO OIJ Invadi-lo.

JUSTI"ICAl'IlO·

Mio podemo. ~e~Anecef ~ndlf.rentes, assistindo ao ••oetáculo

conltranqedor de ~ilhares rle p~550as; dopntes e idosas, e~ lonqa~ e

lnt.~lnáv.l. filas, nuttas vez•• sob o aol forte ou a chuva •••

Incl....nt••

Tal .lt~.çio violá dIreito. Indlvldual. e at.nta contra a dlq

nidad. d. apo••ntados • de pen.ioni.ta., além d. contrariar di.po.!

tivo. .xpr•••o. da Consti~ui~ão Fed.ral.

MOS t.~o. desta nossa proposição, os valor•• relativos a apo

••ntadoria. e pensões poderÃo, sob ~1vr••scolha dos beneficiários.

••r-lhes paqo. medl~nte Vale Postal, nal agências da Empresa de.Cor

reio•.• Teléçrafo., e~palhadaa pelo Brasil, solucionando, de:sa ~or-

• a , \UI probleMa crucial.
ESPIONAGEH

'EM

00

('onlo

it I v Idade
'I

AUXíLIO A ESPIA0

AEROFOTOGRAHETRIA E SENSOREAHENTO ILÍCITOS

TI! - oCIJ.lta UIJ prf:.~.t", ,:>cr",11c,;.n ,,1 t.:'PI~O, sabEndo-o

tal, ;.>"r) ,:,llbtr'?d-lo 1.\ t.lf;â:o .h, A1ltorH1ade ..

- reM o objetivo de I'"pall~ar ~tD previsto n.~te

il"t ''.lll, ;tl,~nt~m ":>~rvlço de (-:<~p IIl~~\genl 011 lie:l€' \,.I'art ic ipill. ..

n~ü 11","'::a ;~IJe, t ~pllt L~dos p.ssen~ I a I <; par.) ,\ djtf~5a ~ econOMi i:l

do p,\is, (fE:'vanl pFrnlanE:.'t.p.1'" ':.','01 f'gredo I}II L{IHõ', no IntE'rESS~ do

Estado Bl'"a~jl~jro, esteJam elassifjcado5 como secretos ou

~lgllu6U~, FiM dE' I'"~vel~-los ao aov~rno ou grupo

f?<;tr<lnqE'lrO, 011 a ?E'lJS ag~nte5.

~ 12. Incorre Ila nle'ima p~na '{Ilem:

SERVI CO DE ESPIONAGEH

SAla da. s...õ..,/2//2J.?! .
~W

Deputado ·!tJ~CIO ~EVES I

iSlediata aprovação.

...... '.2U.~ 24 •

Enquanto lsso ocorre, ~ previdência Soeial não discõe de 908

to. d. 'ltendim.nto aos s"9urados e dependentes e.. tris mil quinhen

tos" e ••tenta municípios, devendo ?aqar, no exercício de 1992,con

fo~~ previsão orçamentária,·cerca de setenta e quatro bilhões de

cruzeiros aos estabelecimentos bancários, celos .arv.iços de recO

thi~ento de contribuições e de p'aqamen~o de benefIcios.

A conjuqaçio d. esforços qu.. r.pros.nta a adoçio da provid'"cla

alvltrad.l neste noss~ proJ .. ta de lei, lieu elevado a:cance socia:.

.U& praticidade a &. economia d. recursal quo en••ia;-ã aos c:~fr.1 or!,

vIdencUrio. .ão o. ",aiore. e lllAia fOrt•• •arqumen tos co.. fayor de ."ã

Deve ••r esclarecido que a ECT dispõe d. cerca de treze mil

&qincias em praticamente todos os os !'I.unicípios brasileiros, as

quais já ·Jêm prestando sarviço& dos mais relevantes à. Drevidência

SOcial, no setor de benefícios de prestação continuada.

~ .......... 80MIIdca •
~SocIaI.41_ pn>ridIncfaa.

REVELAC~O

IV" rfo.'vrda :.\ gov€rno QU grupo €$lrangeiro. ou

';EUS ;,gEntes, lnforn\'at;iio obt}da ':,ob d~v€r de '.ilgil0. e: que

constitu~ ~egredo de Estado.

PROJETO DE LEI Ng 2.462, DE 1~1

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Define os crimes contra o Estad:lDemocrá~ico de Direito e a

Human idad~.

DIVULGAC~O DE SEGREOO DE ESTADO

.§' 2Q. Será punido COM deten.;ão dE" 11/l1l a quatro anos

CjIJf?nh Ill€SftlO GEm dever de sigilo, divulglJE segredo de Estado

de qUE' teve conheciMento.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.783, DE 1990) INSURREIC~O

o CONGRESSO NACIONAL ~~creta:

ATENTADO CONTRA A SOBERANIA

Art. 19. Tentar QIJ <;'IJbOlE"tFr o território ou parte

dE'lt! .1\0 dondnlo (!' o;oberania dE" .)Iltro país ..

Art. 5Q. Tentar. por MOVimento arnli\do ou nio,

altE'r~lr ou modificar efE-tivaM€'ntE- a ConstjtIJiç'ão. trlh

desob~dlint.la ao prCce$SQ legislativo qUe ela encerr~, COM o

finl de romper a forma f"ederat iva de governo; el iminar o voto

rJlr~to' lt secreto; promover ° de.;equil íbri~ ~ntre os Podtrcs

e atentar contra os direitos e garantia5 indtviduaiG.

Pena: recllJs~o de 3 a 12 anos.
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Art_ 6Q_ Constit1lir, integrar, OIanter ou Cllstear

Drganiza~~o paramilitar, mil{cia particular, grupo ou

esqlladrão com f' i na 1 i dad4! dE' F.:'l·:ercer poder 01,1 at i v i dade não

pe'rnlit ida pClr 1E."I.

Pena: reclusão de 2 a 8 ano~.

ARIlAIlENTO IlILITAR

Art. 7Q. Introdl.1zir no território nacion ... ],

",dqIJirír, manter Enl depósito OIJ di5trib1lir, sem "'lJt(JriZõl(;io,

armamento O'J material bélico privativo das Força!> ArMadas,

fim de praticar crime preVisto nesta lei.

Pena: recllJ$ão de IJn1 a qlJatro anos.

ISENCÃO J" PENA

Pariarafo dnico. A pena deixar~ de ser aplicada

Art. 11. Devastar, saquear, assaltar, e:·:p]odir

bombas, seql1€'strar, incendiar, depredar Oli prat iear atentado

p€!,soal ou ~.abotagenh com dano ou per 190 efet IVO a pe-5soas

ou bens, com o objetivo de coagir qualquer dos Podere$ da

RE'Pl1bllca.

Pena: recllJsão de 2 a 10 anos.

§" 1Q. Se, do ator reslJltar lesão corporal grave' Ol~

mortE".

Pena: - rE.'c:IIJsão de quatro

pr€JlJí..:o da·pena conllnada à vio1ência.:

Art. 12. Torturar al91J~M, causando-lhe sofriMento

físico, ps(qlJlca ou moral r COM o propd~lto de castigo,

vIngança OIJ "btenç:~o de confl.sio OIJ informaç:io.

voluntariamente

iuJtor ida'de.
ou postos à disp05iç:~o da

qlJando os arM",mentos

entregues

nlater ial bélico fore.., Pena: r€clus~o de tr~s a seis anos.

19. A pena i a~Mentada da met~de:

INVASÃO DE UIl ESTADO POR OUTRO r - <:',E' o agentF. for flJnc: lonár-Io pIÍbllC.O;

profISSIonal da ~rE.'a param~dlca;

Art. BQ. Promover ou ordenar a

Es.tado-Henlbro da Federaç~o por outro.
invasio d~ UM

II agente for m~dico, enferme Iro

racialr

Pen~: rEclus~o de 2 a 8 anos.

DOS CRIIlES CONTRA A HUIlANIDADE

GENOCÍDIO

Art. 9Q. Hat~r membros de gr1lpo nacional, Itnico,

político Oy religioso, pondo eM ri$co a sua

111 $eM prejuízo da pena de SeqUEstro,

agente for seqUE'oz,trador OIJ partíCipe desse CrlnlE'.

fi 2Q. Se resulta aceleração do parto.

Pena: reclysio de qyatro a Oito anos~

3Q. Se resl.1lta:

o

~Nistincja oy provocando o seu extermínio total ou parCial.

P~n~: reclljs~o de vinte a trinta anos.

OUTRAS FORIlAS

Art. 10. Ofender a integridade corporal OIJ a saúdtt

de membros dE grupo nacional, itnico, racial, político ou

religioso, colocando eM risco, total ou parcialmente, a

plenitude da sua eMist~ncia.

Pena: reclusão r de três doze anos.

·Põllrágrafo l.in ico: Na!:> mEsmas penas incorre aqlJttle

- lesão corporal grave

Pena: reclusio de cinco a dez anos.

J 4Q. Se resulta:

- aborto;

II - Incapacidade psíqUica;

111 - d~no Moral grave.

Pena: reclus~o de ~eis ~ doze anos.

qwr=

- submete ilicitamente o grupo ~ localizaç~o ou

condições de e::istência capazes de ocasionar seu

EHtermínio total ou parcial;

I1 adota medidas destinadas ÍJnped ir

Si 6Q. Incide mEsmas penas funcionário

p~blico quer tendo conhecimento da prática do crIme cometidc

Em estabelecimento p~blico sob sua diieçio, ou fora dele r
mas por pessoa a ele subordinada, .e omIte em fazer cessar a

prática do delito r e crlml de responsabillda~e os seus
autores.

nascimento$ no seio do grupo; 7Q. Em nenhum caso poderão invocadas

III - efetua a tran!:>ferência forçada de meMbros do

grupo para qualquer outro;

1:V - invade, sem autori::ação legill e de nlá-f~, ilS

terras indígenilS, e:.:plorando-a~ econotlícanumte em benefício

pr6prio ou de outrEM.

circunstânciãS e:·:cepcionais, tais como estado de defesa ou

de $ítio r instabilidade polítictl interna ou qualqlJer outrõl

situação de emergÊncia pública, COMO justificativa do criMe

de tortlJra.

J 8Q. são ~feitos da condenação pelo crlmt de
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I - a PE'rd~ do cargo,. função ou emprego ,p.ib) ico: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

II

cargo. i'unção

a inabilitação para deseMpenho dE' qualquer

eMprego público;

Art. 20. A pena é ~9ravada SE' o agente COMeter

CrIME' previsto nesta lei COM auxílio de Governo,. grupo

estrangeiro ou organização internacional ..

(II proibiç~o do €XerCíC1D de profIssão.

ativldadF

de 1 i cenc;a

ofício CNE' dependaM de ,..eabllltaç;âo eSPEcial,

alltor i=.ação do Poder PllbllCO.

DO RECOLHIMENTO DOS INDICIADOS OU CONDENADOS

DESAPARECIMENTO OE PESSOAS

f"irt. 21. Os IndiCiados ou aCI..tsado5 por Cr"IRl€'S

contra o Estê\do DemocrátiCO E' a H'.1manldac!e serão recolhidos

PN ~rlsão e~peclal. d disposição dÊ autoridade coMPetente,

quando SUJEitos à prls~o antes d. condEnac;~o definltlv••

Hrt. 1.3. PrOftlOVer~ e-fetllJar OIJ.~ di=: qljalql..ter forma,

det€rmln~r u desapar~clmento de pessoa dRtlda. custodlada ou

~:>EqIJf:·strad~.

Art. 22. O condRnado por cr inu~ contra Estado

DeMocrátiCO e a HIJll'lanldade CUMprirá pena EI'A 'iec;ão distinta

daqlJela reservada aos presos coM1Jns.

Pena: feclus50 de dOIS a Oito anos.

FORI1A ASSIMILADA

Art. 23. No caso de condenac;ão por criME político,

f'ar-<;,e-á~ na glJia. menc;ão d1i'55i\ circunstânCIa para /'in'S do

artigo 84 da Lei 7.210. de 11 de J~lho de 1984.

Art. 24. Esta lei entrará EM vigor na data de sua

pIJbl icac;:.\o.

INFORI1AÇÃO FALSA
Art. 25. Rev09~.-SIi' as disPoslc;ões eM contr~rio,

especi~lMEnte as Leis 2.889, de 1Q de julho de 1956 e 7.17.,
de 14 de deZEMbro de 1983.

§ ~Q. S€rd punido Com ~Eclusio de IJm a quatro anos

qerVldor p~bllco que negar. falsamente, esteJa ou ~enha

51J<:\ guarda. pessoa prFt;:.a. t.ustodlada

DETERMINAÇÃO OE RESPONSABILIDADE

JUSTIFICATIVA

Trata o presente de 5ubstitutivo ao Projeto De ~tl

nQ 4.783. de 1990, que incluía o Título XII no Código Penal.

iNPosslbilidade de a Matéria, dada a natureza, ser exa.inad~

regiMe de ur9ênci~, apr~sentaMoS agora projeto dt lei

autônomo qUE~ se aprovado e convertido eM lei, não ensejará

qualquer modificação ou MeSMO inclusão de dispositivos ao

Código Penal ..

3Q. A ordenl ou autor I::açâo

hlerárqlJico não Isenta o agente da pena ..

DISPOSIÇõES GERAIS

do super i or
Já tendo anteriorMente p05icionado pela

EXTRADIÇÃO

SUSPENSÃO OA PRESCRICÃO

Art. 17. No caso jos artigos 19 e 5Q, ~~ o agRnte

alcança o seu obJetiVO, o criMe torna-se Imprescritível.

COIlI ef'eito, em ter,Klos técnicos, parece-nos SEr

R'it3. a ft,elhor solução. eis que o ProJeto de Lei nQ 4.783, de

1990~ na forma como apresentad~ pelo Poder EXEcutivo, traz,

de um lado, repetições desnece5sárias a até colidentes COM a

parte geral do C6digo Penal. 5ituaçio esta q~e pod~ .. quando

da aplicação da lei, ensejar dúvidas de orde~

intBrpr~tativa, co~ provável prejuízo ao sisteMa (vide art.

373,. InCISO lI, ora el iAllnado no çubstitutivo - art. 11,

dada regra do art~ 62 do Código Penal; artigo 379, ora

eli.inado no substitutivo cuja regra se torna conflitante

:OM o art. 16 do Código Penal).

De outrO lado, t~Dlbé. a nível técníco, ao invés de

acréscimos à parte geral do Cpdigo Penal, optaMOS (e isto,

aliás, 50~entE é possível por se tratar de projeto COM

vi$tas à edic;ão de lei ESPEcial), nas dí~posic;õE'5 gerl\i~, de

circunscrever os dispositivos genérico$ somEnte aos crimes

contra Estado DeMocrático HUManidade, evitando

acrésciMOS desnecessários E prejudiciais, inclusive na parte

geral, deixando o sistEMa hoje oriundo da Lei nQ 7.2.9, dR

11 de julho de 1984, totalMente íntegro (vide art. 2Q 

atual art. 19, art. 39 - atual art .. 2.).

no

lei,nE'!>ta

prev i stas

Art. 14. AleM das p~nas comlnada5

CASO ESPECIAL OE AUMENTO OA PFWA

~pllcam-s~ a~ t:orr~~pond€ntes

r'óLJ 190 Penal.

Art. 15. A pena aUmrmta-se de lJftl ten;o no caso de

~\ssocl",;io concurso de PE"'30'30i\S para a prática dos criDles

vrE'vl~tos rlE'sta lei.

Art. 16. A pena aumenta-se de um terço eM relac;io

agent~ .~rvldor plibllco~ Civil ou militar, que COMete

&YIMe previsto nEsta lei, prEvalecendo-se do cargo.

Art. 18. Não se conSideram políticos, para Tins de

E';.:tradlçâo, 05 crlllU?5 contr3. a HIJrJlanidade ..

EXTRATERRITOR IALI DADE

Art. 19 .. Ficam SIJJ€'ltos à lei brasileira, embora

IniCiados ou cometidos no estrangeiro, Os crime5 praticados

Lontra o Estado DeftlOcrát ico E' a HIJnlan idadE'.

JulgaMOS, destarte, qUR os criMes contra o Estado

DeMocrático e a HUManidade, por se distanciareM dos criMes

den9Minados COMuns, eis que dire~ion~d05, d~ forMa MaiS

~~pla e global, supra-individual, para atentar contra UM

estado de coisas (regiMe democrático, soberania do país) ou

Contr;ll UNa rilc;a, etniil ou grupo social, lfIais se ajustaM õl

I.una lei específica, deb~ando-se ao estatuto penal os delitos
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Sala das Sessões, e~ de dezeMbro de 1991

de outras

relacionaMento

cri ..e~ contra

pl.íbl ico, 5aM

cOMunitárias.

qUE', no intuito de dEfesa da 50ciedad«, define. ti' violaçio

for.as de convivência p que surgeM no

entre indivíduos p contando-se dentre eles 05

a vída, a honra, o patri.ônio privado QU

que ExtravaSEM do âMbito das rel~çõe5

TiTULO V

DAS PENAS
......_ _ .

CAPITULO IIJ
DA APLICAÇÃO DA PENA

~L1"~ e...-J-u
DaputadG ."'110 Bicudo.

PT/SP

DECRETO-LEI N~ 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

C6d;'ohlfi1l.

O Pre"dellle da República. usando da alribUlçao que lhe confere o art. 180 da
ConslltulçAo. d~~rt:ta a sc:guinre lei:

.............. "; .

A.ravanles ao caso de comuno de pessoas
An. 62. A pena será ainda agravada em r<laçao ao agente que:
I - promove, ou organiza a cooperâçAo no crime ou dirige a atividade dos demaJs

Isentes;

11 - coaSc ou induz outrem *execuç.l.o material do crime:

111 - instiga ou determina I cometer o crime alguém sujeito i. SUl autoridade ou
nlOopunivcl em vinude de condiçlo ou qualidade"pessoal: .

IV - CXCCula o crinte. ou nele panicipa. mediante paga ou pro~sade recompensa.

• AnlJO OOM~Io 1kf'T1ffINlt» fWlil Úllt~ 7.209. tk 11 M )lIllto '* 19M
• ViMCfJdIlO.Pr«aMJ~:.rl_,~._ .

..............._.. .- - _ - ':' -_.

LEI N.9 2.889 - DI:: 1 DE ouruBIlO
DE 1956

'Define e pune o crime de genocídio

Ô PresidenU da RePúblic:.:
PaÇO saber Que o Congresso Nacio

nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.' Quem, coma intenção de
destruir, no todo ou em parte, grupo
nae1onal, étnico. raci:l1 ou religioso,
como tal:

,I) matar membms do grupo;
b) caUSar lesão .grave à integridil

de f1s1ca ou mental de membros do
8!'Upo;

c) submeter intencionalmente o
~upo 11. condiçóe~ de existência 0&-

pazes de ocasionar-lhe a destrui~áLl

fflica total ou pallCial;.

d) adotãr medidas destinadas a
impedir os nascimentos no seio do)
grupo;

e) efetuar 11. transferência. fOl'ça
da de crianças do grupo para outr·)
grupo;

Ber!i punido:
com as penas do art. 121, § 2.', do

Código Penal. no caso da letra a;

com as penas do art. 129, § 2.', nO
. caso da letra b;

com as' penas do art., 270, no ca;;o
da letra c;

com as penas do art. 125, no caso
da .letra d;

com as penas do art. 148. no caso
da letra e.

Art. 2." Associarem-se mais de 3
(três, pessoas para prática dos cri
mes mencionados no artigo anterior:

Pena: Metade da cOminada aos,
crimes a11 previstos.

Art. 3.. Inc1tar, diteta e pilblica
mente alguem a cometeI' qualquer .1os
crimes de que trata o art. L":

Pena: Metade das t>enas ali .:lOml
nadas.

§ l.y A pena pelo crtme de· incita
ção será a mesma' de crime incitado,
se este se consumar.

§ 2.· A pena será. aumentada ((e
li3 (Um terço). quando a mcitação
fôr cometida pela imprensa.

Art. 4.Y A pena sera agravada de
1/3 (um terço), no caso dos arts. 1.••
2." e 3.'. Quando cometido o crime
por go'vernante ou funclon~rto pú
blico.

Art. • 5.- Será punida com :.l/3
Idois terçOS) das respectlvas penas

a tentativa dos crimes definidos nes
ta lei.

Art. 6.° Os crimes de Que trata
esta lei não serão comiderados 'cri
ines politioos para efeitos de extra
diçáo.

Art. 7.' Revogam-se a:; disposiçóe3
em contrario.

Rio de Janeiro. em I de outUbro
de 1956; 135.. da Independência e
68.' da República.

JUSCELDIO KUDlrscHEIt

Nereu Ramos

LEI N~ 7.170. DE 14 DE DEZEMBltO·DE 1983

D.finp 0$ crimes contra .. nlluranca na·
ciona/, • ordem polJlU-1I e Boda/. esl..bt!J~t'

NU proceuo e jU/6l1mento e d. oulras
providinci••.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. raço saber que o ConJll'esso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO I

Dilpoliçõel Geraia

Art. 1~ Esta lei previ OI crimel que 1.lam ou expOllm a perigo de.
lesão:

I - a inteJll'idade territorial e a soberania nacional;
11 - o regime representativo e democrático. a Federação e

o Estado de Direito;
111 ~ a pessoa dos chefes dos Poderes da União.

Art. 2~ Quando o fato estiver também previsto como crime no CÓ·
digu Penal. no Código Penal Militar ou em leis especiais. levar-se-ão
em conta. para a aplicação desta lei:

I - a motivação e os objetivos do agente;
11 - s lesão real ou potencial aos bens jurídicos menciona

dos no artigo anterior.

Art. 3~ Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime
consumado. reduzida de um a dois terços•. quando não houver expressa
previsão e cominaçAo especifica para a figura tentada.

ParáJll'afo único. O agente que. voluntariamente. desiste de pros
seguir na execuSão. ou impede que o resultado ae produza, só responde
pelos atos já praticados.

Art. 4~ São circunstãncias que sempre agravam a pena. quando
nlo elementares do crime: .

I - ser o ."gente reincidente:
11 - ter o apnte:
aI praticado o crime com o auxilio. de qualquer espécie. de

aoverno. orianização- internacional ou grupos estrangeiros;
bI promovido. organizado ou dirigido a atividade dos de

mais. no caso do concurso de agentes.

Art. 6~ Em tempo de paz. a ~xecução da pena privativa da liber
dade. não sJ.lperior a dois anos. pode ser suspensa. por dois a seis anos,
desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso.
salvo o disposto no § 1~ do artigo 71 do Código Penal Militar;
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.....................................................................................

............ - , __..-'o •••••••• _ _ ••.

......... ,. _~_ o ••

l.'litui. Lei d~ Eucuç'o P.nal

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Art. 84. O prean provilório ficará -eparado do condenado por len.
tença traolitada em Julgado. .

§ I! O preSo 'primário cumpnrá pena em aeçAo dmiDta d.quoll re.
a.rvada p.ra oa relocidenLea.

i 2! O preso que, ao tempo do faLo. era funcio~.rio d. Adm;~il'
LraçAo d. JUlLiça Criminal Iic.r. em depend~nci. I"p.rada.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

Tem a palavra o Sr. Lázaro Barbosa.

O SR. LÁZARO BARBOSA (PMDB - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveitarei
esses rápidos minutos para tratar de dois assuntos. Primeiro,
Sr. Presidente, quero registrar, com profundo pesar, o faleci
mento do empresário da área de seguros, pioneiro da constru
ção de Brasília, Reinaldo Galvão de Barros Campelo, cujo
sepultamento ocorreu hoje, às 11 horas, no Cemitério Campo
da Esperança, aqui em BrasJ1ia.

Reinaldo Galvão de Barros Campelo, paulista de nasci
mento, para aqui veio quando Brasília era ainda ermos gerais,
por ocasião dos primeiros passos do então Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira nesta região que viria a tornar-se a
nova Capital do Brasil.

Reinaldo Galvão de Barros Campelo era motorista, ini
cialmente. Entrou depois para a área securitária e se transfor
mou num dos grandes profissionais do setor, respeitado e
conhecido no Brasil inteiro.

Ele viajava, semana passada, com destino à Europa, em
companhia de sua esposa, quando foi acometido de um derra
me cerebral a uma hora e trinta minutos de vôo da cidade
de Amsterdã. Quando desembarcou na Holanda, já estava
em estado muito grave e, hospitalizado, faleceu poucas horas
depois.

Somente nas primeiras horas da manhã de hoje é que
o corpo de Reinaldo Campelo regressou a Brasília, e aqui,
no Cemitério do Campo da Esperança, ele, que foi um dos
pioneiros da construção de Brasília, agora repousa nesta terra
que viu nascer os seus filhos.

O segundo registro, Sr. Presidente, é para manifestar
a V. Ex~ e à Casa minha apreensão quanto à demora com
que o Congresso Nacional vai, finalmente, inclui na Ordem
do Dia para apreciação o projeto de decreto legislativo que
visa a suspender o Decreto Presidencial n° 430/92, que trata
dos 147% para aposentados e pensionistas. Esta é uma matéria
de grande rel~vância. A Previdência Social, está claro, não
é propriedade do Governo. A Previdência Social é proprie
dade daqueles que para ela contribuíram: os empresários e
os trabalhadores.

É incrível como o cidadão, depois de contribuir durante
30, 35 anos para a formàção de pecúlio, que lhe garantiria
a tranqüilidade na velhice ou na inatividade, de repente, em
virtude dos desvios de comportamento do Governo, que tem
até aqui a responsabilidade de administrar a Previdência So
cial, se veja - aposentados ou pensionistas - na condição
de mendigar o reconhecimento do que lhe pertence por direi
to. Ele pagou uma contribuição para poder gozar de tranqüi
lidade e de respeito na velhice. É incrível que tenhamos chega
do ao ponto em que o Presidente da República baixe um

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

§ I! e i.ento de pena quem, por Irro
plenamente jUILificado peJalJ cl!cunstl.oci••, lU·

pOe aituaçio de fato Que. a.e eJ:~'tiI8f!. t.ornar~. a
IçA0 legiLima. N lo há iaençao ce peo. quando o
orro deriva de culpa o o faLo é punivel como cri·
me culpoao.

§ 2! Re.pond. pelo crim. o ~rceiro que
determina o erro.

§ 3! O erro quanto' pealOI contra • qUilo
crime é praticedo nlo ilena de ~enl. N lo ae C~D'

lideram, Deite C&lO. li condiçO.a ou Q""alidl~eI

da vitiml. aen40 li d. pes,ol contra que", o
aaente queria pr.ticar o crime.

Art. 19. Pelo reeultado qUII agr.va
eapecialmente • pena. aó responde o .gentll que o
houver c.ua.do .0 menos culpol.mente.

Art. 20. O erro aobre elemento constitutivo
do tipo leia. de crime ""clui o dolo, mas permite
• punlçAo por crime CUlPOIO, ae previato em lei.

ERRO SOBRE
ltLEMENTOS

DO TIPO

DESÇRIMIN ANTES
PUTATIVAS

AGRAVACAo PELO
RESULTADO

ANTERIORIDADE
DA LEI

LEI PENAL
NO TEMPO

ltRRO DETERIolINADO
POR TERCEIRO

ERROSOB1E,

" PESSOA

LEI EXCEPCIONAL
CU TEMPORÁRIA

TITULO 11

Do Crime

O PRE!lIDENTE DA REPUBLICA, feço eabeT que o Conil'esso
Nacional decreta • eu aanciono a leiuipte lei:

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

LEI N! 7.210, DE 11 DE JULHO DE I~

TITULO IV

Doa E.t.belecimentol Pen.ia

Alu,. di.po.ídvo. do o.cl'It,o·,.j I:J~
1.141. d. 7 d. d...mbro d. IlUD - Códi60
Pll1al• • d~ outr•• pl0vid••d ...

~ PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço aaber que o Congreno
H.clOn.1 decreta e eu unciono • aeguinte lei:

Art. I! O Decreto·lei n! 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Códill:o
Panal. p.... a vlll:orar com .0 oell:Uinteo .Iteraçõea:

.PARTE GERAL

TITULO I

D. Aplic.çAo d. Lei Pen.l
Art. I! Nlo há crime aem lei anterior que o

defina. Nlo bi pena aem prévia cominoçlo le"al.
Art. 2! Ninguém pode ler punido por fato

que lei pOlterior dei"a de conoiderar crime, ~es'

undo em virtude dela. e"ecuçao li oa efeitoa pe·
D.il da aentença conden.tóril.

P.rágrafo único. A lei posterior. que de
qualquer modo favorecer o agente, aplica·se lOS
f.tol anteriorea. aindl que decididoo por lenten'
ça conde.n.tória tr.nsitada em julgado.

Art. 3! A lai excepcional ou temporária,
ambora decorrido o perlndo de au. duraç40 ou
ceaa.d.. &I circunstAnciu que a determinaram,
aplic.·le .0 fato pr.tic.do durante aua vigênci•.

Dispo.iç6u Gerai.

LEI N! 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984

CAPITULO I

• ~I - ~I seus .ntecedentrs e personalidades. 05 motivos e
u cl~cunst6nci.. do crime. bem como au. conduta posterior,
autorizem a presunçAo de que nâo tornará a delinqüir.

Parágr.fo único. A aentença especific.rá .5 condiçiiel • que fica
aubordin.d. a suspens40.
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decreto proibindo o pagamento aos aposentados e pensio
nistas, até mesmo ameaçando com o Código Penal os agentes
do Poder Público que fizeram pagamentos atendendo à deci
são judicial.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia em que al
guém, seja Prefeito, Vereador, Deputado, Governador ou
até mesmo o Presidente da República, puder determinar que
não mais se cumpra uma decisão judicial, então para que
a lei, se não há instrumentos para. garantir o seu cumprimento?
Para que Justiça e o próprio Congresso Nacional? No dia
em que se puder baixar inapelavelmente um decreto ou uma
ordem famigerada como o Decreto n9 430/92, o Direito e
a pr6pria civilização entrarão em colapso, porque passaríamos
a viver novamente o império da força e não mais o império
da lei como expressão do Direito normato.

Sr. Presidente, anseio pelo momento em que a Mesa
da Câmara dos Deputados, de comum acordo com as Lide
ranças dos diversos partidos representados na Casa, elenque
para a Ordem do Dia essa matéria da qual tive a honra de
ser o Relator na Comissão Representativa do Congresso Na
cional, para que, finalmente, Deputados e Senadores possam
dizer, através do voto nominal, aos aposentados e pensio
nistas, que eles não estão sós, que não são um problema
para o País, porque durante decênios eles mesmos foram a
solução para o País, na medida em que trabalharam e produ
ziram; que eles não estarão sós, porque o Congresso Nacional
estará pronto a defendê-los, defendendo o direito, a demo
cracia, a legalidade- e a justiça.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr'l' e Srs. Deputados, tenho
analisado os últimos acontecimentos no País tanto com relação
à roubalheira instalada no Palácio do Planalto, quanto à atua
ção de Ministros na compra de mochilas, bicicletas, talhas
- esses pelo menos compraram alguma coisa. O pior foi
o Ministro do Trabalho - da maior confiança do Presidente
Fernando Collor e do irmão do Presidente, é bom que se
diga - ter transformado o Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social em agenciamento ilícito de suborno, de coisas
vergonhosas. -Agora, fazem todo o empenho para mostrar
à opinião pública que o problema é só o Magri, que o Presi
dente da República nada tem a ver com o negócio.

Sabemos que essa questão da corrupção e da roubalheira
já passou pela ex-Presidente da LBA, por acaso esposa do
Presidente da República, pelo ex-Ministro Alceni Guerra,
pela ex-Ministra Zélia, que até hoje não explicou bem o caso
do café e agora aparece com um casamento que, talvez, tenha
sido até para lavar dinheiro sujo; esse casamento com o humo
rista Chico Anísio talvez tenha sido pelo fato de, por ter
tanto dinheiro, ter de se casar com alguém supermilionário
para aparentar à opinião pública que o que estivesse com
prando seria com dinheiro do marido. Agora, quanto ao caso
Magri, o Governo continua dizendo que nada tem a ver com
isso.

Lembro-me da figura do Presidente Collor na televisão,
à época do Governo Sarney. Eu era e continuo sendo oposição
ao Presidente Sarney e ao seu partido. Naquela época, o
candidato Collor de Mello entregou .um dossiê ao Ministro
da Justiça, Oscar Corrêa, acusando Sarney de ladrão. A Polí
cia Federal investigoU: e, depois, o próprio Ministro Jarbas
Passarinho me passou um atestado, dizendo que o Presidente
Sarney não era ladrão. Mas o então candidato Fernando Collor -

de Mello exigia que o Presidente Sarney se explicasse à Nação
e renunciasse ao cargo.

Sr. Presidente, talvez a melhor coisa que o Presidente
Collor pudesse fazer-se é que ele pode fazer algo de bom
para o País em meio a tanta sujeita, tanta lama espalhada,
realmente um mar de corrupção - seria renunciar.

Quero desafiá-lo a ter coragem para renunciar ao man
dato, a fim de termos eleições novamente; o povo seria chama
do às urnas e elegeria o Presidente com dignidade, seriedade
e honradez. O nosso País está servindo de chacota lá fora.
Ninguém confia mais no Brasil, ninguém confia nos brasi
leiros! Ninguém respeita os brasileiros, porque o Presidente
da República imprimiu tal descalabro, tal falta d"e vergonha
no Palácio do Planalto que o Brasil, infelizmente, não é digno
de respeitabilidade lá fora.

Repito que talvez o ato mais digno do Presidente Collor
neste momento seria renunciar ao mandato de Presidente da
República, juntamente com o Vice-Presidente, para que tivés
semos o Presidente da Câmara assumindo o Palácio do Pla
nalto e convocando eleições gerais neste País. Assim lavaría
mos de uma vez por todas essa imoralidade que está instalada
no Palácio do Planalto.

Não é só o problema dos salários; estão aí os trabalha
dores morrendo de fome. Não é apenas o desânimo que hoje
se abate sobre a Nação brasileira; trata-se da questão da serie
dade.

O Governo não tem mais moral perante a sociedade brasi
leira. Não adianta aprontar notinha, como aquela que apare
ceu ontem, do Ministro Passarinho. Aliás quando vi, ontém,
na televisão, em edição extraordinária, a nota do Palácio do
Planalto, imaginei que era a renúncia do Ministro Passarinho.
Eu esperava que o Ministro Passarinho fizesse isso, porque
o considero um homem honrado, digno, e talvez não faça
sentido continuar nesse mar de lama que está aí. Porém, já
que ele não saiu, que saia junto com o Collor, junto com
o General Agenor. Mas agora ficam fazendo brincadeira de
menino. Parece que imaginam que serão capazes de enganar,
ludibriar a opinião pública que está toda voltada para o Palácio
do Planalto, onde está instalado esse mar de lama, esse mar
de corrupção.

Espero que o Presidente da República, que ainda não
teve nenhum ato digno, pelo menos tenha esse de renunciar
imediatamente ao mandato para que possamos retomar a se
riedade neste País, recobrar o bom senso e fazer com que
O povo volte a acreditar nas suas instituições. Caso de corrup
ção não é problema de Ministro, mas de Governo, até porque
o Presidente Collor, quando nomeou os Ministros, disse que
cada um era da sua absoluta confiança - ninguém lhe indicou
Ministro; foram todos escolhidos por ele - e que todos cum
pririam com ele o mandato de 5 anos.

Portanto, exijo neste instante, Sr. Presidente, que o Presi
dente Collor tenha pelo menos um ato de bom senso e renuncie
ao Palácio do Planalto, para que a tranqüilidade volte à Nação
brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança pelo PDS.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR-. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem reVIsão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tomei ainda agora
a decisão de solicitar a palavra ao Presidente Nilson Gibson
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para ler um artigo que publicarei amanhã no Correio Brazi
liense, cujo título é: "Quem é o "maleteiro"?".

Em entrevista ao Correio Braziliense, o Governador do
Estado do Rio, Sr. Leonel Brizola, teceu comentários sobre
minha intenção de pedir intervenção federal na cidade do
Rio de Janeiro. Destacou o Governador: "Isto é produto
de um cérebro doentio. Só alguém que tem alguma coisa
na mente que não tem nada de normal pode vir com uma
proposta dessa natureza". Eu interrompo para dizer, salvo
erro, que esse Governador nem sabe falar.

Respondo que neste caso a doença seria da Constituição
de 1988, que, em seu art. 34, do Capítulo VI - "Da Interven
ção" - prevê a medida em diversos casos. No item 111, para
"pôr termo a grave comprometimemo da ordem pública";
e, na letra b, do item VII, quando não são respeitados os
direitos da pessoa humana.

A covardia, a cumplicidade e a impunidade fazem com
que a insegurança no Rio de Janeiro seja uma regr.a e não
uma exceção, como na maioria das cidades. BandIdo tem
direito a tudo, enquanto a população é roubada: seqüestr~da,
torturada e assassinada. Um Governador que tIvesse carater
e coragem estaria à frente das forças policiais para expulsar
das comunidades mais carentes - as faveladas - os que
mantêm ali verdadeiros exérci~os de marginais, de traficantes
e arsenais superiores aos das próprias Forças Armadas. Minha
proposta é decorrente do estado de· coisas. ger~do pelo irres
ponsável que não· dirige o Estado e se omIte dIante dos ban
didos.

O Governador afirmou que eu não tenho sequer um milí
metro de autoridade para fazer críticas à sua administração,
porque Amaral Netto - diz ele - foi um serviçal da ditadura.
E pergunta: "Onde está a autoridade para falar em métodos
de governo ou em como governar o País?" A autoridade
é a que lhe falta, Governador, quando bajula e afaga aquele
que chamou, durante toda a campanha eleitoral, de "filhote
da ditadura", e que hoje é Presidente da República.

Governador, V. Ex' é que é fanático da ditadura de Var
gas e do Estado Novo e lutou descaradamente pela prorro
gação do mandato do General Figueredo.. Rev~la~se, tal
qual é, um falso defensor dos aposentados, e deixa claro seu
preconceito sobre os velhos ao indicar-me a aposentadoria.
"É o que devia ter feito há muito tempo", disse ele a mim.
Para ele, quem se aposenta não presta para nada. Tenho
oito filhos, doze netos, em véspera de treze, e dois bisnetos.
Meu filho de quinze anos já é duplamente tio-avô. Orgulho-me
disso, como homem e como político. Mas o "jovem" Leonel
Brizola, não. Ele pensa em insultar falando de velhice usando
o eufemismo da aposentadoria. E o pobre "jovem" parece
esquecer que tem a mesma idade que eu. Esquecimento ou
esclerose, Srs. Deputados? Recomenda-me uma cadeira de
balanço. E, como não a tenho, confesso que aceitaria uma
se o "jovem" Governador me oferecesse, com uma só condi
ção: a de que ele jamais a tivesse usado.

Que moral tem esse homem cuja única coerência conhe
cida é a estúpida, chata e eternamente repetitiva "globofia",
que já foi, antigamente, a "tupifobia"?

E por conhecê-lo há 34 anos é que o combato. Carlos
Lacerda o chamava de "centauro dos pampas". Aqui todo
mundo sabe, mas vou explicar ao povo do Rio: centauro é
um cavalo com cabeça e pescoço de homem. É um bucéfalo.
E eu criei um neologismo para poder classificá-lo melhor:
"maleteiro". Criei-o da tribuna da Câmara dos Deputados,

com as palavras que transcrevi no Diário do Congresso Nacio
nal de 13 de junho de 1963, pág. 3272:

"Disraeli dizia que a força da Inglaterra residia
em que os homens de bem tinham tanta audácia quanto
os canalhas."

Por isso, insistimos: de onde vem' o dinheiro da
sua mala? Quem põe dinheiro na sua mala? Quem
ajuda o "maleteiro"? Vamos repetir para que ele ouça
bem: quem pagou a régia campanha do "maleteiro"
na Guanabara? Campanha que nenhum Presidente ja
mais teve n~quele Estado? De onde vem o dinheiro
da mala?

O plenário estava repleto naquela tribuna. Na ocasiã~,

ele sentava-se ali, na cadeira da Liderança do PDS, e dalI,
em absoluto silêncio, ouviu tudo o que eu disse. Na pasta
carregava a sua coragem: um revólver 38, cano curto. Não
me interrompeu nem me respondeu. Nunca esclareceu de
onde viera o dinheiro da mala, uma verdadeira fortuna com
que pagava intermináveis programas de televisão e rádio. João
Calmon, então Deputado, foi quem denunciou o "processo"
da mala 007 que Brizola praticara na própria TV Tupi, pagan
do milhões em espécie. O dinheiro da mala era desviado da
Petrobrás, dos Institutos, da Supra, hoje Incra - dinheiro
do povo, enfim.

Por falar nisso, Governador, e o dinheiro do povo cubano
que lhe foi dado por Fidel Castro?

Em 17 de abril de 1963, eu já revelara, também sem
resposta, a face corrupta daquele que sempre se julgou um
predestinado. O Diário do Congresso Nacional de 18 de abril
de 1963, pág. 1435, publicou meu discurso:

"O Superintendente da Supra, Sr. João Caruso,
enviou na primeira semana deste mês de abril uma
nota confidencial e reservada ao diretor do Serviço
Social Rural da Guanabara, Flávio da Costa Brito,
que não cumpriu ás ordens recebidas. A nota dizia:
"Determino a V. Ex~ que seja entregue ao portador
a importância de 70 milhões de cruzeiros --: 70 milhões
da época, quantia hoje incalculável - "para financiar
o movimento pelas reformas na Guanabara. Deve ain
da V. Ex~ colocar à disposição do r.eferido movimento"
- que era chefiado por Leonel Brizola - "os veículos
do Serviço Social Rural para transportar os manifes
tantes da zona rural do Rio de Janeiro para o centro
da cidade." .

Não pôde ser constituída uma Comissão Parlamentar de
Inquérito pela negativa da assinatura da quase totalidade da
bancada a que pertencia o Sr. Leonel Brizola, beneficiário
das vantagens solicitadas. Até hoje, quase 30 anos depois,
nada foi desmentido e muito menos respondido.

O revide veio uma sessão noturna de 26 de junho de
1963, com os mais baixos insultos a minha pessoa. Explicação
ou desmentido, nem pensar. O Diário do Congresso Nacional,
de 27 de junho de 1963, pág. 15, suplemento, sessão noturna,
registra discurso em que ele esbravejava:

"A mala, a mala, a mala, para carregar os bilhões
que roubaram da Guanabara - Lacerda e ele" (ele
era eu). Jamais quero - e Deus me tire a vida nesse
dia - carregar desaforo e isultos como os que ouvi
de minha cadeira, porque me dediquei ao sacerdócio
de servir aos interesses do povo. Ele (eu), furioso,
murcho de ódio, tipo desprezável, no papel de vice-
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corvo (corvo era o Lacerda), abrindo a garganta e mos
trando a matéria podre da carniça de que vive (que
coisa fantástica!), exalando mau cheiro, de que se ali
menta."

Tudo isso três meses depois da minha primeira acusação.
E na minha ausência. E "maleteiro", desde então, passou
a adjetivar o político que carrega em maleta dinheiro de proce
dência duvidosa. Sinônimo: Leonel Brizola.

Depois disso, ainda haverá quem estranhe o calor do
apoio de Leonel Brizola a Alceni Guerra? Aliás, único apoio
com que conta o Ministro das bicicleta~, embora esse apoio
venha de alguém que, no lugar de bicicleta e mochilas, usa
maleta.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Salatiel Carvalho.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Deputados, usamos
este pequeno espaço de tempo para três pequenos registros.

Primeiro: na semana passada encerrou-se o trabalho da
CPI que desde maio de 1991 investiga profundamente o exter
mínio de menores, chaga que tem depreciado a imagem do
Brasil no exterior. A Comissão pôde averiguar, através de
trabalho exaustivo, profundo, inclusive uma investigação de
campo, até onde vai esta tragédia brasileira que é o extermínio
de menores. As conclusões da CPI serão encaminhadas a
partir da próxima semana a este Plenário, a fim de que os
demais Deputados tenham a oportunidade de conhecer a ver
dadeira face deste grande drama.

Sem dúvida, nós, que participamos das investigações, vi
venciamos momentos dramáticos, chocantes, ao nos defron
tarmos com a realidade nacional. Inclusive realizamos trabalho
de campo nas três principais cidades brasileiras onde esta
tragédia é mais acentuada, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo
e a capital do meu Estado, Recife. Verificamos, in loco, que
se trata realmente de uma situação dramática. N.os últimos
anos milhares de crianças vêm sendo dizimadas, exterminadas
por grupos organizados, às vezes verdadeiras quadrilhas de
extermínio. Em alguns Estados, inclusive no meu, Pernam
buco, há o claro envolvimento de policiais civis e militares,
o que tem contribuído para que esse drama do extermínio
de crianças seja acentuado.

Fazemos este registro certos, porém, de que o trabalho
da CPI do Extermínio de Crianças, tão bem presidida pela
Deputada Rita Camata e que teve como Relatora a ilustre
Deputada Fátima Pelaes, não se esgota aqui. Ao contrário,
este é um ponto de partida.

A imprensa nacional veiculou ontem a movimentação
que está sendo feita no momento por Deputados da Inglaterra,
indignados que estão com os resultados de um relatório que
lhes chegou às mãos, dando conta dos números escandalosos
que expressam a matança de menores no Brasil. Este é, por
tanto, um assunto de repercussão internacional.

Queremos que o relatório da CPI do Extermínio de Crian
ças seja o ponto básico de uma ampla mobilização envolvendo
forças vivas desta Casa, grande caixa de ressonância da opinião
pública brasileira, e redirecionando ainda mais as ações dos
órgãos do Governo, como CBIA e LBA, no sentido de que
possam aliar-se às entidades não-governamentais, para que
possamos ter o envolvimento direto e maciço de toda a popu-

lação brasileira e assim caminharmos para a eliminação desse
problema.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, queremos nos congra
tular com as autoridades policiais do Rio de Janeiro, principal
mente por não concordarem com a falta de respeito que foi
o desfile das escolas de samba, quando uma das escolas chegou
ao cúmulo de apresentar o nu explícito, imoralidade grave
que grassa nos desfiles das escolas de samba. Diríamos que
é um atentado ao pudor, e as autoridades policiais do Rio
de Janeiro estão certíssimas, corretíssimas ao indiciarem tanto
os desfilantes como os responsáveis por aquele desfile, que
foi, inclusive, retransmitido em cadeia nacional. A própria
liga das escolas de samba proíbe o nu frontal- está no regul
mento - e uma dessas escolas vem infringir o regulamento
e apresentar essa pouca vergonha.

O terceiro relatório que queremos fazer, Sr. Presidente,
é exatamente sobre a repetição de um ato do Governo que
consideramos incorreto, inconstitucional. Ontem, mais uma
vez, na abertura da Campanha da Fraternidade, o Governo
Federal, o Palácio do Planalto, convocou uma cadeia obriga
tória de rádio e televisão, durante 15 minutos, para que
falassem o Presidente da CNBB e S. S. o Papa João Paulo
11. Não temos nada contra o conteúdo da mensagem papal,
por sinal uma mensagem estimulante, que procuniçstabelecer
o diálogo entre os jovens e minimizar a tragédia que envolve
muitos deles, aqueles que vão pelo caminho das drogas e
por outros caminhos condenáveis. Não temos nada contra
o conteúdo da mensagem papal. É realmente excelente. Mas
nos voltamos contra o ato em si. Em vez de convocar uma
cadeia obrigatória, o Governo deveria convocar uma cadeia
facultativa, porque o horário foi ocupado por uma religião,
e vivemos num país onde há pluralidade religiosa. Não há
religião oficial no Brasil.

Sr. Presidente, o ato é inconstitucional, porque no art.
19 da Constituição está clara a separação Igreja-Estado. Essa
separação vem desde a Constituição da República. É vedado
à União estabelecer qualquer associação com qualquer tipo
de religião. O mesmo artigo diz que a União não pode subven
cionar igrejas. Indagaríamos de V. Ex~ e dos demais colegas
aqui presentes quanto custam realmente quinze minutos de
rádio e televisão de urna cadeia nacional obrigatória no mer
cado publicitário de divulgação. O Governo está errado ao
convocar uma cadeia obrigatória para favorecer uma única
religião, num país onde há liberdade religiosa, onde não há
religião. oficial. Se estivéssemos na Argentina, em outro país
cuja constituição estabelece uma religião oficial ou numa repú
blica islâmica, isso seria natural, mas, no Brasil, onde há
o pluralismo religioso, é inconcebível.

Não entendemos como o Governo chega a descumprir
a Constituição e a legislação. A atual legislação sobre a convo
cação de cadeias obrigatórias estabelece que a Secretaria de
Imprensa do Palácio do Planalto é encarregada de fazer a
convocação extraordinária, mas somente para assuntos de re
levante interesse nacional. E quem pode fazer uso desse horá
rio obrigatório é o Presidente da República ou, por designa
ção, algum dos seus ministros.

De forma que está flagrantemente incorrendo em erro
o Governo Federal, que, mais uma vez, adota uma atitude
que não tem nenhuma base constitucional e legal.

Apelamos para o Governo no sentido de que, no próximo
ano, quando a CNBB pedir a convocação de cadeia obriga
tória, ptocure, antes de atender a solicitação, observar a lei
e lembrar-se de que estamos num país cuja Constituição tem
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por princípio o Estado laico e não num país onde haja uma
religião majoritária e oficial.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, as ima
gens veiculadas pela mídia durante o Carnaval mostraram
as mais diferentes fantasias: um colorido que contrasta com
o quadro sombrio que paíra sobre o País. Mas, a alegria ainda
pertence ao povo e é uma glória que seja cultivada em tempos
tão difíceis. Este direito, pelo menos, o Governo Collor não
conseguiu confiscar. Sacrificou muitas esperanças, mas não
matou a capacidade do povo de sonhar.

Entre os bailes de Carnaval, um nos chamou particu
larmente a atenção: O baile de máscara promovido pelo Go
verno Collor. Na verdade, assistimos estupefatos à queda de
muitas máscaras que protegiam eminências que freqüentaram
ou freqüentam o Palácio do Planalto.

Finalmente, o Governo Collor exibe sua verdadeira face,
gangrenada pela corrupção. Muito mais escandalosa do que
a imagem de foliões exibindo suas genitálias nos desfiles das
escolas de samba é a sessão de acusações entre ministros e
assessores palacianos. Cada qual procurando fugir das suas
responsabilidades.

Das entranhas e meandros deste Governo exala o cheiro
fétido da corrupção e da prevaricação. As revelações que
vieram à tona a partir das denúncias de corrupção envolvendo
o ex-ministro Antonio Rogério Magri são de uma gravidade
sem precedente na história recente do País. A simples suspei
ção de que o Ministro da Justiça e o próprio Presidente da
República haviam tomado ciência da existência de tais denún
cias, serr., contudo, tomar qualquer medida para apurá-las,
exige uma severa investigação por parte das autoridades com
petentes.

O Congresso não pode se omitir diante do desenrolar
desta sucessão de escândalos que envolvem o Governo. Cabe
ao Congresso Nacional acompanhar a averiguação destes fa
tos, defendendo as instituições democráticas e garantindo a
utilização de todos os instrumentos legais para que os envol
vidos sejam punidos exemplarmente.

O Presidente da Repúblcia, Sr. Fernando Collor, não
pode continuar exibindo um apostura olímpica, como quem
não tem nada a ver com este mar de lama que hoje cerca
o Palácio do Planalto. Ele deve explicações à sociedade. Deve
vir a público dizer por que manteve Magri e Alcenir no seu
ministério, emprestando sua confiança até o momento do ato
de transmissão de cargo.

O Presidente Collor assumiu solidariamente todas as res
ponsabilidades pelos atos dos seus ministros, mediante com
promisso solene pronunciado no ato de indicação. Cabe agora
assumi-las, respondendo perante à Nação pelos desmandos
e irregularidades ora revelados.

Acredito que o que já se tornou público é ainda apenas
a ponta do Iceberg. Muito mais está para ser apurado.

Encaminhamos ontem requerimento de informação ao
Ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, e ao Minis
tro do Trabalho e da Previdência Social, Reinhold Stephanes,
indagando sobre os recursos federais repassados às entidades
sindicais durante a gestão do ex-Ministro Rogério Magri.

Queremos saber o montante de recursos federais repas
sados por órgãos vinculados a estes dois ministérios, inclusive
pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para organi
zações sindicais. Temos razões suficientes para suspeitar de
que houve favorecimento às entidades ligadas ao .Presidente
da Central Força Sindical, Luiz Antonio Medeiros.

É justo que se esclareça à sociedade as relações entre
Medeiros e Magri, os dois preeminentes defensores do sindica
lismo de resultado. Já sabemos que a gestão de Magri na
Previdência foi um desastre completo para os trabalhadores.

Agora queremos saber quais os "resultados" que o pró
prio Magri e o seu amigo Medeiros colheram no decurso da
sua gestão.

Concluo, Sr. Presidente.
De acordo com os instrumentos que a Constituição prevê,

é preciso ir fundo na apuração destes fatos. Doa a quem
doer, é preciso desbaratar esta rede de cumplicidade que se
formou em torno destes dois principais focos de corrupção
detectados no Governo Collor. Não há figura sagrada e intocá
vel quando se trata de apurar crimes de responsabilidade,
nem mesmo a do Presidente da República.

Obrigado!

Durante o discurso do Sr. Pedro Tornelli, o Sr.
Nilson Gibson, § 2q do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Lázaro Barbosa, § 2q do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbosa) - Concedo a
palavra ao Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
os principais jornais pernambucanos informaram:

"O Estado tem 13 casos de Cólera e Secretária
já admite um surto. Cólera ataca mais 11 no interior.

A Secretaria de Saúde já não se esforça para negar
a existência de surto, ao contrário, admite-o; agora
ela se preocupa em anunciar que não faltarão hospitais
para os que contraírem a doença. As duas primeiras
pessoas - mulheres - acometidas de cólera receberam
alta do Hospital Jesus Pequenino em Bezerros." (Jor
nal do Commercio de 22 de fevereiro.)

"Sensív~l queda nas vendas de hortaliças e peixes
e drama da paixão pode ser cancelado." (Jornal do
Commercio de 22 de fevereiro.)

"Cólera faz 3 vítimas fatais em Bezerros, doentes
já somam 53, 12 suspeitos atendidos em Caruaru."
(Diário de Pernambuco de 23 de fevereiro.)

"Cólera contamina Rio Ipojuca e ameaça chegar
às praias, não há fiscalização nos desembarques do
TIP de Recife para os viajantes dos ônibus intermuni
cipais." (Jornal do Commercio de 25 de fevereiro.)

As manchetes dizem por si mesmas. O Estado de Pernam
buco foi surpreendido pelo Vibrio Cholera ou Vibrião da Có
lera.

O conceituado jornalista Cícero Belmar, edição de 23
fevereiro do Jornal do Commercio, discorre sobre o sanea
mento básico do Estado. Belmar apresenta dados fornecidos
pela Fundação Nacional de Saúde, que, em levantamento
realizado no ano passado, demonstrou como são precárias
as condições do saneamento básico e que é péssima a distri
buição de água potável. Um exemplo: somente 20% das resi
dências do Recife estão ligadas à rede de esgotos e um milhão
de pessoas vivem em favelas.

Em face dos dados colhidos, Belmar concluiu que Per
nambuco tem amplas possibilidades de se tornar o celeiro
da cólera.

Com todas essas informações à mão, a Secretaria de Saú
de não apresentou um programa coerente, não se preparou
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convenientemente para combater o surto e ainda tem-a basófia
de afirmar que não faltarão leitos nos hospitais. Ora, Srs.
Deputados, como não faltarão leitos nos hospitais se em situa
ção normal a falta de leitos é a maior característica de nossos
combalidos hospitais?

Bastava uma simples viagem até Fortaleza e verificar co
mo o Ceará se preparou para combater o mal que vem da
Amazônia. Se não há criatividade no Governo de Joaquim
Francisco, pelo menos que não falte esperteza para copiar
os vizinhos.

Hoje Pernambuco lidera os Estados atingidos, apresen
tando 248 casos, e as praias estão contaminadas. Recife já
enterrou suas primeiras vítimas, e a população não está ainda
devidamente esclarecida.

A situação é de epidemia.
Na recente reunião da Sudene, S. Ex" o Ministro da

Saúde, Adib Jatene, destinou 200 milhões para o Estado atacar
o problema. Com o descaso do Governo local essa quantia
é insignificante.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, Pernambuco é uma
amostra da incúria com que o problema da cólera está sendo
tratado no País.

Serão necessárias muitas vítimas para que os descasos
do Governo pernambucano na área da saúde sejam finalmente
reconhecidos pela população que elegeu Joaquim Francisco
e sua inepta equipe para a direção de seus destinos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero registrar nossa preocupação
com matéria publicada na imprensa segundo a qual partidos
ou mesmo Parlamentares da chamada ala progressista esta·
riam defendendo o salário mínimo regional. Isto é um grande
equívoco. Seria um retrocesso na política de salários do nosso
País. A própria Constituição assegura que o salário mínimo
deve ter valor nacional e unificado. Se caminharmos por essa

.estrada do salário mínimo regional, amanhã ou depois poderá
surgir um gaiato querendo criar o salário mínimo municipal,
e aí não estaremos muito longe de estinguir o salário mínimo.

Estaremos no Congresso Nacional numa trincheria de
luta contra o salário mínimo regional. Entendemos que o
salário mínimo nacional - o nome já diz - é o mínimo,
como diz a Constituição, para o cidadão viver dignamente.
As pessoas estão confundindo salário mínimo com piso de
categoria. Quanto a este, tudo bem: os vigilantes podem ter
um piso aqui em Brasília, outro em Canoas, a minha cidade
no Rio Grande do Sul, e outro no Nordeste:. Mas com relação
ao salário mínimo isso seria um equívoco.

Fazemos um apelo aos Parlamentares que, para mim,
por equívoco e não por má intenção, levantaram essa tese
para que não insistam nela. Seria, no meu entendimento,
até uma traição a uma conquista histórica dos trabalhaçlores.
Faço este comentário porque hoje se fala muito em moderni
dade, mas alguns entendem que modernidade é retroceder
nos pequenos avanços da história da classe trabalhadora.

Sr. Presidente, ainda em dezembro, apresentei requeri
mentode urgência urgentíssima cóm mais de trezentas assina
turas, baseado no art. 154 do Regimento Interno, para aprecia
ção das propostas de salário mínimo e política salarial. Enten
do que, ná próxima terça-feir~, o Colégio de Líderes, de acor
do com as normas regimentais, deverá incluir na pauta da
próxima semana esses dois projetos.

Não dá mais, Sr. Presidente, para ficarmos esperando
a boa vontade do Executivo, porque segundo a Lei n9 8.222,

a Comissão Especial formada pelo Ministério do Trabalho,
Ministério da Previdência, Ministério da Economia, FIPE,
Fundação Getúlio Vargas e DIEESE tinha prazo até o dia
5, que é hoje, para apresentar não um relatório, mas um
projeto de lei. O que se diz na imprensa? Que a Comissão
não apresentará sequer o relatório. Somente na próxima sema
na o relatório deverá ser encaminhado ao Executivo, que,
a partir desse trabalho, pensa em fazer um projeto de salário
mínimo para o País.

Já disse o Ministro interino da Economia que provavel
mente o salário mínimo ficará congelado até maio. Ora, se
o salário mínimo tivesse tido os aumentos da política salarial
estabelecida para quem ganha até três salários mínimos, seria
hoje de aproximadamente 200 mil cruzeiros. Está congelado
em 96 mil.

Então, esta Casa não pode ficar parada. Não é obrigação
do Poder Executivo encaminhar o projeto de salário mínimo.
Nós, de acordo com a Constituição, é que temos o dever
de pôr essa matéria em pauta. É por isso que na próxima
terça·feira, com base no Regimento Interno, pediremos que
já na semana que vem se coloque em votação a política salarial
e também o salário mínimo.

Nosso projeto de salário mínimo garante aumentos men
sais conforme a inflação do mês trabalhado e mais 5% reais
ao mês, para que até o fim de 1994 cumpramos, pelo menos
durante o nosso mandato, o que manda a,Constituição, elevan
do o salário mínimo para 350 dólares. Vou além: nosso projeto
pode até não ser aprovado, mas a obrigação desta Casa é
botar a matéria na Ordem do Dia e indicar o Relator. Ou
se vota esse projeto ou um substitutivo do Relator, porque
nós estamos dispostos a discutir o assunto. Quanto o à política
salarial, pós institutos em que a única saída é garantir para
todos os trabalhadores, no mínimo, aumentos mensais confor
me a inflação do mês trabalhado.

Repito, Sr. Presidente: o Congresso Nacional não pode
ficar parado esperando a boa vontade do Executivo, porque
sabemos muito bem que, na sua política de recessão, o que
ele quer é manter os salários congelados indefinidamente,
principalmente o salário mínimo.

Faço esse registro na certeza de que já semana que vem
esta Casa poderá começar a apreciar o salário mínimo e tam
bém a política salarial, porque os projetos já estão em condição
de ser incluídos na Ordem do Dia, como manda o art. 154
do Regimento Interno.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou encami
nhando ao Presidente da Casa dois docuinentos. Um deles
é um pedido de convocação e o outro um pedido de informa
ção, vazados nos seguintes termos:

"Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, solicito
a V. Ex~ seja este requerimento encaminhado à Comis
são de Relações Exteriores desta Casa no sentido de
que sejam convocados, com a máxima urgência, para
deporem naquele órgão técnico, os Srs. Ministros das
Relações Exteriores e da Educação, bem como o Em
baixador brasileiro em Portugal.

Fundamenta-se este na necessidade de esclareci
mentos sobre a violação, por parte de Portugal, do
acordo culture firmado entre aquele país e o Brasil.

Acresça-se ainda que, levantada a questão, o Mi·
nistro das Relações Exteriores de Portugal, João de
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Deus Pinheiro, em nome de seu Governo, prometeu
uma solução para o impasse até 28 de fevereiro findo,
promessa essa feita a uma Comissão de Parlamentares
que visitou Portugal em busca de solução para o proble
ma, que assume gravidade no momento em que profis
sionais liberais brasileiros são considerados clandes
tinos, denunciados, processados em quatro casos, con
denados à pena de reclusão.

Não tendo havido solução, creio que urge provi
dências desta Casa e do Governo brasileiro.

Sala das Sessões, 5 de março de 1992. a) Adylson
Motta, Deputado Federal."

"Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, solicito
a V. Ex\ ouvida a douta Mesa, seja encaminhado ao
Poder Executivo o seguinte pedido de informações,
conforme faculta a Constituição Federal, para esclare
cimento desta Casa:

1 - Quantos cidadãos brasileiros se encontram re
sidindo em Portugal com base nos acordos e tratados
de reciprocidade assinados entre aquele país e o Brasil?

2 - Quantos cidadãos portugueses residem no
Brasil em função dos mesmos documentos?

3 - Quantos profissionais de nível superior se en
contram entre os beneficiários do acordo, em ambos
os países?

4 - Houve alguma restrição a algum cidadão por
tuguês que tenha vindo ao Brasil em função desses
acordos?

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. a) Adylson
Motta, Deputado Federal."

Era o pedido de informação, Sr. Presidente, e é o pedido
de convocação, e justifico.

SI. Presidente, há dois anos levantei desta tribuna esta
questão, pelo fato singular de ser, na Legislatura passada,
o único Deputado Federal formado em Odontologia. De lá
para cá, sistematicamente tenho vindo à tribuna pedir ao Go
verno que se interesse pela mesma, que já passa a ser uma
nódoa, uma vergonha no nosso relacionamento com Portugal.

Durante 490 anos, Sr. Presidente, Portugal veio ao Brasil,
e em nenhum momento nossas portas estiveram fechadas,
nem mesmo recentemente, na Revolução dos Cravos, quando
vieram para cá 800 mil portugueses e aqui encontraram prote
ção, agasalho. Foi aqui, no Brasil, que se refugiaram, sendo
muitos deles distinguidos, como o Ministro João de Deus,
que fez o seguinte depoimento: "Fui recebido de braços aber
tos no Brasil, com direito a lecionar na Faculdade Machenzie
e a trabalhar legalmente na Federação do Comércio do Estado
de São Paulo." Morou seis anos na Avenida Ipiranga, em
São Paulo. Deixou Portugal com a leva que abandonou o
país, depois da Revolução de 74, que derrubou a ditadura
salazarista.

Então, Sr. Presidente, não podemos aceitar essa situação.
Esta Casa está sendo muito tímida, ainda, nesta questão; o
Governo, completamente acovardado e omisso. Isso não é
assunto para abalar relações entre dois países. Mas a propor
ção que ele vem tomando e o descaso com que é tratado
poderão levar a isso.

Existem na Casa cinco tratados internacionais para serem
assinados com Portugal - um deles, para festejar os 500
anos das descobertas portuguesas. Acho que seria uma desfa
çatez o Brasil comemorar os 500 anos das descobertas portu
guesas num momento em que nossos irmãos brasileiros já
estão sendo condenados como se fossem reles contraventores,

não fossem profissionais liberais que para lá foram na melhor
das intenções, da boa fé, em busca de uma oportunidade
que lhes era facultada por documentos oficiais - tratados
e acordos assinados entre os dois países.

Pois bem, Sr. Presidente. Esta Casa tomou uma atitude.
Foi criada uma comissão para tratar de assuntos luso-bra
sileiros, e a sua primeira providência foi deslocar uma comissão
para Portugal. Isso já foi dito aqui, mas é preciso que seja
repetido: fomos pessimamente recebidos em Portugal. E, há
alguns meses, tínhamos recebido, aqui neste plenário, com
honras de Chefe de Estado, honras a que não teria direito,
o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, numa demonstração inequí
voca do carinho, da amizade e da solidariedade que temos
com aquele país, a nossa pátria-mãe, eu diria. Logo depois'
dessa homenagem, fomos a Portugal, mas não fomos recebidos
e sequer tivemos, por parte do Primeiro-Ministro, uma respos
ta a um pedido de audiência.

O Presidente Ulysses Guimarães, homem de imagem in
ternacional, que presidiu a Constituinte, que presidiu esta
Casa por duas vezes, telefonou cinco vezes para Portugal pe
dindo para que nos recebessem. Também S. Ex' não obteve
sequer a consideração de uma resposta do Primeiro-Ministro
Cavaco Silva.

Fomos ao Parlamento - é bom que se saiba disso aqui
e seu Presid~nte mandou dizer que não estava, tentando nos
enganar. Apresentamos um protesto dentro do Parlamento
- eu, pessoalmente, o fiz - dizendo que nos recusávamos
a ser recebidos pela Vice-Presidente, e aí, no outro dia, o
Presidente convocou todos os líderes e fez uma festa, deu-nos
medalhas, discursos, homenagens e promessas de toda a or
dem.

Finalmente, encontramos o Presidente Mário Soares, es
te, sim, realmente amigo do Brasil. É o único que tem mos
trado interesse - embora seja Chefe de Estado. Não tem
a força do Poder EXt;cutivo - é o único que tem boa vontade
para com o Brasil. E o amigo do Brasil em Portugal. S. Ex'
chamou o Ministro das Relações Exteriores e pediu que resol
vesse o assunto. O Ministro fez a promessa de que até o
dia 28 de fevereiro estaria tudo resolvido. Passado o dia 28
- tenho aqui uma notícia da correspondente do Jornal do
Brasil em Portugal- ele não deu resposta e sequer se dignou
a receber uma comissão de 200 odontólogos que faziam uma
manifestação na frente do ministério.

Acho que esse assunto está tomando proporções além
do que devia. Acredito que um tratado é assinado para ser
cumprido.

Não temos necessidade de submeter os nossos patrícios
ao vexame, à humilhação que estão passando em Portugal.
Eles foram para lá de boa-fé, Sr. Presidente, e são tratados
como criminosos comuns. Quatro deles já foram condenados
à pena de reclusão. Não foram para a cadeia porque eram
primários e pagaram fiança. E tem mais ou menos uns 50·
ou 100 que estão sendo processados, porque existe um lobby
- e aí está a verdadeira razão dessa pressão de dentistas
portugueses - comandado da cidade do Porto, que tenta'
denegrir a imagem dos profissionais brasileiros, dizendo que
o curso de Odontologia no Brasil dura apenas 2 anos; que
aqui não há as matérias básicas; que temos 80 faculdades
de Odontologia; o ensino é mercantilizado, enquanto lá só
há três faculdades. Mas, diga-se de passagem, nosso nível
de formação profissional é muito superior ao de Portugal.
Tanto é que o próprio Ministro se socorreu de uma odont610ga
brasileira. Está aqui declarado, e S. Ex~ já disse em público
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várias vezes, que a dentista dele é brasileira e uma das melho
res do mundo.

Então, quero fazer este registro e esses pedidos, Sr. Presi
dente, porque penso que não devemos votar nada nesta Casa,
nenhum acordo com Portugal, antes de ser dada uma solução
para esse assunto. Acho que seria muito teatral de nossa parte
passarmos a decantar a nossa amizade com Portugal e aprovar
moções enquanto esse caso está ocorrendo, com o desprezo
pelos nossos patrícios patrocinado inclusive pelo Governo por
tuguês.

Quero deixar o meu brado de revolta, de indignação,
de inconformidade e fazer este pedido, Sr. Presidente: que,
com a maior brevidade, se convoquem essas autoridades.

Quando fizemos uma reunião na Subcomissão Luso-bra
sileira da Comissão de Relações Exteriores, o embaixador
português, sponte sua, para honra nossa, lá compareceu para
participar. Agora faço o convite para que o embaixador portu
guês venha novamente à reunião da nossa Comissão para
dizer-nos por que Portugal continua não querendo cumprir
os tratados que assinou com o Brasil.

O Governo brasileiro está fraquejando, Sr. Presidente,
pois tem apresentado propostas sobre o assunto com as quais
não concordamos. Um acordo 0'1 se cumpre ou se denuncia,
mas nele não se faz remendo. O Governo brasileiro vem com
a idéia de fazer registro provisório, de impor e aceitar certas
condições. Não temos que aceitar condição nenhuma, quere
mos o cumprimento do acordo, pelo menos até hoje. Que
se faça a sua revisão daqui para a frente. Essa é a posição
que nós, Parlamentares brasileiros, levamos lá e vamos de
fender.

Quem está hoje em Portugal, quem entrou lá de boa-fé,
quem se amparou em um tratado internacional assinado pelos
dois países, aprovado pelos dois Congressos, está - esse cida
dão - no uso de um direito que lhe' é conferido inclusive
pelas Constituições dos dois países. Para esse cidadão quere
mos que seja legalizada a situação.

Agora, Sr. Presidente, aceitamos, em face da pressão
do Mercado Comum Europeu, em face do lobby que lá se
instalou, dos profissionais de Portugal, que se revise o tratado
daqui para a frente. Seria um outro capítulo, uma nova realida
de. As dificuldades talvez tenham sido subestimadas por oca
sião do acordo, mas vamos honrar aquilo que foi assinado.
Disso não abrimos mão!

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbosa) - Os requeri
mentos de V. Ex~ serão encaminhados na forma regimental.

O SR. JOÁO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
no último dia 25 de fevereiro, dois índios da tributo sanomás
e um índio mayongong saíram da região de Auaris e adentra
ram em território venezuelano, onde foram presos por guardas
daquele país.

Segundo informação de outros índios recentemente che
gados daquela região, o índio conhecido por Chico Mayon
gong, da tribo do mesmo nome, e dois índios de nomes João
e Kazu, da tribo dos sanomás, encontravam-se presos na cadei
ra de Puerto Ayacucho.

O episódio serve para evidenciar o problema que o Brasil
enfrentará doravante, com a criação dessa imensa reserva
indígena de 9,4 milhões de hectares situada sobre a linha
da fronteira Brasil-Venezuela.

Evidentemente, com uma imensa área yanomami situada
no Brasil e continuando na área indígena venezuelana, haverá

uma permanente migração entre os índios yanomamis que
habitam aquela região.

Lá na região de Auaris, onde o Exército brevemente
ativará um Pelotão de Fronteiras, existe um trabalho de evan
gelização efetuado por integrantes da Meva, que ~em apresen
tado excelente resultado no tocante à assistência material e
espiritual prestada aos índios da região.

A tribo dos mayongongs habita o extremo noroeste do
Estado de Roraima, onde há 16 anos recebe assistência da
MEVA - Missão Evangélica da Amazônia - destacando-se
a presença da enfermeira canadense chamada Lois Cunnin
gham, que desenvolve um magnífico trabalho, salvando vidas
e almas.

Quando dirijo as minha críticas às atividades religiosas
no meio de índios, certamente não me refiro a esses obreiros
abnegados que ficam 16 anos no meio da floresta sem qualquer
outra finalidade que não seja a sagrada missão de "levar o
Evangelho a toda a criatura... "

O trabalho que a Meva desenvolve naquela região deu
aos índios as melhores condições de comunicação e entendi
mento entre seus semelhantes. E esse propósito de comuni
cação levará, inevitavelmente, ao contacto com outros índios
de outras regiões.

Se todas as vezes que entrarem na Venezuela os nossos
índios forem presos, haverá um conflito permanente com as
autoridades venezuelanas, pois a fronteira entre os dois países
foi apagada pela criação das imensas áreas dos índios yano
mamis.

Daí por que, Sr. Presidente, volto a falar sobre a necessi
dade da criação de uma faixa de fronteira entre uma e outra
reserva indígena, pois da forma binacional como se apresenta
somente servirá para fomentar conflitos entre os dois países
vizinhos.

Que o exemplo dos três índios agora presos na Venezuela
sirva de advertência às autoridades brasileiras para os inúme
ros problemas que surgirão na fronteira Brasil-Venezuela,
em virtude da inexistência de uma faixa de fronteira devida
mente demarcada, na forma do § 2~ do art. 20 de Constit!lição
Federal.

Durante o discurso do Sr. João Fagundes o Sr.
Lázaro Barbosa, § 2q do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2q do artigo 18 do Reflimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Jackson Pereira.

O SR, JACKSON PEREIRA (PSDB ~ CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Parlamentares, há
pouco, ouvimos um nobre colega criticar o Governo Federal
por haver concedido a Sua Santidade o Papa a oportunidade
de, na noite de ontem, penetrar em cada lar brasileiro para
trazer a mensagem da Igreja que ele tão bem e de maneira
universal comanda.

Discordo da visão de ilegalidade do ato, porque não há,
de maneira alguma, ilegalidade em se conceder a Sua Santi
dade o Papa a oportunidade de falar com sua comunidade,
com milhões de brasileiros, que, mesmo que não freqüentem
as igrejas, em momento algum deixam de lado a sua fé cristã.

De maneira alguma ouvir o Santo Padre constrange o
povo brasileiro. O que o constrange é assistir, a cada dia,
nas redes de rádio e televisão, e ler nos jornais uma infinidade
de denúncias relativas às irregularidades no setor público.



3130 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

quer sejam municipais, estaduais ou federais, e nada aconte
cer. A impunidade prepondera acima de qualquer coisa. Todo
tipo de irregularidade é praticada e a sociedade assiste a tudo
isso acreditando que nada vai acontecer. Um caso como esse
da Fundação Nacional de Saúde, onde dois dirigentes ainda
se encontram na Polícia Federal, respondendo a um inquérito
e aguardando a decisão da Justiça Federal, é raro. Isto, sim,
constrange o nosso povo.

Ainda que fosse ilegal, seria oportuna a transmissão da
mensagem de Sua Santidade, numa quarta-feira de cinzas,
após quatro dias de invasão de nossos lares por imagens que
nem sempre eram as desejadas por nós para nossas famílias
e nossos filhos. Aquelas imagens, sim, não satisfizeram à gran
de maioria do povo brasileiro, mas apenas a meia dúzia de
pessoas.

Aqui fica, pois, o nosso protesto contra a crítica à permis
são dada a Sua Santidade o Papa e também a Dom Luciano
Mendes de Almeida, para que ontem, em cadeia nacional,
transmitissem ao povo brasileiro mensagem relativa à Campa
nha da Fraternidade, que, de uma forma oportuna, aborda
a questão da juventude.

É do seguinte teor o meu pronunciamento sobre a Campa
nha da Fraternidade de 1992.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Parlamentares, em todos os
lares brasileiros, ontem à noite, o Santo Padre João Paulo
II deu por aberta a Campanha da Fraternidade de 1992, com
o tema "Juventude - Caminho Aberto", cujo objetivo é
iniciar um amplo debate nacional sobre a situação da juven
tude e suas propostas para a sociedade. O que pensa essa
gente? O que espera de nós? Que contribuição pode dar para
que tenhamos um mundo melhor? São questões importantes
e, num diálogo sincero, conduzido pela Igreja, podem ter
respostas que realmente satisfaçam aos anseios da sociedade.

O tema deste ano já havia sido escolhido há dois anos,
quando 457 mil jovens católicos firmaram um manifesto diri
gido à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
oportunidade em que pediam que a juventude fosse lembrada
e, também, ouvida por ocasião de uma das campanhas da
fraternidade.

A Igreja tem, agora, a oportunidade de discutir sobre
a evangelização dos jovens, procurando, desse modo, atrair
tantas ovelhas desgarradas. Através dessa campanha, com
o apoio da mídia, a Igreja faz uma chamamento, diante da
triste realidade vivida, de modo especial, por tantos meninos
de rua, que, no cotidiano, em miseráveis abrigos, se margina
lizam, sofrem e perdem a esperança. Essa mensagem de fé
vai ao encontro dessa gente amargurada e precocemente ama
durecida pela dureza da vida.

O Papa João Paulo lI, com sua palavra bondosa, mas
firme, relembrou sua homilia - pronunciada em Cuiabá, em
16 de outubro do ano passado, quando, dirigindo-se aos jo
vens, afirmou, que "busquem com empenho uma formação
que leve ao amadurecimento da fé. Ofereçam a Jesus seus
corações abertos de par em par. Abram, confiadamente, as
almas aos tesouros da verdade cristã".

Não há dúvida de que a Igreja fez uma opção preferencial
pelos jovens de todas as condições sociais, especialmente,
segundo o Papa, "pelos que sofrem porque desconhecem a
verdade e caminham desorientados pelas estradas da vida".

, Na abertura da Campanha da Fraternidade, tivemos tam
bém a palavra sábia e equilibrada de Dom Luciano Mendes
de Almeida, digno Presidente da CNBB, que, em sua rápida
mensagem, convocou os jovens a "remover os obstáculos da

violência e da corrupção, da injustiça, do egoísmo e do peca
do", pedindo, então, a participação de todos na luta em prol
de uma sociedade mais justa, transformando-se a caricatura
de vida que aí está.

É realmente muito oportuna a discussão ora empreendida
pela Igreja. Os jovens, mais do que nunca, carecem da palavra
de Deus. Num diálogo franco, um novo caminho pode e deve
ser buscado, superando-se todos os problemas. Não será fácil,
mas, mesmo com todas as dificuldades, não custa nada tentar,
principalmente sob as bênçãos de nosso Pai celestial.

Nesse diálogo da Igreja com os jovens, com a participação
indispensável de toda a sociedade, seriá conveniente um amplo
esclarecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Essa Lei, promulgada em outubro de 1990, em substituição
ao Código do Menor, necessita de maior divulgação, razão
por que seria importante discuti-la nas paróquias, nas escolas,
nos clubes de serviço e em tantos lugares, a fim de que a
juventude e a própria sociedade conheçam esses direitos e
saibam como respeitá-los e viabilizá-Ios, além de isso servir
à juventude para conhecer o melhor caminho para reinvin
dicá-Ios.

Concluindo, espera-se que a Campanha da Fraternidade,
como sempre, também este ano possa possibilitar à sociedade
conhecer melhor o mundo dos jovens, sejam, ricos ou pobres,
pois todos, indistintamente, têm dúvidas, vivem conflitos, sen
tem o afastamento dos pais, enfrentam um sistema de ensino
decadente e deficiente, oneroso até, percebe, que estão des
protegidos e, sem rumo, vagam à procura da verdade; e nem
sempre a verdade encontrada é a verdadeira. Daí por que
muitos optam pelo caminho das drogas e se defrontam com
tantos obstáculos, ocasionando inclusive a perda da fé. A
Igreja, em boa hora, abre, pois, uma discussão, tendo como
diretriz básica a palavra de Deus.

Para concluir, .quero dizer aos nobres colegas que, na
semana passada, tive oportunidade de, por duas vezes, ocupar
esta tribuna para denunciar irregularidades no processo de
liqüidação da Interbrás.

Solicitei ao Tribunal de Contas da União que procedesse
a uma auditoria especial para levantar os números da liqüida
ção da Interbrás e verificar a possibilidade de detectar irregula
ridades relativas à contratação de escritórios de advocacia.

Na sexta-feira, chegou' às minhas mãos um relatório da
Siset, do Ministério da Infra-Estrutura, compilado pelos audi
tores, que concluíram essa auditoria no dia 8 de janeiro deste
ano, onde são apontadas inúmeras irregularidades, como a
contratação de vários escritórios de advocacia sem licitação.
Só um escritório de advocacia recebeu da Interbrás, até o
dia em que foi concluída essa auditoria, nada mais, nada menos
do que 42 milhões de cruzeiros, além de inúmeras passagens
de primeira classe para o exterior, para tratar ninguém sabe
do que. A Siset detectou ainda duas irregularidades que oca
sionaram prejuízos de 663 mil dólares e de 3 milhões e 200
mil dólares, esta última importância em negócios com a Co
lômbia. Enfim, esse relatório da Siset, do Ministério da Infra
Estrutura, que está em minhas mãos, vai ser entregue agora,
às 16 horas, ao Presidente do Tribunal de Contas da União,
Carlos Átila, em aditamento a um pedido de auditoria que
fiz na semana passada, o qual já mencionei, para que ele
embase o que havia comunicado nesse relatório e proceda
à auditoria especial. Amanhã à tarde, darei entrada na Procu
.radoria-GeI;al da República, junto ao Procurador Aristides
Junqueira, a uma representação, para que seja procedida a
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abertura de inquérito para apurar as irregularidades na Inter
brás.

o SR. SÉRGIO AROUCA (PCB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de
manifestar toda a minha solidariedade a V. Ex' pelo pronun
ciamento sobre a situação dos odontólogos brasileiros em Por
tugal. Também gostaria de sugerir um momento de reflexão
a respeito dos odontólogos que trabalham no Brasil. É tempo
de pensarmos por que não há, em odontologia, serviços de
prevenção, de recuperação e de restauração em nosso sistema
unificado de saúde. Embora fundamentais, são tratados como
questões de luxo, sem nenhuma prioridade para a saúde do
povo brasileiro.

Então, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é o momento
de manifestar a minha mais absoluta solidariedade com a posi
ção de V. Ex' Talvez fosse oportuno exigir que a saúde oral
da população brasileira tenha abusoluta prioridade na política
de saúde deste País.

A.o mesmo tempo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
gostana de abordar outra questão. Algumas previsões sobre
a situação da saúde neste País hoje se estão confirmando.
O ~óle:a entrou na América. Latina, mesmo quando alguns
samtanstas "chapas brancas", oficialistas, começavam a dizer
q~e, ~hegando, no Pacífico, a doença não ultrapassaria a Cor
dI1~eIra dos Ande~ e não chegaria às principais Capitais deste
PaIs. E estamos vIvendo uma situação dramática pois o vi
brião já chegou ao Nordeste. Portanto, esta Ca~a tem que
fazer uma reflexão profunda. O cólera não só chegou, como
vai ficar; está instalado neste País, e os dados divulgados
pelo Ministério da Saúde são absolutamente subestimados.
O critério que estava sendo utilizado para definição de cólera
era absolutamente equivocado. Quando o Ministério da Saúde
anunciava simplesmente 26 óbitos de cólera, já tínhamos mais
de cem. Esse equívoco leva à subestimação do problema que
estamos vivendo.

Espero que o novo Ministro da Saúde, que é competente,
técnico sério e se faz acompanhar também de profissionais
do mais alto nível, comece revisando os critérios de identifi
cação dos casos de cólera. Onde não há ainda casos de cólera,
é necessário o exame de laboratório; onde já há é necessária
uma identificação clínico-epidemiológica. Portanto, temos que
enfrentar o problema na dimensão que hoje tem neste País:
muito mais de cem óbitos clínico-epidemiológicos definidos.
Se temos mais de cem óbitos temos também duas hipóteses:
ou estão morrendo neste País muito mais do que deveriam
morrer, por incompetência do atendimento aos infectados,
ou então temos muito mais cólera do que está sendo divulgado.

Espero que o novo Ministro da Saúde, junto com sua
equipe, assuma esse caso com toda a seriedade que merece,
redefinindo, em primeiro lugar, o que é um caso de cólera.
Não é possível que ocorra o óbito de um adulto por diarréia
em menos de 24 horas, quando outras pessoas da família
já morreram de cólera, onde foi identificado no meio ambiente
o vibvião colérico, e o Ministério da Saúde diga que, no caso,
não há cólera. Essa é uma situação absolutamente séria que
estamos vivendo. Há cólera no Nordeste e de lá vai chegar
às principais capitais do País.

Ou bem entendemos a gravidade da epidemia, e esta
Casa faz com o novo Ministério, que é um Ministério sério,
um pacto, um acordo para enfrentá-la, ou, infelizmente, va
mos chegar ao ano 2000 com milhares de vítimas em todo
o País. .

Não é possível tratar a saúde como está sendo tratada.
Como cidadão do Estado do Rio de Janeiro, quero fazer
uma observação, para mim fundamental e até comparativa.
Enquanto o Governo Collor foi buscar um dos melhores pro
fissionais de saúde do País para assumir o Ministério da Saúde,
infelizmente o Governador do meu Estado está negociando
a Secretaria de Saúde, através de um acordo, para simples
mente conseguir maioria na Assembléia Legislativa, sem ne
nhum respeito a tudo o que pode estar acontecendo de grave
nessa área naquele Estado.

Penso que este é o momento de este País assumir que
saúde e educação não podem ser simplesmente temas de dis
cursos de campanha, mas têm de ter uma base política concre
ta, para que essas questões sejam resolvidas de forma defi
nitiva.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solidarizo-me com o nobre
colega do Partido Comunista Brasileiro pela intervenção feita
há pouco da tribuna, referindo-se a pronunciamento de V.
Ex'

Já foram motivo de posicionamento da nossa parte os
problemas enfrentados pelos nossos compatriotas em Portu
gal, especialmente os odontólogos, que sofrem de uma discri
minação que não pode ser tolerada de maneira alguma.

Foi .correta a decis~o do Itamaraty de suspender a viagem
do PreSIdente Collor aquele País, no exato momento que
foram negadas as propostas de conciliação, definitivamente
trabalhadas, inclusive com a participação do Parlamento brasi
leiro.

Também aproveitamos o momento para pressionar o Mi
nistério das Relações Exteriores para quel'1efenda as questÕes
que envolvem a soberania nacional e a reciprocidade, requi
SItoS que devem presidir a convivência entre países, principal
mente com os laços de amizade e solidariedade existentes
entre o Brasil e Portugal.

Sr. Presidente, o ex-Ministro Magri envolve-se em mais
um escândalo, que abala a credibilidade do Governo e a crença
do povo nas instituições e revela principalmente esse lado
perverso da realidade brasileira, em que a manipulação e
utilização do cargo público como instrumento de enrique
cimento pessoal se vão espraiando de tal maneira na máquina
do Estado que já não é mais o ex-Ministro Magri a primeira
autoridade do Governo a ser acusada de corrupção. Hoje
se tornou fato corriqueiro figuras proeminentes do Governo
serem indiciadas em inquérito policial. Esse caso ilustra bem
o estado de desagregação a que chegou a sociedade brasileira,
especialmente atingida no topo da pirâmide do Poder, quando
o Ministro foi flagrado, em conversa telefônica, aceitando
suborno.

A Nação inteira exige do Governo, Sr. Presidente, um
esclarecimento sobre quem está mentindo e quem está falando
a verdade. Não bastam meias palavras de Ministros, Secre
tári.os de Ministros ou Chefes da Casa Militar, enfim, de perso
nalIdades do primeiro escalão envolvidas, sabendo ou não
<!o caso. Essa novela já se alonga por mais de uma semana.
E necessário que haja uma decisão firme por parte do Gover
no, no sentido de apurar os fatos até as últimas conseqüências,
responsabilizando os culpados, qualquer que seja o cargo que
ocupavam ou que ocupam atualmente, para que se ponha
cobro a essa impunidade que assola a Nação.

Ainda sobre a questão de corrupção, gostaria de realçar
as palavras do novo Presidente do Tribunal de Contas da
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União Ministro Carlos Átila. Numa longa entrevista à revista
) . .

ISTOE Senhor, destacou S. Ex~ que um dos motivos que mais
têm possibilitado a ocorrência de corrupção na máquina do
Estado é a falta de controle interno. Esse sempre foi o nosso
entendimento. Quando Relator do Projeto de Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União, na Comissão do Trabalho,
de Administração e Serviço Público da Câmara dos Depu
tados insistimos na tese, confrontado-nos, inclusive, com a
posição do antigo Presidente do Tribunal de Contas d~ União,
MinistroAdhemar Ghisi, sobre a questão do controle mterno.

Sr. Presidente, controle interno é uma peça fundamental
na fiscalização das contas do Estado. Da forma como está
sendo feito hoje, praticamente não existe controle interno,
segundo as palavras donovo Presidente do Tribunal de Contas
da União, que corroboramos. . ...

É necessário que o controle interno das empresas estatais,
dos Ministérios, enfim, de toda a administração pública, possa
ter autonomia suficiente para impedir que a corrupção e a
impunidade prossigam neste País, como vem ocorrend~ agora.
Por motivos de ordem hierárquica, muitas vezes se Impede
que apurações de denúncias em empresas e~tata~s e nos Minis
térios venham a público e que os responsáveis sejam exemplar
mente punidos. Isso ocorre exatament~ em virtud~do ~erc:a

menta das atividades dessas comissões mternas de fiscahzaçao,
por força de pressão de um Ministro ou de um Secretário
de Estado.

Por isso, queremos destacar essa declaração do novo Pre
sidente do Tribunal de Contas, que vem ao encontro das
modificações do Projeto de Lei Orgânica dó Tribunal de Con
tas da União, propostas quando da elaboração do nosso pare
cer. Esperamos possa o Senado, finalmente, apreciar esse
projeto nesta ou na próxima semana, o mais tardar, para
que a Câmara possa aprovar definitivamente as emendas sub
metidas à análise do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra, para Comunicação de Liderança, no período desti
nado ao Bloco Parlamentar, ao nobre Deputado Ney Lopes.

O SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, há pouco, ouvi
atentamente o pronunciamento do Deputado Sérgio Arouca,
sendo S. Ex· homem competente e lúcido em várias áreas
do conhecimento, especialmente da sáude pública brasileira,
deixou esta Casa atônita com o tom que imprimiu a suas
palavras, refe,rindo-se ao risco de uma epidemia colérica em
nosso País. E justamente sobre este assunto que faço um
relato e formulo um apelo perante a Nação.

Meu Estado, o Rio Grande do Norte, é uma das unidades
federativas que está enfrentando com maior intensidade os
riscos da epidemia do cólera. No Seridó, região tradicional
mente conhecida do Nordeste brasileiro, especialmente nas
cidades de Caicó, Jardim de Piranhas e Ipueira, já existem
mais de 118 casos de cólera diagnósticados ou com probalidade
de as pessoas já serem portadoras do vibrião do cólera. Isso
vem, naturalmente, provocando inquietação muito grande não
apenas no Estado do Rio Grande do Norte, mas em todo
o País, pelas razões aqui já expostas por outros oradores e
pela necessidade de que uma ação erradicadora desse mal
seja imediatamente desenvolvida, além da que já está sendo
implantada nos vários Estados brasileiros.

Em Caicó, especialmente, os riscos de contaminação têm
crescido. Não por falta de assistência, porque o Governo do
Estado, através do Governador José Agripino, vem tomando

todas as medidas preventivas e curativas possíves neste ins
tante.

Sr.' Presidente, sabe-se que' o combate de uma epidemia
como essa não se restringe apenas a ações de saúde pública.
A própria comunidade, se não conscientizada, em tempo,
pode transformar-se num agente divulgador do vibrião colé
rico. Daí por que faço neste instante este registro, ao qual
acrescento, a contragosto, o relato de uma ação desenvolvida
pela Oposição do Rio Grande do Norte, representada pelo
PMDB, pelo PDT e por outros partidos. A situação do Seridó
vem sendo agravada, na medida em que chegam a essa região
caravanas de Parlamentares ·dessàs legendas espalhando que
os. produtos daquela área estão contaminados com o cólera,
segundo eles, pelo descaso dos Governos Estadual e Federal.
Essa é uma dupla inverdade, primeiro porque o descaso não
se verifica, embora a situação seja de risco, e também porque
os produtos daquela região, principalmente a famosa carne
de-sol de Caicó e o queijo do sertão, vendido em todo o
Brasil e até no exterior, não são passíveis de contaminação
pelo vibrião colérico, pois este, a não ser criminosamente,
não é inoculado, pelas vias normais, em animais. Mesmo que,
criminosamente, o vibrião colérico fosse inoculado em algum
pedaço da carne-de-sol do Seridó, a temperatura de cozimento
a que ela é submetida, além de 35 graus, seria suficiente
para eliminar o risco de contaminação. No entanto, oposicio
nistas radicais do Rio Grande do Norte propagam a falsa
notícia da contaminação desses produtos, gerando o mal da
queda de renda do agricultor daquela região, que produz carne
e queijo, que agora estão sendo rejeitados no comércio local,
regional e até nacional, com absoluta improcedência científica.

Sr. Presidente, faço esse registro e encaminho um apelo
no sentido de que a política partidária não agrave essa situação
constrangedora da propagação do cólera na região do Seridó.

Por fim, Sr. Presidente, sob a forma de absoluta confian
ça, faço um apelo para que o Ministério da Saúde, através
do Ministro Adib Jatene, que assumiu há pouco tempo e
que já iniciou gestões nesse sentido, cada vez mais intensifique
as ações de ajuda ao Governo do Estado do Rio Grande
do Norte e aos outros Governos também, mas me refiro parti
cularmente ao meu Estado e aos Prefeitos das comunidades
municipais vitimadas pelo risco dessa epidemia de tanta reper
cussão. A confiança no Ministro Adib Jatene é de todos,
nossa, do Governo, e dos que fazem oposição, por se tratar
de um homem sério, de um homem competente, de um homem
que inspira confiança.

Sr. Presidente, o Rio Grande do Norte, pela sua pobreza,
pela sua miséria, pelo seu subdesenvolvimen~o, é um do~ ~sta

dos que mais precisam neste instante da ajuda do Mlmstro
Adib Jatene. A região do Seridó e o Município de Caicó
principalmente, município-pólo daquela região, necessitam
dessa ajuda. Tenho certeza de que o Ministro da Saúde, Adib
Jatene, não faltará com a sua colaboração, com a sua ajuda
técnica, com o envio de medicamentos, de patrulhas de saúde,
com orientação no sentido de que, consorciado com o Governo
do Rio Grande do Norte, tendo à frente o Governador José
Agripino Maia e todos os Prefeitos, em pouco se possa erra
dicar o vibrião colérico da região do Seridó, do Rio Grande
do Norte, do Nordeste e do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o Deputado Aldo Rebelo, para uma comunicação d~ liderança
pelo PC do B. S. Ex~ disporá de três minutos na tnbuna.
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o SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, temos acompanhado, estarecidos,
perplexos e indignados, o último capítulo da novela da corrup
ção, que tem como enredo e cenário o Poder em nosso País.
Segundo denúncias, o ex-Ministro do Trabalho e Previdência
Social teria convidado um seu subordinado a partilhar com
ele algo em torno de 60, 90 ou 100 milhões de dólares, fruto
de atos ilícitos ocorridos no primeiro escalão do Governo
do Sr. Fernando Collor de Mello.

O denunciante foi tido como uma espécie de Elliot Ness
pelo próprio Presidente Collor. EIliot Ness foi o legendário
detetive norte-americano que levou AI Caponeà prisão por
sonegação de impostos, mas talvez o Presidente Collor não
soubesse que AI Capone foi justamente o chefe de Elliot
Ness.

Sr. Presidente, o denunciante diz ainda que o Ministro
de Justiça tinha conhecimento de tão graves denúncias. Por
essa razão é justo, correto e procedente que a Câmara dos
Deputados, baseada nas atribuições contidas no art. 49, inciso
X da Constituição, convoque o Sr. Ministro da Justiça a com
parecer a esta Casa - requerimento com esse objetivo acaba
de ser entregue por mim à Mesa - a fim de que S. Ex~

esclareça os fatos para a sociedade brasileira e a tire da perple-
xidade em que se encontrª. .

A presença do Ministro da Justiça nesta Casa, conforme
nosso requerimento não tem como objetivo constrangê-lo,
mas trazer o debate sobre as raízes e as origens da corrupção,
raízes sociais, políticas e ideológicas. Não se pode admitir
que, enquanto a sociedade afunda na perplexidade e na indig
nação, fiquemos alheios ao problema. Para os romanos, não
abastava a mulher de César ser honesta. Era preciso parecer
honesta. E os cidadãos deste País, Sr. Presidente, já não vêem
como honestos os homens que os governam. A presença do
Ministro da Justiça é justamente para que a Câmara dos Depu
tados, no exercício das suas atribuições de fiscalizar e controlar
diretamente os atos do Poder Executivo, possa tomar conheci
mento desse episódio, do que na verdade está acontecendo
em nosso País.

Inicialmente, o próprio Ministro Jarbas Passarinho afir
mou à imprensa que, de fato, tinha conhecimento parcial
do assunto, sabia que havia denúncias de irregularidades co
metidas pelo Ministro Magri, mas não sabia quais. Até aí,
tudo bem, SI. Presidente. Mas por que o Ministro Jarbas
Passarinho não procurou saber quais eram essas irregulari
dades? Por que, ao tomar conhecimento de que elas existiam,
S. Ex~ se omitiu, justamente um Ministro, um funcionário
do primeiro escalão do Governo?

Concluindo, Sr. Presidente, além do requerimento de
convocação do ilustre Ministro da Justiça, também estamos
iniciando a coleta de assinaturas para a instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar
a responsabilidade de figuras importantes do Governo do Pre
sidente Fernando Collor de Mello nesse verdadeiro mar de
lama, nessa onda de corrupção, pouca-vergonha e cinismo
que infelizmente assolam o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Sr. Osvaldo Melo.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
utilizo-me deste breve espaço para tecer algumas conside
rações sobre a vida desta República. Modestas, bem o sei,
mas que precisam ser levadas em conta, se quisermos manter

a máquina burocrática do Estado em funcionamento, se qui
sermos, nestes tempos de. tantos questionamentos, alguma
eficiência do aparelho que sustenta o Governo.

Ocorre, Sr.Presidente, que um dos mais elementares
e fundamentais prec~itos do nosso Direito Constitucional, no
toçl;l.nte ,ao serviço público, vem sendo sistematicamente igno
rado. Diz o caput do art. 37 da Carta:

"A administração pública direta, indireta e funda
cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade ... "

Srs. Deputados, não vamos aqui defender ou atacar a
leg'alidade e a mohilidade dos atos praticados pelo Governo.
A atual administração vem sendo acusada e tem rebatido
câda acusação, neste particular, de uma forma como nunca
antes se viu neste País. Não podemos dizer se este Governo
que aí está será condenado ou absolvido pela sociedade por
seus atos. Entretanto, nunca foi tão amplamente discutida
a intimidade das contas' públicas.

Portanto, não será na publicidade, na moralidade, na
legalidade que nos deteremos. Queremos chamar a atenção
de V. Ex~s para o outro princípio cuja aparência simplória
esconde sua enorme importância. Estamos aqui nos referindo
à indispensável impessoalidade dos atos e das decisões admi
nistrativas.

, '.
Ora, Sr. PresideIlLt:,a impessoalidade é elemento indis-

pensável para o funcionamento de toda e qualquer máquina
de amparo ao Estado. Em qualquer democracia moderna e
avançada, passam fis pessoas, terminam os mandatos, perdu
ram os procedimentos.

Não é, lamentamos dizer, o que se pratica nesta terra.
Mesmo comezinhas decisões administrativas praticadas por
gestões passadas são ignoradas. Mesmo acertos minúsculos
e insignificantes são alterados por uma mera modificação de
nomes. Não é uma mudança de conjuntura que transforma
uma norma administrativa. Infelizmente, através dos tempos,
o que fundamenta uma nova instrução normativa, uma nova
orientação de serviço, uma simples rotina de trabalho é tão-so
mente o desejo de inovar por parte do burocrata encerregado
de elaborá-Ias.

Essa constatação, que V. Ex~' podem fazer lendo qualquer
página do Diário Oficial da União, foi-nos revelada em um
caso particular, ocorrido no Ministério da Aeronáutica, que
inclusive motivou o presente pronunciamento. Os servidores
civis daquele Ministério, em um ato de reenquadramento,
foram injustificavelmente prejudicados. Não receberam bene
fícios com os quais foi contemplado praticamente todo o fun
cionalismo federal. Depois de anos de muita luta, conseguiram
esses servidores que, em 31 de janeiro de 1990, o então Consul
tor-Geral da República, Dr. Clóvis Ferro da Costa, emitisse
parecer favorável ao seu justíssimo pleito. Em um sistema
democrático e correto, isso bastaria para que o problema esti
vesse resolvido e a angústia dos servidores desfeita.

Entretanto, não nos encontramos na França nem na Bél
gica. Estamos no velho e surrado Brasil, onde a palavra de
um Consultor-Geral da República dura um mandato, expira
quando seu chefe deixa o Governo.

Porque o azar dos servidores do Ministério da Aeronáu
tica, Sr. Presidente, não foi a possibilidade de que eles não
tivessem razão, de que suas reivindicações fossem descabidas.
O que prejudicou essa gente foi a data em que se publicou
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a decisão do Consultor-Geral da República. isso ocorreu no
dia 2 de Inarço de 1990; treze dias depois, um novo Presidente
tomaria posse. Desde então, os servidores aguardam que lhes
sejam creditados seus direitos, já admitido~ por uma autori
dade da República, mas nada se fez a esse t;espeito.

É como se a Justiça e a razão pudessem sujeitar-se a
mandatos, estivessem subordinadas a gestões de Go:verno.
Isso não pode continuar, Sr. Presidente. Esse e todos os absur
dos da mesma espécie precisam ser imediatamente corrigidos.
É preciso, é urgente, é indispensável que todos os governantes,
dos vários níveis e de diferentes esferas de ação, se convençam,
de uma vez por todas, que passam, são efêmeros, mas que
a Nação é eterna. E permanece.

Era o que tinha a dizer.

ANEXO AO DISCURSO DO ORADOR

E.M. n9 1 Brasília, 31 de janeiro de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

O Ministério da Aeronáutica, originariamente, pela
EM-59, de 10-10-84, solicitou autorização presidencial, que
foi dada (DOU de 21-11-84), para proceder ao reposiciona
mento dos servidores civis daquela Secretaria de Estado, inte- .
grantes do Plano de Classificação de Cargos, adotado pela
Lei n'! 5.645, de 10-12-70, "como medida· reparadora de erro
administrativo que deu causa:} um enquadamento efetivado
sob forma acentuadamente desvantajosa, em termos de remu
neração" (Sic).

A solicitação em causa baseou-se em trabalho elaborado
pelos órgãos de pessoal do Ministério, o qual teve como escopo
a correção de falhas ocorridas em 1975, quando da implan
tação do PCC, feita com bases irreais, ocorrendo um rebaixa
mento de referências, conforme justificação contida no Aviso
M. Aer. 65, de 3-7-64, que propunha a adoção dos seguintes
critérios:

"a) observância da lotação deste-Ministério, adotando-se
os percentuais estabelecidos no art. 23 do Decreto n9 84.699,
de 29 de abril de 1980, alterado pelo Decreto n° 83.310, de
19 de janeiro de 1984;

b) movimentação de todos os servidores ocupantes das
classes especiais para a última referência da mesma classe;

c) preenchimento de todos os claros de lotação, de cima
para baixo, a partir dos que sobrerrestarem na classe especial,
observada a ordem de precedência dos ocupantes das classes
intermediárias e iniciais. Atingido o limite de lotação de uma
classe, servidor que se seguir na movimentação será posicio
nado na referência final da classe para que forma movimen
tado, assim se procedendo até o final;

d) não será movimentado para classe que exija formação
especial, o servidor que não preencha os requisitos estabele
cidos (NM-1005 e NM-1006);

e) nas categorias funcionais de uma só classe o reposicio
namento far-se-á para a referência final da classe;

f) ocorrendo a necessidade de desempate, para fins de
movimentação de uma classe para outra superior, terá prefe
rência o servidor mais antigo na classe, para tanto, conside
rando-se as datas de progressão ou de inclusão no novo Plano
de Classificação de Cargos. Persistindo o empate, terá prefe
rência o servidor de mais tempo de serviço na Categoria Fun
cionai e, em seguida o de maior tempo de serviço no Minis
tério;

g) o reposicionamento ficará limitado a 12 (doze) referên
cias acima daquela em que o servidor estiver localizado;

h) o reposicionamento dos servidores beneficiados pela
Portaria n° 34/1SDPC/81, não poderá ultrapassar de 12 (doze)
referências, consideradas as que foram ob~idas em razão da
quela Portaria; e

- i) a reclassificação produzirá efeitos a partir da data do
despacho que autorizar a sua utilização."

Em seguida, pelo Estado-Maior das Forças Armadas,
foi solicitada autorização presidencial, para a extensão do
referido reposicionamento dos seus servidores, "no limite das
vagas intermediárias e finais existentes em suas respectivas
categorias funcionais, até o máximo de 12 (doze) referências,
re~peitada a hierarquia de cada classe, bem como a disponi
bilidade de recursos financeiros dos órgãos" (EM/EMFA 
3.351, de 20-12-84, com publicação no DOU de 24-10-85, Seção
lI, pág. 372.

Por fim, em face de idêntica solicitação feita pelo Minis
tério dos Transportes, foi sugerido que a medida fosse adotada
em relação a todos os servidores dos demais órgaõs da Admi
nistração Federal direta e das autarquias federais, incluídos
no PCC (EMIDAS - 77, de 22-2-85, com despacho aproba
tório publicado no DOU de 13-3-85).

Daí, então, o Ofício-Circular 13/85 da Secretaria de Pes
soalCivil do antigo DASP (órgão central do sistema de pessoal

. civil), recomendando a adoção dos seguinte critérios:

"Considerando as consultas que vêm sendo feitas,
quanto ao procedimento a ser adotado nos casos dos
servidores movimentados ou transferidos no mês de
março de 1985, tendo em vista o novo posicionamento
aplicado aos servidores da Administração Federal dire
ta e das autarquias federais, pertencentes ao Plano de
Classificação de Cargos, determinado através da autori
zação presidencial concedida na Exposição de Motivos
n° 77/85, deste Órgão, publicada no Diário Oficial de
13-3-85, esclareço a V. S' o seguinte:

a) o reposicioriamento desses servidores deverá
ser realizado de acordo com a orientação estabelecida
no Ofício-Circular n9 8, de 14-3-85, deste órgão, obser
vando os critérios aplicados pelo Ministério da Aero
náutica, com vigência a partir da data de publicação
da E.M. n9 77/85;

b) os servidores, que tiveram os respectivos atos
de transferência ou movimentação publicados anterior
mente a 13 de março de 1985, serão reposicionados
nos órgãos ou autarquias a que passaram a pertencer,
enquanto que os transferidos ou movimentados após
aquela data obterão o novo posicionamento nos órgãos
ou autarquias de origem; .

c) na hipótese de, no órgão ou autarquia para a
qual o servidor foi transferido ou movimentado após
13 de março de 1985, existir cargo ou empregos vagos
da classe a que o servidor passou a pertencer, em decor
rência do reposicionamento, deverá ser solicitada a esta
Secretaria de Pessoal a retificação da correspondente
portaria de transferência ou movimentação. Se inexistir
cargo ou emprego vagos, impor-se-á o desfazimento
da portaria, pois se trata de provimento, insuscetível
de revestir-se de legalidade, se inexistir vaga para efeti
vá-lo."

Baseou-se essa normatização, nas informações prestadas
pela Subdiretoria de Pessoal Civil do Ministério da Aeronáu
tica, nos seguintes termos (Ofício 661/1341, de 2-4-85):
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA
çÃO

Secretàrià de 'Recursos Humanos

PORTARIA NQ 202, DE 5 DE MARÇO DE 1990.

O Secretário de Recursos Humanos da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República - SEPLAN, em
virtude da subdelegação de competência outorgada pela Porta
ria nQ340, de fevereiro de 1989, do Senhor Ministro da Seplan,
e tendo em vista as disposições contidas na Lei n9 7.830, de

2 de setembro de 1989, consubstanciada através da Portaria
nQ"S2de 2 de março de 1990, do Senhor Ministro de Estado
do Planejamento, resolve:

. Divulgar as tàbelas anexas, correspondentes aos novos
valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores
civisda União, dos ex-Territórios e Autarquias, das gratifica
ções, função de Assessoramento Superior - FAS e salário
família dos estatutários, com vigência a partir de 1Qde março
de 1990.

El9r Corezze

ANEXO I DA IH N° 7.9'23 -12-12-89
SEPLAN - SRBlSUINP

Tabela de Vencimentos e 'Salários Aplicáveis aos Cárgos
e Empregos do Sistema de Classificação
de C'-argos Instituído pela Lei n° 5.645170 Vigencia: 10-3~90

TABELA I . . Portaria nO~

Nível Superior
Referencia NCz$

Nível Intermediário
Referencia NCz$

Nível Auxiliar
Referencia NCz$

01 32.037,26 12 19.222,37 03 13.028,44
02 33.068,88 13 19.754,67 04 13.313,63
03 -34.133,64 14 20.301,84 05 13.605,23
04 35.232,73 15 20.864,21 06 13.903,09
05 36.367,11 16 21.442,03 07 14.207,59
06 37.538,10 11' 22.035,86 08 14.518,64
07 38.746,74 18 22.646,14 09 14.836,63
08 39.994,29 19 23.273,41 10 15.161,39
09 41.282,10 20 23.917,78 11 15.493,46
10 42.611,26 21 24.580,39 12 15.832,59
11 43.983,36 22 25.261,11 13 16.179,28
12 45.399,53 23 25.960,83 14 16.533,58
13 46.861,27 ·24 26.679,82 15 16.895,73
14 48.370,14 25 27.418,88 16 17.265,57
15 49.927,60 26 28.178,36 17 17.643,76
16 51.535,19 27 28.958,79 18 18.030,12
17 53.494,54 28 29.760,90 19 18.424,89
18 54.907,36 29 30.585,15 20 18.828,34
19 56.675,19 30 31.432,39 21 19.240,70
20 58.500,07 31 32.302,98 22 19.661,94
21 60.383,73 32 33.197,73 23 20.092,42
22 62.328,86 33 34.117,29 24 20.532,36
23 64.334,% 34 35.062,21 25 20.982,05
24 66.406,54 35 36.033,31 26 21.441,57
25 68.544,75 27 21.911,02

28 22.390,90
29 22.881,04
30 23.382,23
31 23.894,24
32 24.417,31
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C-argos de Natureza EspecialIFunçoes de Confinaça
SEPLAN - SRH/SillNP

TABELA 11

Vigencia: 10 -3-90
Portaria na 202t'9O

Denominação

Mimstro de I!..stado
Consultor Geral da República

Vencimento
Mensal %

27.461,01 222
27.461,01 222

Representação
Mensal

60.693,44
60.693,44

Retribuição
Mensal

88.424,45
88.424,45

Vantagem Pecuniária Instituída pela Lei na 7.374/85.
Regulamentada pelo Oec. nO 91.724185

Teto de remuneração de Ministro de Estado
Lei nU 7.1)23 - 12-12-89

126.320,10

218.194,84

ANEXO I - MEDIDA PROVISÓRIA 121/89

Vencimento Representação Gratificação Retribuição
Denominação Mensal % Mensal Mensal

TRIBUNAL MARíTIMO
Juiz-Presidente 34323,98 190 65.215,56 13.292,63 112.832,17
Juiz 34323,98 175 60.066,96 13.292,63 107.683,57

Vencimento Representação Distribuição
Denominação Mensal % Mensal Mensal

EX-illRRITÓRIOS
Governador 25.918,86 186 48.207,59 74.125,65
Secretário de Estado 21.548,80 173 37.279,42 58.828,22

o SR. DERCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a constru
ção de uma sociedade verdadeiramente democrática, baseada
nos princípios de justiça, só é possível quando a todos os
seus membros é dado exercerem em plenitude a cidadania.
Para tanto, é indispensável o acesso à educação integral de
qualidade.

Com efeito, a História demonstra cabalmente que a edu
cação de um povo é condição necessária para a sua afirmação,
desenvolvimento e integração. O notável sociólogo francês
Emile Durkheim já anotava, em fins do século passado, o
insubstituível papel da educação como instrumento de coesão
social. Na história educacional brasileira, nomes notáveis, co
mo o de Anísio Teixeira, defenderam com vigor a importância
da educação como fundamental elemento de progresso e eqüi
dade social.

Na obra de incontáveis autores ilustres, traduzindo o que
de fato ocorre nas sociedades, evidencia-se a estreita vincu
lação existente entre educação, trabalho e a afirmação do
homem-cidadão, fundamentos que devem estar presentes na
formação escolar. No Brasil, tal síntese se dá de forma primo
rosa no âmbito das escolas técnicas federais.

Constituindo uma rede de larga tradição, com uma traje
tória de êxitos na formação de homens profissionais, reunindo
num mesmo processo pedagógico a formação humanística e
a tecnológica, as escolas técnicas representam, sem dúvida

alguma, um dos mais importantes patrimôni~s da sociedade
brasileira, tão carente de bons estabelecimentos de ensino.
Seu perfil as coloca, com certeza, no centro dinâmico do pro
cesso de modernização do País, seja pela qualidade da forma
ção que ministram, seja pelo atualizado e flexível perfil de
seus egressos, cujo alto nível é reconhecido tanto pelo mercado
de trabalho com pelas instituições de ensino superior.

Sem riscos de maiores exageros, as escolas técnicas fede- 
rais constituem verdadeiras ilhas de excelência, num sistema
educacional cujas mazelas são do conhecimento geral. No
caso do meu Estado, não poderia deixar de citar o destacado
papel que vem sendo desempenhado pela Escola Técnica Fe
deral de Santa Catarina, assim como pelas demais escolas
técnicas que têm posição de destaque em seus respectivos
Estados. Tais ilhas são poucas, agora talvez um tanto mais
numerosas, em função do Programa de Expansão e Melhoria
do Ensino Técnico - PROTEC, que, contudo, vem sendo
duramente afetado pelas contenções orçamentárias, que têm
atingido indistintamente diferentes setores de ação do Estado.

Não se pode conceber que experiências exitosas venham
a ser prejudicadas, correndo o sério risco de perderem sua
excelência acadêmica e sua competência tecnológica. É inad
missível que tais escolas, de nível reconhecido e conquistado
ao longo de não poucos anos, sejam sucateadas pela falta
de recursos para manutenção e renovação de seus equipa-
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mentos e - mais grave ainda - pela falta de remuneração
condi$na para o corpo docente.

E responsabilidade inafastável dos Governos, como man
datários dos interesses da Nação, zelar para que tais institui
ções tenham condições de subsistir como meios para se consoli
darem e ampliarem suas áreas de atuação, atendendo a uma
demanda real e contribuindo decisivamente para a formação
de recursos humanos indispensáveis ao PàÍs.

Existem compromissos 'do Ministério da Educação no
sentido de recuperar as condições de trabalho das escolas
técnicas federais. A sociedade espera que sejam eles cum
pridos.

O SR. SIGMARINGA SEIXAS (PSDB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
apesar de contar em seu quadro de pessoal com apenas 5.489
empregados, portanto, 200 empregados a menos do que o
fixado pela penosa reforma administrativa a que foi subme
tida, a Eletronorte retoma o processo de demissões em massa,
atingindo trabalhadores beneficiados pela sentença do Tribu
nal Superior do Trabalho, proferida em maio de 1991, que
determinou o pagamento do adicional de 30% sobre os salários
dos que trabalham em área de risco.

Mesmo assim, a diretoria da empresa alega não haver
previsto em seu orçamento esse pagamento e retoma o meca
nismo intimidador das demissões.

Ainda mais. Apesar do acordo coletivo firmado entre
os trabalhadores e a Eletronorte, concedendo estabilidade
até 18 de março, as demissões se apresentam em listas de
perseguidos e em dilapidação dos quadros técnicos da empre
sa, que afasta profissionais com quinze e vinte anos de expe
riência no setor, os quais representam a própria memória
técnica da Eletronorte.

Para não serem demitidos, os trabalhadores são induzidos
a desistir da ação contra a empresa e, dessa forma, a preservar
seus postos de trabalho.

Tais fatos, entretanto, já foram comunicados ao Procura
dor-Geral da Justiça do Trabalho, e a abertura de inquérito
civil público para a apuração de crime de coação no curso
de processo contra a Eletronorte já foi requerida.

Na verdade, confirmadas as denúncias, como indicam
as evidências já remetidas à PGJT, será necessário esclarecer
profundamente a quem atribuir a responsabilidade dos atos.

Se eles expressam o destempero dos que dirigem a Eletro
norte, que sejam punidos exemplarmente, par:l que não proli
fere no País o gesto de afrontar as garantias constitucionais
e o Poder Judiciário. Mas, se expressam decisões superiores,
tomadas no nível ministerial, há de se extrair também seu
significado político, porque encerrariam um intolerável des
prezo pelas instituições de nosso País e uma evidente incapa
cidade de conduzir as questões com compromisso e boa-fé.

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT- RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
várias vezes já tive a oportunidade de alertar as autoridades
econômicas do meu Estado, Rondônia, principalmente agora,
quando se inicia a safra 1991/1992 com a colheita de arroz.

Estive lá há poucos dias e presenciei os lavradores inician
do a colheita de sua produção, feita com muita luta contra
tudo e contra todos, pois estão pagando insumos mais caros
do que em outras regiões do País. Em conseqüência, agora
têm que vendê-la a um preço bastante aviltado. Ou seja,
estão entregando a produção de arroz em casca aos comer-

ciantes, para não dizer aos especuladores, por 5 mil cruzeiros,
o que é um absurdo, pois nos supermercados 5 quilos de
arroz limpo custam 5 mil cruzeiros.

Para confirmar minha informação a esta Casa, acabo de
receber do Sr. Secretário da Agricultura do meu Estado docu
mento que trata exatamente desse gravíssimo problema, em
que S. Exª solicita nossa interferência junto às autoridades
competentes, junto ao Ministro da Agricultura e ao Ministro
da Economia, especialmente junto à Companhia Nacional
de Abastecimento -- CONAB, antiga Comissão Nacional de
Compra, para que realmente o Governo entre no mercado,
através dos órgãos competentes, comprando a produção pelo
preço mínimo. Esse preço já é defasado em relação às outras
regiões do País, mas, se entrar em vigor no momento, servirli
para estabelecer um equilfbrio no mercado, não permitindo
o aviltamento que está havendo hoje.

Então, ficam o meu apelo e a minha exigência em nome
dos agricultores do meu Estado, Rondônia, para que o Minis
tro da Agricultura e o Ministro da Economia do Brasil determi
nem imediatamente que a Conab entre no mercado de Rondô
nia, comprando arroz.

v - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Apresentação

de Proposições.
Os Senhores que tenham proposições a apresentar pode

rão fazê-lo.
Apresentam proposições os Senhores:
PEDRO TONELLI- Requerimento de informações ao

Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre o montante
de recursos públicos repassados pelo Ministério ou por seus
órgãos a entidades sindicais durante a gestão do ex-Ministro
Antônio Rogério Magri.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre o montante de recursos
públicos repassados por órgãos do Ministério a entidades sindi
cais durante a gestão do ex-Ministro Antônio Rogério Magri
à frente da Pasta do Trabalho e Previdência Social.

DELCINO TAVARES - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
bloqueio de saldos bancários e títulos ao portador quando
da implantação pelo Governo Federal do "Plano Collor I".

ADYLSON MOTTA - Requerimento de informações
ao Poder Executivo sobre cidadãos brasileiros residentes em
Portugal e portugueses residentes no Brasil que se beneficiam
de acordos e tratados de reciprocidade firmados entre os dois
países.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de convocação do Embaixador brasileiro em Portugal
e dos Ministros das Relações Exteriores e da Educação para
prestação de esclárecimentos a Casa sobre violação, por parte
de Portugal, de ~cordo cultural firmado entre aquele País
e o Brasil.

ALDO REBELO - Requerimento ao Presidente da Câ
mara dos Deputados de convocação do Ministro da Justiça,
Jarbas Passarinho para prestar esclarecimentos à Casa sobre
denúncias de corrupção envolvendo o ex-Ministro Antônio
Rogério Magri.

AÉCIO DE BORBA - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa
de voto de pesar pelo falecimento do jornalista José Oriá
Serpa Neto, da sucursal do jornal O Globo em Fortaleza,
Estado do Ceará.
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o SR. PRESIDE~rE (Adylson Motta) - Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE(Adylson Motta) - Vai-se passar
ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAM:ENTARES

Não há 9radores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Há sobre a
Mesa e vão à publicação as seguintes Emendas ao Projeto
de Lei n9 2.491, de 1992. (Ato da Mesa n9 177/89.)

EMENDA Nº 1

,Acrescente-se um art. 49, renumeran,do~se os demais, com
a seguinte redação:

"Art. 4° O inciso I do art. 23 da Lei n9 8.028,
de 12 de abril de 1950, passa' a vigorar acrescido da
alínea abaixo:

p) Departamento de Polícia Ferroviária Federal;

Justificação

A alínea b do inciso I do art. 19 da Lei n9 8.01'8, de
12-4-90, incluiu combassuntos cuja competência é do Minis·
tério da Justiça a Polícia Ferroviária Federal.

No entanto, não previu dentro da estrutura do referido
Ministério, um órgão destinado à execução dessas atividades.

Ê o que propomos na presente emenda.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1992. - Ubiratan

Aguiar

EMENDAN9 2

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art. 29, renu
merando-seos subseqüentes:

"Art. 29 A Lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com o seu art. 23, inciso I, acrescido
da seguinte letra p'

Art. 23. São órgãos específicos dos Ministérios
Civis:

I - no Ministério da Justiça:

p) Departamento de Polícia Ferroviária Federal."

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 144, estabeleceu que
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsa
bilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem públi
ca e da incolumidade das pessoas e d()-patrimônio, através,
dentre outros órgãos, da "Polícia Ferroviária Federal" (inciso
III do caput).

Ainda não houve a efetivação do comando constante do
§ 39 desse mesmo texto constitucional, assim redigido:

"§ 39 A Polícia Ferroviária Federal, órgão per
manente, estruturado em careira, destina-se, na forma
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias."

Nenhum de nós ignora a extensão da malha ferroviária
brasileira bem como a importância dessa polícia ferroviária.
Ocorre, no entanto, que a Rede Ferroviária Federal e a CBTU
não têm podido contar com essa polícia, na plenitude de sua
atuação, porque falta à lei definir a situação funcional dos
integrantes desse órgão permanente. Há quem opine que eles
deveriam ficar no Ministério da Infra-Estrutura enquanto ou·
tros, com maior bom senso, defendem sua integração ao Minis
tério da Justiça por exercerem poder de polícia e à semelhança
do que ocorreu com a Polícia Rodoviária Federal.

Creio que o momento atual, quando se discute a alteração
da Lei n9 8.028/90, que cuida da estrutura da Administração
Federal, é o oportuno para que, colocando a Polícia Ferro
viária Federal dentro da estrutura do Ministério da Justiça,
como órgão específico, possamos sanar uma grave deficiência
no serviço público federal.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1992. - Deputado
Roberto Jefferson.

EMENDAN9 3

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art. 29, renu
merando-se os subseqüentes:

"Art. 29 A Lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com o seu art. 23, inciso I, acrescido
da seguinte letra p:

Art. 23. São órgãos específicos dos Ministérios
Civis:

I - no Ministério da Justiça:

p) Departamento de Polícia Ferroviária Federal."
Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 144, estabeleceu que
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsa
bilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem públi
ca e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através,
dentre outros órgãos, da "Polícia Ferroviária Federal" (inciso
III do caput).

Ainda não houve a efetivação do comando constante do
§ 39 desse mesmo texto constitucional, assim redigido:

"§ 39 A Polícia Ferroviária Federal, órgão per
manente, estruturado em carreira, destina-se, na forma
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias."

Nenhum de nós ignora a extensão da malha ferroviária
brasileira bem como a importância dessa polícia ferroviária.
Ocorre, no entanto, que a Rede Ferroviária Federal e a CBTU
não têm podido contar com essa polícia, na plenitude de sua
atuação, porque falta à lei definir a situação funcional dos
integrantes desse órgão permanente. Há quem opine que eles
deveriam ficar no Ministério da Infra-Estrutura enquanto ou
tros: com maiorbom senso, defendem sua integração ao Minis
tério da Justiça por exercerem poder de polícia e à semelhança
do que ocorreu com a Polícia Rodoviária Federal.

Creio que o momento atual, quando se discute a alteração
da Lei n9 8.028/90, que cuida da estrutura da Administração
Federal, é o oportuno para que, colocando a Polícia Ferro
viária Federal dentro da estrutura do Ministério da Justiça,
como órgão específico, possamos samir uma grave deficiência
no serviço público federal.

Brasília, 27 de fevereiro de 1992. - Deputado Elisio
Curvo.



Março dé 1992 DIÁRIO DO CONG~ESSONACIONAL (Seção I) Sexta-feira 6 3139

EMENDA 'N"9 4

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art, 20
, rem~c

merando-se os subseqüentes: '

"Art. 2° A Lei nO 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com o seu art. 23, inciso I, acrescido
da seguinte letra p: .

Art. 23. São órgãos específicos dos Ministérios
Civis:

I --' no Ministério da Justiça:
................ ' ~ ~ .' '.." .
p} Dep~rtamentode Polícia FerrOviária Federal. ,; .

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 144, estabeleceu que
a 'segurança pública, dever do Estado, direito e responsa
bilidade de todos, é exercida pela preservaçãó da ordem públi
ca e da incolumidade das pessoas e.do patrimônio, através,
dentre outros órgãos, da "Polícia Ferroviária Federal" (inciso
UI do caput). ' " ,

Ainda não' houve a efetivação do comando constante do
§ 3° desse mesmo texto constitucional, assim redigido:

"§ 3o A Polícia Ferroviária Federal, órgão per
manente, estruturado em carreira, destina-se, na forma
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias."

Nenhum de nós ignora a extensão da malha ferroviária
brasileira bem como a importância dessa polícia ferroviária.
Ocorre, no entanto, que a Rede Ferroviária Federal e a CBTU
não têm podido contar com essa polícia, na plenitude de sua
atuação, porque falta à lei definir a situação funcional dos
integrantes desse órgão permanente. Há quem opine que eles
deveriam ficar no Ministério da Infra-Estrutura enquanto ou
tros, com maior bom senso, defendem sua integração ao Minis
tério da Justiça por exercerem poder de polícia e à semelhança
do que ocorreu com a Polícia Rodoviária Federal. , '.

Creio que o momento atual, quando se discute a alt!'lração
da Lei nO 8.028/90, que cuida da estrutura da Administração
Federal, é o oportuno para que, colocando a Polícia Ferro
viária Federal dentro da estrutura do Ministério da Justiça,
como órgão específico, possamos sanar uma grave deficiência
no serviço público federal. '

EMENDA NoS

Acrescente-se um artigo 4°, renumerando-se os demais,
com a seguinte redação:

"Art. 4° O inciso I do art. 23 da Lei n" 8.028,
de 12 de abril de 1990, passa a vigorar acrescido da
alínea abaixo:

p) Departamento de Polícia Ferroviária Federal;

Justificação

A alínea b do inciso I do art. 19 da Lei nO 8.029, de
12-4-90, incluiu como assuntos cuja competência é do Minis
tério da Justiça a Polícia Ferroviária Federal.

Contudo, não previu, dentro da estrutura do referido
Ministério, um órgão destinado à execução dessas atividades,
sendo essa a lacuna que a presente emenda pretende suprir.

Sala de Sessões, 4 de março de 1992. - Deputado Mendes
Botelho - Deputado Nilson Gibson.

VIII -'- ENCERRAMENTO

o SR. PRESlPE:NTE(Adylsop. Motta) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) ...---, Encerro a ses
são, convocando outra para amanhã sexta-feira, dià 6, às 9
horas. . '

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 46 minutos.)

ATOS' DO PRESIDENTE'

O Presidente da Câmara dos beputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea b; do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do art. 40, inciso iU,alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, item
UI, alínea a, e 189 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de
1990, conceder aposentadoria a MARINALDO DE ARAÚ
JO CARVALHO, no cargo c;le Técnico Legislativo, CD
AL-Oll, Classe Especial, Padrão lU, dó Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, com o provento aumentado de
20%, conforme disposto no artigo 250 da Lei nO 8.112, citada.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1992. - Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, opser:vado o disposto
no, art. 40 da Lei no 5.901, de 9 de julhÇl de 1973, resolve
nomear, na forma do art. 99 , item 11, da Lei nO 8.112, citada,
RICARDO CANSIAN NETTO, para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Social Trabalhista, ocargo de Assessor
Técnico Adjunto Al3, CD-DAS-102.3, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo Art. 2° do Ato
da Mesa nO 30, de 21 de janeiro de 1992, combinado com
o artigo 10 do Ato da Mesa nO 15, de 23 de maio de 1991.

Câmara dos Deputados, 4 de março de 1992. - Deputado
Ibsen Pinheiro,de Presidente da Câmara dos Deputados.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROCEDER
ESTUDO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

BRASILEIRO E PROPOR SOLUÇÕES CABÍVEIS
PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO

9~ Reunião realizada em 26-2-92

Aos vinte seis dias do mês de fevereiro de mil novecentos
e noventa e dois, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se,
na sala número dois do anexo II da Câmara dos Deputados,
os seguintes Deputados, membros da Comissão Especial desti
nada a proceder estudo do Sistema Previdenciário Brasileiro
e propor soluções cabíveis para o seu regular funcionamento:
Roberto Magalhães, Presidente; Sérgio Gaudenzi, 1° Vice
Presidente; João Rodolfo, 20 Vice-Presidente; Geraldo Alck
min Filho, 39 Vice-Presidente; Antônio Britto, Relator; Ro
berto Jefferson, Relator Substituto; Alberto Goldman, Eduar
do Jorge; Jones Santos Neves, Luis Roberto Ponte, Ney Lo
pes, Renato Johnsson, Wilson Müller, membros titulares; An
tônio Faleiros, Arnaldo Faria de Sá, Liberato Caboclo, Elísio
Curvo, Felipe Neri, Manoel Castro e Paulo Bernardo, mem-
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bros ·suplentes. 'Compareceram também os Senhores. Depu
tados Elias Murad, Waldir Pires, Pedro Valadares, Gonzaga
Mota, Roberto Campos, Gastone Righi, Ricardo Heráclito,
Marcelo Barbieri, Osmanio Pereira, Gilson Machado, Luiz
Tadeu Leite, Cardoso Alves, Moroni Torgan, Marco Pena
forte e João Mendes. Havendo número regimental, o senhor
Presidente em exercício, Deputado Sérgio Gaudenzi, declarou
abertos os trabalhos, reconhecendo a presença em plenário
dos ilustres convidados: Dr. Reinhold Stephanes, Ministro
de Estado do Trabalho e Previdência Social; Dr. Pedro Pullen
Parente, Secretário Nacional de Planejamento; Dr. Roberto
Brás Matos Macedo, Secretário de Política Econômica; Dr.
Lafaiete Coutinho, Presidente do Bancá do Brasil SIA. Ata:
o Sr. Presidente em exercício solicitou da secretaria da Comis
são a leitura da Ata da Reunião anterior; sendo aparteado
pelo Deputado Renato Johnsson, que requereu dispensa da
leitura. Aprovado o requerimento, foi a Ata colocada em
discussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ia, e colocada
em votação, fO,i a Ata aprovada por unanimidade: Em seguida,
o Sr. Presidente esclareceu aos membros da Comissão que
na primeira fase dos trabalhos seriam ouvidas as exposições
dos ilustres convidados, após o que os senhores parlamentares
poderiam fazer suas índagações e peâidds de esclarecimentos
a um ou a mais de um expositor. Pela ordem, falaram os
senhores Dr. Lafaiete Coutinho, Dr. Pedro Parente, Dr. Ro
berto Brás Matos Macedo e Dr. Reinhold Stephanes. Durante
a exposição do Dr. Lafaiete Coutinho, o Sr. Presidente em
exercício, Deputado Sérgio Gaudenzi, 1°Vice-Presidente, pas
sou a presidência dos trabalhos ao Deputado Roberto Maga
lhães, Presidente da Comissão. Ao término das exposições,
o Sr. Presidente fez considerações acerca do debate, no sentido
de que o tempo fosse melhor aprovei~ado por todos. Pela
ordem, apresentaram indagações aos expositores os senhores
Deputados Antônio Britto; Roberto Jefferson, que requereu
do Dr. Pedro Parente a atualização de alguns dado:> da despesa
com o servidor ativo e inativo da União, tendo por base o
mês de janeiro de 1992, e também requereu que a Presidência
da Comissão oficiasse o Instituto de Pensões dos Congressistas
no sentido de que essa instituição apresentasse uma pqsição
em relação aos custos com inativos - parlamentares e funcio
nários, tudo com o fim de fundamentar o seu parecer, que
será auxiliar ao parecer final do Relator, Deputado Antônio
Britto. O Sr. Presidente Roberto Magalhães deferiu o pedido
do Roberto Jefferson, porém solicitou do parlamentar que
apresentasse tal pedido por escrito, e então procurasse direta
mente a secretaria da Comissão, para as providências que
se fizessem necessárias. O debate teve continuidade com inda
gações dos Deputados Renato Johnsson, Geraldo Alckmin
Filho, Magalhães Teixeira, Manoel Castro, Waldir Pires, Sér
gio Gaudenzi, Liberato Caboclo, Luis Roberto Ponte, Jones
Santos Neves, Gastone Righi, Arnalso Faria de Sá, Marco
Penaforte, Luiz Carlos Hauly, Humberto Souto e Elísio Cur
vo. Os convidados responderam às indagações na mesma or
dem das exposições, a saber, Dr. Lafaiete Coutinho, Dr. Pe
dro Parepte, Dr. Roberto Brás Matos Macedo e Dr. Reinhold
Stephanes. Havendo sido gravada a presente reunião, as notas
taquigráficas - contendo a íntegra dos depoimentos e dos
debates que a eles se seguiram - quanto transcritas, consti
tuirão parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerrou a presente reunião, às quatorze
horas e quinze minutos, convocando outra para o dia onze
de março próximo, às dez horas, em local a ser posteriormente
anunciado. E, para constar, eu, Luiz César Lima Costa, secre- "

tário, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada,
irá à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N9 2.057, DE

1991 QUE INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDÍGENAS

1~ Reunião, realizada em 12 de dezembro de 1991
(Ata de instalação)

Aos doze dias do mês de dezembro de mil novecentos
e noventa e um, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se
no Plenário número nove do Anexo lI, da Câmara dos Depu
tados, os Senhores Deputados Avenir Rosa, Domingos Juve
nil, Fávio Feldmann, João Fagundes, Luciano Pizzato, Ruben
Bento, Teresa Jucá, Tuga Angerami e Zaire Rezende, mem
bros titulares; Euler Ribeiro, Osmânio Pereira e Tony Gel,
membros suplentes; indicados pela Presidência da Casa para
comporem a Comissão Especial para apreciar e dar parecer
sobre o Projeto de Lei n9 2.057, de 1991, que institui o estatuto
das sociedades indígenas. Havendo número regimental e nos
termos do artigo trinta e nove, parágrafo quarto, do Regi
mento Interno, assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor
Deputado Domingos Juvenil, que, após congratular-se com
os presentes, teceu comentários sobre os objetivos da reunião
e, a seguir, solicitou ao Deputado Euler Ribeiro que proce
desse à leitura do Ato da Presidência, nos seguintes termos:
"O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições, decide constituir, nos termos do art. 34, inciso
lI, do Regimento Interno, Comissão Especial para apreciar
e dar parecer sobre o Projeto de Lei n9 2.057, de 1991, que
"Institui o Estatuto das Sociedades Indígenas" e, resolve de
signar para compô-Ia, na forma indicada pelas Lideranças,
os Deputados constantes da relação anexa; Brasília, 10 de
dezembro de 1991. Ibsen Pinheiro, Presidente. Relação anexa:
Bloco Parlamentar - Titulares: Elísio Curvo, Luciano Pizza
to, Ruben Bento, Sérgio Barcelos e Tadachi Kuriki; Suplen
tes: Alacid Nunes, Átila Lins, George Takimoto, Heitor Fran
co e Tony Gel; PMDB - Titulares: Domingos Juvenil, João
Fagundes, Rita Camata e Zaire Rezende; Suplentes: Arman
do Costa, Euler Ribeiro, Hermínio Calvinho e Mauri Sérgio;
PDT - Titulares: Haroldo Sabóia e Sidney de Miguel; Suplen
tes: Aroldo Góes e Beth Azize; PDS - Titulares: Maria
Valadão e Teresa Jucá; Suplentes: Ângela Amim e Célia Men
des; PSDB - Titulares: Fábio Feldmann e Tuga Angerami;
Suplentes: Edmundo Galdino e Osmânio Pereira; PTB 
Titular: Francisco Rodrigues; Suplente: Alceste Almeida; PT
- Titular: Lourival Freitas; Suplente: Ricardo Moraes~PDC
- Titular: Avenir Rosa; Suplente: Pauderney Avelino; PL
- Titular: Flávio Rocha; Suplente: José Augusto Curvo; PSB
- Titular: Célio de Castro; Suplente: Uldurico Pinto. Com
a palavra, o Senhor Presidente levou ao conhecimento do
Plenário a seguinte chapa para composição da Mesa, Depu
tado Domingos Juvenil; para primeiro Vice-Presidene, Depu
tado João Fagundes; para segundo Vice-Presidente, Deputado
Lourival Freitas. Ao dar início ao procedimento de eleição,
o Senhor Presidente foi aparteado pelo Senhor Deputado Ru
ben Bento, que manifestou sua discordância quanto à compo
sição da chapa, por desconhecer qualquer entendimento havi
do com a liderança de seu partido. O Senhor Presidente comu
nicou ao Plenário a informação recebida de que a Relatoria
dos trabalhos caberia ao PDS, e seria representado pela Depu
tada Teresa Jucá. O Senhor Deputado Tuga Ang~rami solici-
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tou a palavra para indagar sobre o entendimento havido entre
as lideranças partidárias, uma vez que não tomou conheci
mento do referido acordo. O Senhor Presidente informou
ao Plenário sobre os entendimentos mantidos entre as lideran
ças do Bloco Parlamentar, do PMDB e do PDS, quando ficou
acertado que a Presidência caberia ao PMDB e que a relatoria
seria escolhida entre representantes do Bloco Parlamentar
ou do PDS. Com a palavra, o Senhor Deputado Avenir Rosa
solicitou registro em Ata do seu protestoeni relação aos acor
dos realizados à portas fechadas. O Senhor Deputado Tuga
Angerami manifestou o seu descontentamento quanto ao en
caminhamento da votação; retirando-se do recinto em pro
testo. O Senhor Presidente, Deputado Domingos Juvenil,
após assumir a presidência e indicar, nos termos regimentais,
a Deputada Teresa Jucá como Relatora, anunciou ao Plenário
a seguinte composição da Mesa Diretora: Presidente - Depu
tado Domingos Juvenil, Primeiro Vice-Presidente - Depu
tado João Fagundes, Segundo Vice-Presidente, Deputado
Lourival Freitas, Relatora - Deputada Teresa Jucá. Com
a palavra, o Senhor Deputado Ruben Bento ·ratificou sua
opinião quanto à consulta das Lideranças sobre o acordo men
cionado. O Senhor Presidente lembrou que os acordos de
Presidência e Relatoria da Comissão sempre se fizeram entre
os partidos majoritários, cabendo aos partidos de menor repre
sentação as vice-presidências. Dando prosseguimento aos tra
balhos, o Senhor Presidente reportando-se à proximidade do
recesso parlamentar e o volume de matérias a serem aprecia
das no Plenário da Casa, sugeriu que a segunda reunião fosse
marcada no início do próximo período legislativo, ocasião
em que os membros receberiam as convocações com data,
horário e local indicados. Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente encerrou a reunião às catorze horas. A presente
reunião foi gravada e as notas taquigráficas, após traduzidas
e datilografadas, farão parte integrante desta ata. E, para
constar, eu, Maria Teresa de Barros Pereira, Chefe do Serviço
de Comissões Especiais, servindo como Secretária, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. ,

ERRATAS

COMISSÕES DE FINANÇAS E TRmUTAçÃO

Errata

No DCN de 22-11-91, pág. 24063, col. 01, que publicou
a Ata da Vigésima-Segunda Reunião (de Audiência Pública)
Conjunta das Comissões de Economia, Indústria e Comércio
e de Finanças e Tributação, realizada em 30 de outubro de
1991. '

Onde se lê:
49 - reira, Luís Eduardo, Féliz Mendonça...
Leia·se
49 - reira, Luís Eduardo Félix Mendonça...

Onde se lê:
54 - outras providências", e Luiz Nelson Guedes...
Leia-se
54 - outras providências"; e Luiz Nelson Guedes...

Deputado Benito Gama
No DCN de 22-11-91, pág. 24063, col. 02, que publicou

as Atas da Vigésima-segunda Reunião (de Audiência Pública)
Conjunta das Comissões de Economia, Indústria e Comércio
e de Finanças e Tributação, realizada em 30 de outubro de

1991, e da Vigésima-Terceira Reunião (Ordinária) realizada
em 13 de novembro de 1991, '

Onde se lê:
10 --,- os particupantes da área..
Leia-se
10 - os participantes da área...

Onde se lê:
33 - Presidente; José Falcão, Luíz Eduardo...
Leia7se
33--,- Presidente; José Falcão, Luís Eduardo...

Onde se lê:
38 - donça, Vladimir Palimeira...
Leia-se
38 - donça, Vladimir Palmeira...

Onde se lê:
57 - sentassem, com base em dispositivos ...
Leia-se
57 - ou das áreas que os representassem, com base em

dispositivos ...

Onde se lê:
ql- ções de informações, do Deputado...
Leia·se
61 - ção de informações, do Deputado...

No DCN de 22-2-91, pág. 24064, col. 01, que publicou
a Ata da Vigésima-Terceira Reunião (Ordinária) realizada
em 13 de novembro de 1991,

Onde se lê:
37 - n9 56/91) - que "aprova a adesão do Brasil...
Leia·se
37 -n9 56/91) - que "aprova a adesão do Brasil

Deputado Benito Gama
No DCN 22-11-91, pág. 24.064, col. 02, que publicou

a Ata da Vigésima-Terceira Reunião (Ordinária), realizada
em 13 de novembro de 1991,

Onde se lê:
47 - ema Financeiro de Habitação...
Leia-se
47 - mento da casa própria, celebrados no âmbito do

Sistema Financeiro de Habitação...

Deputado Benito Gama
No DCN de 28-11-91, pág. 24822, col. 01, que publicou

a Ata da Vigésima-Quinta Reunião (Ordinária) realizada em
27 de novembro de 1991,

Onde se lê:
51- do Poder Executivo (MSG n9 698/91) e...
Leia·se
51- do Poder Executivo (MSG n9 608/91) e...

Deputado Benito Gama
No DCN de 28-11-91, pág. 24821, col. 02, que publicou

a Ata da Vigésima-Quinta Reunião (Ordinária) realizada em
27 de novembro de 1991,

Onde se lê:
13 - ... Comparece ainda o Deputado...
Leia·se
13 - ... Compareceu ainda o Deputado...

No DCN de 7-12-91, pág. 26124, col. 02, que publicou
a Ata da Vigésima-Sexta Reunião (Ordinária), realizada em
4 de dezembro de 1991,
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Deputado Benito Gama

Onde se lê:
30 - é Maria Eymael - que "dispõe sobre...
Leia-se
30 - Hartung. 11) Projeto de Lei n9 1.573/91 - do Sr.

José Maria Eymael- que "dispõe sobre...

Deputado Benito Gama
No DCN de 7-12-91, pág. 26125, col. 02, que publicou

a Ata da Vigésima-Sétima Reunião (Ordinária), realizada em
5 de dezembro de 1991,

Onde se lê:
19 - ... e das emendas "apresentadas na Comissão...
Leia-se
19 - ... e das emendas apresentadas na Comissão de

n9' 1, 4, 10, 17,25...

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Errata

No Aviso n9 09/91, do dia 10 de setembro de 1991, publi
cado no DCN I n9 115, de 10-9-91, pág. 16391,

Onde se lê:

Apensado: PL 960/91

Leia-se:

Apensado: PL n9 460/91

Maria Inês de Bessa Lins, Secretária - Deputado Roberto
Jefferson, Presidente.



MESA --,

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

2° Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOC~NCIOOLIVEIRA (PFL)

2° Secretário:
ETEVALDON~GUEIRA(PFL),

3° Seerétário:
'CUNfIA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAlRO,AZI (PDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA(PTB)

IRMA P,ASSONI (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA cÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/pSC/PMN

Lfder

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-
Lfder

GENEBALDO CORREIA
Vice-Uderes

Vice-Líderes

PARTIDODEMOCRÁTICOSOOAL
-PDS-

Lfder
VICTOR FACCIONI

Vice-Uderes
AngelaAmin

Celso Bernardi
Célia Mendes

Josê Lourenço

Aêcio Neves
Artur da Tãvola

Rubens Bueno
João Faustino

Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Sêrgio Gaudenzi

Vital do Rego

Carrion Júnior
Paulo Ramos
Eden Pedroso
Edson Silva
Haroldo Sabóia

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB -
Lfder

JOSÉ SERRA

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

Lfder
VIVALDO BARBOSA

Vice-Uderes

Jutahy Júnior
Sêrgio Machado
AntÔnio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

Gerson Peres
Amaral Netto
Marcelino Romano Machado
Josê Luiz Maia
Roberto Campos

Luis Eduardo
Mamuly Neto

Maurici Mariano
Maviael Cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Octãvio
Ricardo Murad

Tony Gel

Germano Rigotto
Luiz Carlos Santos
Hermfnio Calvinho

Fernando Bezerra Coelho
Lãzaro Barbosa

Dêcio Braz
Cid Carvalho

Derval de Paiva

Antonio dos Santos
Átila Lins
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Jesus Tajra
Josê Carlos Aleluia
Josê Santana de Vasconcelos

Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Felipe Neri
João Rosa
João Almeida
Maurflio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Luiz Tadeu Leite
Henrique Eduardo Alves



PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-
Uier

GASTONE RIGHI

Vice-lideres

Nan Souza

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Liier

EDUARDO JORGE
Vice-lideres

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Liler
LUIZ CARLOS RAULY

Vice-lideres
Pedro Valadares

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Uier

EURIDES BRITO

Vice-lideres
Carlos Camurça Salatiel Carvalho

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Lfder

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-lideres

PARTIDO LIBERAL

-PL-
Uier

RICARDO IZAR

Vice·lideres

Jones Santos Neves Irani Barbosa
João Mellão Neto João Teixeira

Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias
Annfbal Teixeira

Paulo Mandarino
José Maria Eymael
Samir Tannus

Edson Fidélis
João Mendes

Jair Bolsonaro
Pauderney Avelino

Uier
JOS~ CARLOS SABÓIA

Vice-lideres

Célio de Castro Maria Luiza Fontenele
Sérgio Guerra

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDO B-

Liler

ALDO REBELO

Vice-lider

JANDIRA FEGRALI

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS
PARTIDO COMUNISTA

BRASILEIRO

-PCB

PARTIDO VERDE

-PV-



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PSB
E POLÍTICA RURAL

Álvaro Ribeiro

Presidente: Dep. Odelmo Leão (Bloco-PRN/MG) PCdoB1° Vice-Presidente: Dep. Freire Júnior (Bloco-PRNrrO)
'};> Vice-Presidente: Dep. Lázaro Barbosa (PMDB/GO) Maria Valadão (PDS)3° Vice-Presidente: Dep. Paulo Mourão (PDCrrO)

Titulares
PTR

Bloco Reditário Cassol

Adauto Pereira Maviael Cavalcanti PRS
Arno Magarinos Odelmo Leão
Aroldo Cedraz Otto Cunha José Aldo
Freire Júnior Ronaldo Caiado (Sem Partido)
Iberê Ferreira Vicente Fialho PCB
Jonas Pinheiro Werner Wanderer
Jorge Khoury Wilmar Peres Gd Carvalho (pMDB)

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Neuto de Conto
Derval de Paiva Odacir Klein BlocoEtevalda Grassi de Menezes Pedro Abrão
Ivo Mainardi Pinheiro Landim

Antonio Barbará João TeixeiraJoni Varisco Roberto Rollemberg
Lázaro Barbosa Sebastião Ferreira Antonio Deno José Egydio

Augusto Farias Lael Varella
César Souza Orlando Bezerra

PDT Daniel Silva Romel Anísio
Euclydes Mello Ruben Bento

Aroldo Goes Laerte Bastos Flávio Derzi 1 Vaga

Carlos Cardinal Luiz Girão
PMDBGiovanni Queiroz

PDS
Adelaide Neri Luiz Carlos Hauly

B.Sá Osvaldo Bender Delcino Tavare~ Romero Filho
Fábio MeireIles Vasco Furlan João Maia Robson Paulino
Hugo Biehl José Maranhão Said Ferreira

Lúcia Vânia Virmondes Crivinel
PSDB 2 Vagas

Edmundo Galdino Rubens Bueno
PTD

Moroni Torgan Wilson Moreira
Francisco Evangelista Paulo Portugal

PTB Junot Abri-Ramia 2 Vagas

Augustinho Freitas Nelson MarquezeIli PDS
Edison Fidelis Wilson Cunha

Carlos Azambuja João Tota
PT Carlos Vírgilio José Teles

Célia Mendes
Adão Pretto Pedro ToneIli
Luci Choinacki Tadashi Kuriki (pTB) PSDB

PDC Jabes Ribeiro Luiz Pontes
João Baptista Motta Rose de Freitas

Francisco Coelho Paulo Mourão
PTB

PL
Antônio Morimoto José Elias

Avelino Costa Maurício Campos Francisco Rodrigues Roberto Torres



PT PDT
Alcides Modesto Valdir Ganzer . Beto Mansur Edson Silva
João Paulo Wagner do Nascimento (pTB) Cidinha campos Eduardo Mascarenhas

Edi Siliprandi
PDC PDS

Mauro Borges . Roberto Balestra Carlos Virgilio Roberto Campos
Marcelino Romano Teresa Jucâ

PL
PSDB

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes Koyu lha. Paulo Silva
Magalhães Teixeira Roberto Freire (PCB)

PSB
PTB

Luiz Piauhylino José Elias Paulo Heslander
Luiz Moreira Valdenor Guedes

PCdoB PT

Djenal Gonçalves (PDS) Irma Passoni Sandra Starling
Lourival Freitas Tilden Santiago

PTR

Pascoal Novaes
PDC

Ary Kara José (PMDB) Leomar Quintanilha

PRS PL

Nilton Baiano (PMDB) Ribeiro Tavares

PCB PSB
Ariosto Holanda

1 Vaga
PCdoB

Secretrário: José Maria de Andrade Córdoba Edivaldo Motta (pMDB)
Ramal: 6978/6979/6981

PTR
COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA, Hélio Rosas (PMDB)

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Suplentes

Presidente: Dep. Antonio Britto (PMDB-RS) Bloco
10 Vice-Presidente: Dep. Aloísio Vasconcelos (pMDB-MG Antonio Holanda Paulo Duarte
Z' Vice-Presidente: Dep. Arolde de Oliveira (Bloco-RJ) Arolde Cedraz Paulo Marinho
30 Vice-Presidente: Dep. Koyu lha (PSDB-SP) Benedito de Figueiredo Pedro Irujo

Cesar Bandeira Renato Johnsson
Titulares José Reinaldo Ricardo Murad

Bloco
Leur Lomanto Tadashi Kuriki (PTB)
Luciano Pizzatto

Angelo Magalhães JerÔnimo Reis
PMDBArolde de Oliveira José Moura

carlos Roberto Massa Maluly Netto Eliel Rodrigues Mendes Ribeiro

Cesar Souza Matheus Iensen (PTB) José Dutra Paulo Titan
José Felinto Pedro TassisEraldo Trindade Pinga Fogo de Oliveira Jurandyr Paixao Sérgio NayaFausto Rocha Vadão Gomes

Flâvio Derzi Marcelo Barbieri TideideUma
1 Vaga

PMDB PDT
Beraldo Boaventura Sidney de Miguel

Aloisio Vasconcelos Luiz Henrique carlos cardinal 1 Vaga
Aluizio Alves Luiz Tadeu Leite Mendonça Neto
AntÔnio Britto Maurílio Ferreira Lima
Domingos Juvenil Nelson Proença PDS
Henrique Eduardo Alves Roberto Valadão Francisco Diógenes Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira Gerson Peres Ruberval Pilotto



PSDB PMDB
Artur da Távola Jackson Pereira João Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Sérgio Arouca (PCB) João Rosa Mauri Sérgio

José Dutra Mendes Ribeiro
José Luiz Clerot Nelson Jobim

PTB José Thomaz Nonõ Nilson Gibson
A1dir cabral Joaquim Sucena Jurandyr Paixão Renato Vianna
Gastone Righi Paulo Almeida Luiz carlos Santos

PT
PDT

Beth Azize Vital do Rego
Florestan Fernandes Nilmário Miranda Eden Pedroso Vivaldo Barbosa
José Dirceu Ricardo Moraes Francisco Evengelista

PDC PDS
Francisco Coelho Samir Tannús Adylson Motta Osvaldo Melo

Gerson Peres Prisco Viana
Ibrahim Abi-Ackel

PL
Irani Barbosa PSDB

André Benassi Jutahy Magalhães

PSB Edevaldo Alves da Silva (PDS) Sigmaringa Seixas

Roberto Franca
Jayme Santana

PTB
PCdoB carlos Kayath Rodrigues Palma

1 Vaga Gastone Righi Nelson Trad

PTR PT

João Henrique (PMDB) Edésio Passos José Dirceu
Hélio Bicudo Luiz Gushiken

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo PDC
Ramal: 6906/6907/6908/6910 Eduardo Braga José Maria Eymael

PL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO João Mellão Neto Robson Tuma

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
PSB

Luiz Piauhylino

Presidente: Dep. João Natal (pMDB-GO) PCdoB
10 Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - Haroldo Lima
PFL - PE)
'l:' Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (pMDB - SP) PTR30Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (pDS - SP)

Benedito Domingos

Titulares
PRS

Wanda Reis (PMDB)

Bloco Suplentes
Bloco

Antonio dos Santos Paes Landim Arolde de Oliveira José Falcão
Átila Lins Paulo Marinho Evaldo Gonçalves Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Pedro Valadares Everaldo de Oliveira Ney Lopes
Ciro Nogueira Raul Belém Fernando Freire Osório Adriano
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Flávio Palmier da Veiga Ricardo Fiúza
José Burnett Tony Gel Flávio Rocha Rubem Medina
Messias Gois Vitório Malta Gilvan Borges 1 Vagas
Nelson Morro Jesus Tajra



PMDB Titulares
Alberto G·oldman Neif Jabur Bloco
Antônio de Jesus Pinheiro Landim Augusto Farias José Mendonça Bezerra
Ary Kara José Ubiratam Aguiar Eraldo de Oliveira Luciano Pizzatto
carlos Benevides Ulysses Guimarães João Teixeira Nan Souza
Felipe Neri Valter Pereira 2 Vagas
Ivo Mainardi 1 Vaga
Marcelo Barbieri PMDB

PDT Armando Costa José Felino
Aroldo Goes Regina Gordilho Fernando Diniz Mauricf Mariano
carlos Alberto Campista Sérgio Cury Jo{\o Almeida Rita Camata
Liberato caboclo João Maia

PDS PDT

Delfim Netto Roberto Campos José carlos Coutinho Sidney de Miguel
João de Deus Antunes Vasco Furlan Regina Gordilho
José Luiz Maia

PDS

Fábio Feldman
Jorio Faustino
Magalh!'ies Teixeira

cardoso Alves
Edilson Fidelis

Agostinho Valente
José Genofno

PSDB
Marcelino Romano Machado (PDS)

Moroni Torgan

PTB
Mário Chermont

Roberto Jefferson

PT
Pedro Tonelli

sandra Starling

Aécio Neves (PSDB)
Amaral Netto

PSDB
Elias Murad

PTB
Aldir Cabral

PT
José Cicote

PDC

João Tota

Fábio Feldmann

MarHu Guimarries

Valdir Ganzer

PDC
Eduardo Siqueira campos

PL
Maurfcio campos

PSB
Miguel Arraes

PCdoB
Aldo Rebelo

PTR
Eurides Brito

Paulo Mourão

Ricardo Izar

Francisco Silva

PL
WeIlington Fagundes

PSB
Uldurico Pinto

PC do B
Socorro Gomes

PRS
José Olisses de Oliveira

PCB

PRS
Israel Pinheiro

Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker

Ramal: 6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Dep. Fábio Feldmann (pSDB - SP)
10 Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (pTB - MS)
'}!J Vice-Presidente: Dep. Luciano Pizzatto (Bloco/PRN -PR)
30 Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (pT - PA)

Rose de Freitas (PSDB)

Suplentes
Bloco

Ciro N~gueira

Fátima Palaes
George Takimoto
Jonas Pinheiro

PMDB
Alofzio Santos
carlos Scarpelini
EtevaIda Grassi de Menezes

PDT
Beth Azize
Raquel Cândido

Pedro Corrêa
Sandra cavalcanti

Sarney Filho
U Gomes da Rocha

Nestor Duarte
3 Vaga

Wilson Müller





COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT

CULTURA E DESPORTO Beto Mansur Vital do Rego
Élio Dalla-Vecchia

Presidente: Dep. Aécio de Borba (pDS - CE)
PDS

Edevaldo Alves Telmo Kirst
1° Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (pDS - SC) José Diogo
']f' Vice-Presidente: Dep. Sólon Borges dos Reis (PTB - SP)
3° Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (pMDB - 00) PSDB

Ernani Viana Rubens Bueno

Titulares
Mauro Sampaio

Bloco PTB
Arnaldo Faria de Sá Eurides Brito (PTR) Marilu Guimarães Rodrigues Palma
Camilo Machado Paulo Octávio Nelson Trad
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
Euclydes Mello Sandra Cavalcanti PT
Evaldo Gonçalves Chico Vigilante Hélio Bicudo

PMDB PDC
Adelaide Neri Ronivon Santia$o Maria Laura (PI) Pedro Novais
Délio Braz Ubiratan AgUIar
Hermínio Calvinho Valter Pereira PL
Renildo Calheiros (PC do B) Virmondes Cruvinel JosC: Augusto Curvo

PDT
PSB

JosC: Vicente Brizola Mendonça Neto
JosC: Carlos Sabóia

Lysâneas Maciel Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

PDS Ramal: 6903/6905/7010/7013

~C:cio de B~rba Celso Bernardi COMISSÃO DE FINANÇASAngela Amm
E TRIBUTAÇÃO

PSDB
Artur da Távola Osmânio Pereira Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
Flávio Arns 1° Vice-Presidente: Dep. Jos(: Belato (pMDB - MG)

PTB
']f' Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)

Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis 3° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (pL - RJ)

Onaireves Moura Titulares
PT Bloco

Florestan Fernandes Paulo Delgado Brasflio VilIani João Alves
Benito Gama Jore Falção

PDC Fernando Freire Luiz Eduardo
Raul Pont (PI) Samir Tannús Flávio Palmier da Veiga Luiz Dantas

Francisco Dornelles Manoel Castro
PL

Álvaro Valle PMDB
C(:sar Maia Jos(: Belato

PSB Fernando Bezerra Coelho Luiz Carlos Hauly
Maria Luiza Fontenele Germano Rigotto Walter Nory

Suplentes
João Carlos Bacelar Wilson Campos
João Henrique

Bloco
PDT

Carlos Camurça (PTR) Odelmo Leão Carrion Júnior SC:rgio Gaudenzi
Cleonâncio Fonseca Osvaldo Coelho Élio Dalla-Vecchia
Costa Ferreira Paulo Romano
Edmar Moreira Roberto Magalhães PDS
João Alves Delfim Netto 1 Vaga

PMDB
JosC: Lourenço

Armando Costa José Luiz Clerot PSDB
Jandira Feghali (pC do B) Luiz Viana Neto Jackson Pereira Paulo Hartung
João Rosa Mário Martins JosC: Serra
JosC: Belato zaire Rezende



PTB PCdoB
Félix Mendonça Ftoberto 1l0rres João 1l0ta (PDS)
Mário Chermont Secretâria: Maria Linda Magalh!ies

Ftamal: 6959/69f1J/6989
Pll COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Alofzio Mercadante Paulo Bernardo
José Genoíno Presidente: Dep. Sérgio Brito (pDC - BA)

1° Vice-Presidente: Dep. Avenir Ftosa (pDC - AA)
PDC Z' Vice-Presidente: Dep. Ftuberval Pilotto (PDS - SC)

Paulo Mandarino Pedro Novais 3° Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PFtN - MS)
Titulares

PL Bloco
Nelson Bornier Aracely de Paula José Santana de Vasconcelos

PSB Elísio Curvo Marcos Medrado

Sérgio Guerra
Getúlio Neiva Murilo Pinheiro
Gilvam Borges

PCdoB PMDB
Francisco Diógenes (PDS) Avenir Ftosa (pDC) Pascoal Novaes (Pffi)

Suplentes
Eduardo Moreira Paulo llitan
Jo!io Fagundes 1 Vaga

Bloco Marcos Lima
Amo Magarinos Jerômimo Fteis
eleto Falção José Carlos Vasconcelos PDll
Ézio Ferreira Pedro Valadares Ftaquel Cândido 1 Vaga
Getúlio Neiva Sim!io Sessim Wilson Müller
Gustavo Krause Waldir Guerra

PDS
PMDB Carlos Azambuja Victor Faccioni

César Maia Joni Varisco Ftuberval Pilotto
Cid Ca'"Valho Luis Ftoberto Ponte
Fernando Diniz Nelson Jobim PSDB
Geddel Vieira Lima Odacir Klein Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Gonzaga Mota 1 Vaga

PTB
PDll Antônio Morimoto Maurício Calixto

Clóvis Assis Edi Siliprandi
PllMiro lleixeira Alcides Modesto Fticardo Moraes

PDS PDCFelipe Mendes Vasco Furlan
Pedro Pavão Sérgio Brito

PSDB PL

Edmundo Galdino Sérgio Machado Irani Barbosa

José Linhares PCB

PTB
Pedro llassis (PMDB)

Julio Cabral Maurício Calixto
PDS

Luiz Moreira
Sérgio Barcellos (Bloco)

SEM PAFtTIOO

Pll Olavo Calheiros

Luiz Gushiken Vladimir Palmeira Suplentes
Raul Pont Bloco

PDe
Alacid Nunes Otto Cunha
Gilson Machado Salatiel Carvalho

José Maria Eymael Osório Santa Cruz José Carlos Aleluia Vicente Fialho
Mário de Oliveira

PL

João Mellão Neto PMDB
Aloisio Vasconcelos Nfcias Ftibeiro

PSB João Almeida Fteditãrio cassol (P1lR)

Laire Rosado (PMDB)
Jorge lladeu Mudalen Zila Bezerra
Mauro Miranda



PDT PSDB
Éden Pedroso Paulo Ramos João Faustino Paulino Cícero de Vasconcelos

Jorge Uequed
PDS

Carlos Virgllio Prisco Viana PTB
Hugo Biehl Cardoso Alves Júlio Cabral

PSDB PT
Marco Penaforte Wilson Moreira Agostinho Valente Benedita da Silva

PTB PDC
Paulo Heslander Valdenor Guedes Jones Santos Neves (PL)

PT PL
Adão Pretto Lourival Freitas Diogo Nomura

PDC PSB
Leomar Quintanilha Miguel Arraes

PL PlR
Valdemar Costa Salatiel Carvalho (Bloco)

PCB PRS
Laire Rosado (PMDB) Annfbal Teixeira (pTB)

PSD
Werner Wanderer (Bloco) Suplentes

Bloco
SEM PARTIDO Átila Lins Paes Landim

i Vaga Eraldo Tinoco Paulo Octávio
Fausto Rocha Raul Belêm

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
Luis Eduardo Roseana Sarney

Ramal: 6944/6946 PMDB
AntÔnio Faleiros Maurllio Ferreira Lima

COMISSÁO DE RELAçõES Lázaro Barbosa Murilo Rezende
Leopoldo Bessone Ronivon Santiago

EXTERIORES Luiz Henrique

Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP) PDT
1° Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG) Amaury Müller Sêrgio Gaudenzi
2<' Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (pL - SP) Dércio Knop
3° Vice-Presidente: Dep. Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

PDS
Adylson Motta Osvaldo Melo

Titulares Marcelino Romano

Bloco PSDB
AntÔnio Holanda Jesus Tajra Aêcio Neves Rose de Freitas
Antônio Ueno Leur Lomanto Jutahy Júnior
Cleto Falção Ney Lopes
Costa Ferreira Sarney Filho PTB

Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
PMDB

Felipe Neri Neif Jabur PT
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte Irma Passoni Tilden Santiago
Genebaldo Correia Ulysses Guimarães

1 Vaga PDC
PDT Álvaro Valle (PL)

Edésio Frias Sérgio Cury
Haroldo Sabóia PL

Nelson Bornier
PDS

Djenal Gonçalves José Teles PSB
João de Deus Antunes Uldurico Pinto



PlR
Messias Gois (Bloco)

Suplentes
Bloco

PRS
José Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra

Luiz Dantas
Maviel Cavalcanti

Pinga Fogo de Oliveira
Vitório Malta

1 Vaga
Ramal: 6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RI)
1° Vice-Presidente: Dep. José Unhares (PSDB - CE)
2" Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (pSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

Antônio Britto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
Laprovita Vieira

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

PMDB
Merval Pimenta
Nelson Proença

Rita Camata
Wanda Reis

PDT
Lúcia Braga

Titulares João Rodolfo
Prisco Viana

PDS
Socorro Gomes (pC do B)

Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
Ivânio Guerra
José Egydio

Bloco

Orlando Bezerra
Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Rivaldo Medeiros

Elias Murad
Jorge Uequed

Fábio Raunheiti
João Mendes

PSDB
Osmânio Pereira

PTB
Matheus Iensen

Antonio Faleiros
Euler Tavares
Jório de Barros
Manoel Moreira

PMDB
Nilton Baiano Benedita da Silva
Said Ferreira

Sérgio Arouca (pCB)
Zila Bezerra Jair Bolsonaro

PT
Paulo Paim

PDC
Munhoz da Rocha (PSDB)

CI6vis Assis
Liberato Cabloco

PDT
Paulo Portugal Diogo Nomura

PL

Célio de Castro
J andira Feghali (PCdoB)

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PúBUCO

Presidente: Dep. Amaury Müller (pDT - RS)
1°Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (pDT - RI)
2" Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (pSDB - BA)
3° V\ce-Presidente: Dep. 2:aire Rezende (PMDB - MG)

Titulares
Bloco

Osvaldo Coelho
Rubem Bento

~ Gomes da Rocha
1 Vaga

PSB

Caldas Rodrigues
Edmar Moreira
Humberto Souto
Mário de Oliveira

Marco Penaforte

João Paulo

Roberto Jefferson

Tuga Angerami (PSDB)

PL

PT

PSB

PDS

PDC

PTB

PSDB

Célia Mendes
Heitor Franco (Bloco)

Eduardo Jorge

Geraldo Alckmin Filho
José Unhares

Alceste Almeida
Joaquim Sucena

Eduardo Matias

Jamil Haddad

José Augusto Curvo



PMDB PT
Augusto Carvalho (PCB) Zaire Rezende Edésio Passos . José Fortunati
Marcelo Barbieri 3 Vagas Ernesto Gradella
Tidei de Luma

PDC
PDT Jairo Azi Osvaldo Reis

Amaury Müller Carlos Alberto Campista
Beraldo Boaventura PL

PDS
Robson Tuma

Aldo Rebelo (pC do B) Orlando Pacheco (Bloco) PSB
Felipe Mendes Jamil Haddad

PSDB Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Antônio Carlos Mendes Thame Mauro Sampaio Ramal: 6887/69W{lOO4{lOO7
Jabes Ribeiro

PTB COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

Maria Laura (PT) Mendes Botelho DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PT

Chico Vigilante Paulo Rocha Presidente: Dep. Carlos Santana (pTIRJ)
Paulo Paim 1° Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (pT/MG)

PDC 2"? Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (Bloco-PFL/MA)

Jairo Bolsonaro Jonival Lucas
3° Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (PDT/PB)

PL Titulares
Ricardo Izar Bloco

PSB Alacid Numes José Múcio

Célio de Castro AntÔnio Barbará José Reinaldo
César Bandeira Lael Varella

Suplentes Efraim Moraes Paulo Romano
Jairo Carneiro Pedro Irujo

Bloco João Colaço Romel Anísio
AntÔnio dos Santos Freire Júnior José Carlos Vasconcellos
Benito Gama Ivânio Guerra
Efraim Morais José Burnett PMDB
Eraldo Trindade Sérgio Barcellos

Alofzio Santos Mário Martins

PMDB Carlos Benevides Mauro Miranda

Hcrmfnio Calvinho Roberto Freire (PCB) Carlos Scarpelini Murilo Rezende

Nilson Gibson Wilson Campos José MaranhãO Nicias Ribeiro

Renato Vianna 2 Vagas Laire Rosado Sérgio Naya
Leopoldo Bessone

PDT PDT
Carlosm Lupi Haroldo Sabóia

1 Vaga Dércio Knop Lúcia Braga
Hagahús Araújo (PMDB) Valdomiro Lima

PDS Junot Abi-Ramia
Ibrahim Abi-Ackel José Lourenço
Jandira Feghali (PC do B) PDS

Fernando Carrion José Diogo
PSDB João Roldofo Telmo Kirst

Jayme Santana Tuga Angerami
Sigmaringa Seixas PSDB

PTB João Baptista Motta Munhoz da Rocha

C-arlos Santana (PT) 1 Vaga Luiz Pontes Saulo Coelho



PTB
Francisco Rodrigues (PCB)
Paulo de Almeida

PDC
Simão Sessim (Bloco) Avenir Rosa

1 Vaga
Sérgio Brito

PL
PT

C.arlos Santana
Ernesto Gradella

PDC

Nilmário Miranda
Osvaldo Reis (PDC)

Eduardo Braga (PDC)

Maria Luiza Fontenele
PSB

Ribeiro Tavares

Jairo Azi

PDC
Pauderney Avelino (pDC)

Osório Santa Cruz PTR
Benedito Domingos

Valdemar Costa Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

PSB
Roberto França

Ramal: 6973 a 6976

PTR COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Carlos Camurça

Suplentes
Bloco

Paes Landim
Paulo Octávio

Roberto Magalhães
Vitória Malta

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Presidente: Maurício Campos (pL - MG)
10 Vice.Presidente: Dep. Aldair Cabral (PTB/RJ)
Z" Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (pDT - RS)
30 Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (pDC - RJ)

Aracely de Paula
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Nan Souza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes
1 Vaga

José Santana de Vasconcellos
Caldas Rodrigues
Camilo Machado
Elfsio Curvo
Humberto Souto
Jorge Khoury

PMDB
Eliel Rodrigues
José Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório de Barros
Marcos Uma
Mauri Sérgio

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 Vaga

PMDB
Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosa

PDT

J000 Fagundes
Manoel Moreira

Marcelo Barbieri

PDT
Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Laerte Bastos
Marino Clinger

Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS

1 Vaga

PDS
celso Bernardi
Fetter Júnior

Maria Valadão
Oscar Travassos

Fábio Meirelles
Fernando Carrion

PSDB

Heitor Franco (Bloco)

Koyu Iha
Oswaldo Stecca

PSDB
Paulino Cícero de Vasconcelos

Vitório Medioli

Mauro Borges (pDC)
Moroni Torgan

PTB

Rose de Freitas

PTB Aldir Cabral Francisco Rodrigues

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

Hélio BicudQ

PT

José Dirceu

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

PT

José Cicote
Luci Choinacki Jair Bolsonaro

PDC



PL

Maurício campos

PSB

Roberto França

Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQuÉRITO

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AGMCIAS

E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

Aloízio Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
João Almeida

Bloco

PMDB

PDT

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto

Paulo Duarte
Vicente Fialho

José Maranhão
Pinheiro Landin

1 Vaga

Requerimento nO 1191

Prazo: 18/4 a 1619/1991

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

Titulares

Bloco

CarriC'n Júnior
José carlos Coutinho

Amaral Netto
João de Deus Antunes

André Benassi
Francisco Silva (pDC)

carlos Kayath

Paulo Delgado

José Marial. Eymael

Robson Tuma

Ariosto Holanda

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL

PSB

1 Vaga

Osvaldo Bender

Paulo Silva

Gastone Righi

Sandra Starling

Ruben Bento - PR
Osvaldo Coelho - PE

PMDB

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando carrion - RS

PSDB

João Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezelli - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

Freire Júnior - TO

José Dutra - AN

Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 6998(7001/7002

WeIlinton Fagundes - MT



Suplentes

Bloco

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais

PMDB

Aluizio Santos - ES
José Felinto - PR

PDT

Eden Pedroso - RS

PDS

Fetter Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck - RS

PTB

Hilário Coimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Elísio Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

Titulares

Bloco

George Takimoto - MS Arnaldo Faria de Sá - SP
Ivânio Guerra - PR

PMDB

Laprovita Vieira ~ MS Valter Pereira - MS
Elias Murad - MG (pSDB - MG)

PDT

Wilson Müller- RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Eduardo Braga - AM

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

Reuniões -

Local - Anexo 11, Plenário nO 13
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes

Bloco

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS NO PAís, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento nO 3/91

Prazo: 19-4 a 16-8-91

Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Iberê Ferreira - RN
Jairo carneiro - BA

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG

Clovis Assis - BA

Osmânio Pereira - MG

Oscar Travassos - MT

PMDB

PDT

PSDB

PDS

Otto Cunha - PR

Wanda Reis - RJ



PTB

Alceste Almeida - RR

PT

Hélio Bicudo - SP

PDC

José Maria Eymael - SP

PL

Ricardo Izar - SP

ReuniCles: Plenários 13 ou 17 do Anexo n

Secretârio: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÁO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTUDOS

E SUGESTÓES OBJETIVANDO AO
APERFEIçoAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

Supervisor: Dep. Inocêncio Oliveira - 1°. Secretário
Coordenador: Dep. Miro Teixeira
Relator: Dep. NelsOll Jobim
Sub-relatores: Dep. Adylson Motta

Dep. Tony Gel

PT
Paulo Delgado

PDC
Pauderney Avelino

PL
João Mellão Neto

PSB

(Art. 2", § 1°, do Ato da Mesa n° 2, de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÁO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÔES,
VENDAS E CONCESSÕES
DE TERRAS PúBLICAS

(Art. 51 do Ato das DisposiçOes
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo Tinoco - PFL/BA
Messias Gofs - PFL/SE
José Burnett - PRN/MA

Nelson Jobim
Antônio Britto

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adylson Motta
Bonifácio de Andrada

Magalhães Teixeira

Carlos Kayath

Bloco

Roberto Magalhães. PFL/pE
Sandra Cavalcanti - PFL/RJ

Tony Gel - PRN/pE

PMDB
Luiz Hnrique

Lufs Carlos Santos

PDT

PDS

PSDB
Rubens Bueno

PTB
Rpdrigues Palma

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5-10-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira
Carlos Scarpelini

Hermfnio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Pauderney Avelino

Arno Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



(Requerimento nO 446/91-CN)
Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Dep. Sêrgio Gaudenzi
Relator: Dep. Maurílio Ferreira Lima

Titulares

COMISSÁO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVID:êNCIA SOCIAL

BLPFL/PRN/PSC/pMN/PST

Getúlio Neiva - MG

Laire Rosado - PRN

PL

PDC
Josê Maria Eymael - SP

PT

Nobel Moura - RO

Wilson Moreira - PR
PSDB

PMDB

PDS

PTB

Márcia Cibilis Viana - RJ

Titulares

PDT

Ângela Amin - SC

Antônio de Jesus - GO
Armando Costa - MG

Amo Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

Jacques Wagner - BA

Deputados

Josê Egydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz Carlos Hauly
Maurfiio Ferreira Lima

Sêrgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes

Osvaldo Melo
Jaekson Pereira

Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Élcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maraqnhão
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

Senadores

BLPFL/PRN/PSC/PMN/PST

Senadores

Alfredo Campos
Cesar Dias
Amir Lando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Suplentes

Deputados·

Flávio Rocha
Eduardo Moreira

Nilton Baiano
Regina Gordilho

Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho

Paulo Almeida
Paulo Rocha

Eduardo Borges
José Augusto Curvo

Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo

Reditário CassaI

José Augusto Curvo - MT

Suplentes

Camilo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

PMDB
Adelaide Neri - AC
Ivandro Cunha Lima - PB

PDT
Beraldo Boaventura - BA

PDS

Ivan Burity - MG

J6rio de Barros - ES

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Heiltor Franco - SP

PSDB
Ernani Viana - CE

PTB
Tadashi Kuriki - SP

PT
Requerimento nO 5-91 Pedro Tonelli - PR

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: C':retúlio Neiva
Relatora: Márcia Cibilis Viana

PDC
Leomar Quintanilha - TO

Reuniões:
Local: Anexo n -Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054



COMISSÃO PARLAMENTAR 1>:8 INQuÉRITo PDT

DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS, Regina Gordilho - RJ
CAUSAS E CONSEQtmNCIAS DA VIOU:NCIA

NO CAMPO BRASILEIRO PDS
Hugo Bielh - SC

Requerimento nO 2191 PSDB

Prazo: 10-5 a 7-10-91
Jabes Ribeiro - BA

Presidente: Deputado Roberto RoUetriberglSP
Vice-Presidnete: Deputada Socorro Gomes/pA
Relator: Deputado Jonas PinheirolMT

P1B

Nelson Trad - MS

PT

Titulares Valdir Ganzer - PA

Flávio Aros - PR

PSDB

PDS

PTB

ReuniCles:
Local: Anexo lI, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A VERIFICAR A
EXIS'ffiNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO

DE MISSÕES REUGIOSAS ESTRANGEIRAS
NA ÁREA DE GARIMPAGEM

DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONAUZAÇÃO DA AMAZôNIA

PDC

Paulo Mourão - TOVadão Gomes - SP

BLPFL

Fábio Meirelles - SP

Giovani Queiroz - PA

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães - PE

PMDB

Antonio Faleiros - GO Roberto Rollemberg - SP
Socorro Gomes (PC do B) - PA

PDT

Cardoso Alves - SP Requerimento n° 4191
PT

Alcides Modesto - BA Prazo: 22-S a 19-10-91

Presidente: Deputado Átila Lins
Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

Titulares
Bloco

PDC

Osório Santa Cruz - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Suplentes
Átila Lins - AM
Ruben Bento - RR

Gilvan Borges - AP

BLPFL

Benedito de Figueiredo - SE
José Falcão - BA

Romel Anísio - MG

João Fagqndes - RR
Zila Bezerra - AC

PMDB

PDT

Nicias Ribeiro - PA

PMDB
Beth Azize - AM

Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues - PA

Luiz Tadeu Leite - MG
José Diogo - PA

PDS



PSDB
Tuga Angerami - SP

PTB

Júlio cabral - RR

PT

Lourival Freitas - AP

PDC

Avenir Rosa - RR

PL

Jarvis Oaidzinski - sc

Suplentes

PFL

João Teixeira - MT Edmar Moreira - MO
Ézio Ferreira - AM

PMDB

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
P~LIGOSE FISCALIZAÇÃO

S-6-91

Presidente: Seno Ronaldo Aragão (pMDBIRO)

1° Vice-Presidente: Dep. Sérgio Oaudenzi (pDT/BA)

2"Vice-Presidente: Seno Teotonio Vilela Filho (pSDB/AL)

go Vice-Presidente: Dep. Osvaldo Melo (pDS/PA)

TITULARES

BLOCO PFL/PRN/pSC/PMN/pST

PARTIDO

Deputados

Paulo Titan -PA
Mauri Sérgio - AC

Fernando Diniz - MG Parlamentar DF Gab. Fone

PDT
Antônio Barbara PR 737 223-1395

Aroldo Góes - AP Antônio dos Santos CE 406 223-1743

PDS Christovam Chiaradia MO 658 223-6543

Célia Mendes - AC Cleonâncio Fonseca SE 824 223-9398

PSDB Eraldo Tinoco BA 310 225-1765

Sigmaringa Seixas - DF Evaldo Gonçalves PB 833 223-7398

PTB Flávio Palmier da Veiga RJ 246 223-2095

Francisco Rodrigues - RR Francisco Dornelles RJ 512 2234593

PT Iberê Ferreira RN 609 223-1348

Ricardo Moraes - AM João Alves BA 630 223-0498

PDC Jonas Pinheiro MT 441 223-6993

Pauderney Avelino - AM José Burnett MA 543 223-9499

ReuniOCs: José Carlos Vasconcellos PE 915 226-5712

Local: Anexo lI, Plenário n° Luiz Dantas AL *370 223-3555

Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 311-7057
Messias Góis SE 723 223-7548



Nelson Morro SC 418 223-9395 * Gabinete localizado no Anexo m
Osvaldo Coêlho PE 444 223-6845

Paulo Hartung ES 514 223-9048Paes Landim PI 560 223-9484
Pedro Irujo BA 818 226-6272 Rose de Freitas ES 960 223-1493

Saulo Coelho MG 602 224-4569Rivaldo Medeiros PB 227 225-3242
Sigmaringa Seixas DF 454 223-3593Roseana Sarney MA 554 223-8893

Sérgio Barcellos AP 301 223-5843
Werner Wanderer PR 806 223-3095 PTB

PMDB Carlos Kayath PA 218 223-2493
Fábio Raunheitti RJ 628 223-5593
Félix Mendonça BA 912 223·.Q793

Aluízio Alves RN 558 223-0198 Francisco Rodrigues RR 304 224-1752
Cid Carvalho MA 710 223-7148 José Elias MS 448 226-6917
Delcino Tavares PR 929 223-7743 Nelson MarquezeIli SP 920 223-9943
Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Vago
Fernando Diniz MG 307 223-8245
Geddel Vieira Lima BA 612 223-3448 PT
Hélio Rosas SP *478 224-9735
João Carlos Bacelar BA 827 226-3917 Alcides Modesto BA 954 223-0095
Jorge Tadeu Mudalen SP 552 223-6348 Alofzio Mercadante SP 825 223-8743
José Geraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399
José MaranMo PB 236 223-0643 Irma Passoni SP 237 223-4845
Luís Roberto Ponte RS 956 223-1698 João Paula MG 211 223-3430
Luiz Viana Neto BA 913 223-7295 José Dirceu SP 706 225-2162
Mauri Sérgio AC *568 226-6991
Nilson Gibson PE 410 223-9893 PDC
Pinheiro Landim CE 636 223-7643 Eduardo Braga AM 256 223-3540
Renato Vianna SC 639 223-3693 Francisco Coelho MA 525 223-9498
Rita Camata ES 905 223-9945 Jonival Lucas BA 815 223-6245
Sérgio Naya MG 435 223-2943 Paulo Mandarino GO 862 223-7448
Vago
Vago PL

Jones Santos Neves ES 327 223-1643
PDT Maurício Campos MG 239 223-4648

Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793
Beta Mansur SP 837 223-4348
carlos Cardinal RS *277 225-4741 PSB
EUa Dalla-Vecchia PR 916 224-2419 Luiz Piauhylino PE 224 226-7661
Francisco Evangelista PB 442 223-8443 Sérgio Guerra PE 426 223-6398
Giovanni Queiroz PA 534 223-9643
Mendonça Neto AL 258 223-9443 PCdoB
Paulo Portugal RJ 516 223-2990 Haroldo Lima BA 456 223-6693Sérgío Gaudenzí BA 320 223-4395

PDS PTR
carlos Camurça RO 342 223-3584

Carlos Azambuja RS *469 225-7790
Fábio Meírelles SP 529 223-5298 PRS
Felipe Mendes PI 654 223-5545 Israel Pinheiro MG 540 226-3631
Francisco Diógenes AC 745 223-7731

TitularesJosé Lourenço BA 311 223-7545
José Luiz Maia PI 640 223-4398 Senadores
Osvaldo Melo PA 809 223-0945
Ruberval Pilotto SC 254 223-7543 PMDB

PSDB Parlamentar UF Gab. Fone
César Dj~ RR * 43 224-2855

Aécio Neves MG 648 223-2298 Coutinho Jorge PA *26 226-3479
Geraldo Alckmim Filho SP 656 223-6945 Flaviano Melo AC * 14 321-5365
Marco Penaforte CE 238 223-5348 Irapuan Costa Júnior GO * 16 224-6623



João Calmon ES ** 06 226-3303 Freire Júnior TO 601 225~2071

Mansueto de Lavor PE *25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quinan GO * 32 224-6834 Gilson Machado PE 334 223-2695
Ronaldo Aragão RO ** 08 223-2492 Humberto Souto MG 914 223-0395
Ronan TIto MG Ed.Pr. 224-1803

Jorge Khoury BA 212 223-3298

PFL José Carlos Aleluia BA 856 223-%93

Alexandre Costa MA *** 50 224-7934 José Múcio Monteiro PE 458 223-0098

Carlos Patrocínio TO 05 224-4366 Maluly Netto SP 219 223-9399
Dario Pereira RN Ed.Pr. 223-0313 Manoel Castro DA 760 223-3518
Guilherme Palmeira AL Ed.Pr. 223-6792 Osório Adriano DF 446 223-5743
Henrique Almeida AP * 38 224-5009 Otto Cunha PR 662 223-5148
Hugo Napoleão PI ** 04 224-1953 Ricardo Murad MA 354 223-4245
Lourival Baptista SE *** 56 224-8262 Rubem Medina RJ 610 226-2937

PSDB Ruben Bento RR 524 226-2375
Simão Sessim RJ 709 223-8348

Almir Gabriel PA * 42 224-4389 Tony Gel PE 423 223-9448
Chagas Rodrigues PI * 17 311-3167/68 Vadão Gomes SP 750 223-6298
José Richa PR *** 49 224-0059
Teotonio Vilela Filho AL * 08 223-5100 Zé Gomes da Rocha· GO 748 224-0769

PTB * Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

Louremberg Nunes Rocha MT 30 223-8834 ** Gabinete localizado na Ala AfFonso Arinos

Marluce Pinto RR ****01 224-3953 **** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
Valmir Campelo DF * 48 225-7379 ***** Gabinete localizado no Anexo I - 27°, andar

PDT
PMDB

Magno Bacelar MA ***54 224-1934
Maurício Corrêa DF ** 03 224-2903 Antônio Britto RS 518 223-7443

Carlos Benevides CE 926 321-3488
PRN Eduardo Moreira SC 616 223-8198

Albano Franco SE ****06 224-8208
Etevalda Grassi de Menezes ES 213 223-4095

Áureo Mello AM * 40 223-0315
Ivandro Cunha Lima PB 605 223-9457
João Fagundes RR 550 223-0593

PDC João Henrique PI 617 226-6119
José Dutra AM 943 223-4048

Gerson C.amata ES * 12 224-9853 José Thomaz Nonô AL 812 225-1932
Jurandyr Paixão SP *569 223-3741

PDS Marcos Lima MG 220 225-1951

Lucídio Portella PI * 15 226-2588 Nicias Ribeiro PA *278 225-5048
Nilton Baiano ES 618 223-5245

PT/pSB Said Ferreira PR *583 223-7735
Valter Pereira MS 618 223-5245

Eduardo Suplicy SP Ed.Pr. 224-9934 Zila Bezerra AC 510 223-6598

* Gabinete localizado no Anexo IH
Vago Vago

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
Vago Vago

*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Suplentes PDT

Deputados Beth Azize AM 646 223-5048

BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST Clovis Assis BA *586 226-9817
Edson Silva CE 726 223-8148

Parlamentar DF Gab. Fone Eduardo Mascarenhas RJ 944 223-1048

Alacid Nunes PA 519 223-3550 Haroldo Sabóia MA 660 223-8493

Amo Magarinos RS 839 224-1215 Luiz Girão CE 439 223-5945
Aroldo Cedraz BA 312 223-9245 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
Ézio Ferreira AM 515 223-7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448
Flâvio Derzi MS 934 223-5643



PDS PTR

Carlos Virgílio CE 537 223-3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942
Edevaldo Alves da Silva SP 348 226-1472
Ibrahim Abi-Ackel MG 319 223-8543 PRS
João de Deus Antunes RS 720 321-1705
Maria Valadão GO 520 223-2498

José Ulfsses de Oliveira MG 250 223-5648Osvaldo Bender RS *274 224-9033
Roberto Campos RJ 629· 223-5395 SuplentesTeresa Jucá RR 401, 223-2348

Senadores

PSDB PMDB
Adroaldo Streck RS 744 223-8943
Flávio Arns PR 850 223-2893 Parlamentar DF Gab. Fone
Jabes Ribeiro BA 214 223-6843
Mauro Sampaio CE 356 311-5356 , Alfredo Campos MG **58 2244903
Sérgio Machado CE 536 223-2448 Amir Lando RO *35 225-1628
Tuga Angerami SP '562' 223-8448 Antônio Mariz PB *45 224-6997Wilson Moreira, PR 819 223-3098 Cid Sabóia de Carvalho CE **02 226-3488

Divaldo Suruagy AL *47 224-3884
* Gabinete localizado no Anexo fi José Fogaça RS **07 226-7238

Márcio Lacerda MT *46 224-3373

PTB
Pedro Simon RS *18 2264693
Ruy Bacelar BA *05 224-4684

Annibal Teixeira MG 450 223-1845
Luiz Moreira BA 729 223-9548 * Gabinete localizado no Anexo fi
Matheus Iensen PR 641 223-5543 ** Gabinete localizado na Ala Manso Arinos
Nobel Moura RO 835 223-0248 *** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Rodrigues Palma MT 528 223-9598

PFLValdenor Guedes AP 848 223-3548

PT Francisco Rollemberg SE *24 225-8515
Hydekel Freitas RJ Ed.Pr. 224-2934

José Fortunati RS *372 224-0403 João Rocha TO *13 2244270
Lourival Freitas AP *574 225-0470 Júlio Campos MT *36 2244059
Maria Laura DF *475 225-2737 Meira Filho DF *39 225-8257
Paulo Bernardo PR *379 2254664 Odacir Soares RO *29 224-7434
Pedro ToneIli PR *585 226-0622 Raimundo Lyra PB 119 224-9834
Valdir Ganzer PA *484 225-3198

PSDB
PDC

Avenir Rosa RR 437 223-8048
Beny Veras CE *04 224-2884

Francisco Silva RJ 716 225-2601
Jutahy Magalh!ies BA ***53 224-9803
Mário Covas SP ***51 224-9903

Os6rio Santa Cruz GO 644 223-8548 Wilson Martins MS *34 224-0953
Pedro Novais MA 813 223-6548

! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
PL * Gabinete localizado no Anexo fi

Nelson Bornier RJ 936 223-3148
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

Ribeiro Tavares BA 812 224-4493
PTBWeIlington Fagundes MT 523 223-7945

PSB Jonas Pinheiro AP ***10 2264392
José Eduardo PR ***08 3114059

Célio de Castro MG 462 224-7419 Levy Dias MS *28 224-3059
Uldurico Pinto BA *269 226-3641

PDT
PCdoB

Aldo Rebelo SP 924 223-3813
Lavoisier Maia RN Ed.Pr. 224-1964
Nelson Wedekin se *11 224-7834



BLOCO PARLAMENTAR

PL
Nelson Bornier Valdemar Costa
SERVIÇO DE COMISSÓES ESPECIAIS
Sercretário Antonio Fernander Borges Maman

Suplentes

Sérgio Brito

José Fortunati
PT

PDC
Leomar Quintanilha ..

Sandra Starling

COMISSÃO ESPECIALCONSTlTUÍDA, NOS
TERMO~ PO ART. 34, INCISO lI, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIAO FEDERAL_
SISTEMA 'FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente; Deputado José Lourenço
Relator: Deputado César Maia

Titulares

* Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado na Ala TeotOnio Vilela

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

**** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho

Secretária: Myrna Lopes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Fones: 3l1~6938/693916940 (Secretária)

2.2-1-2945 (Presidente)
'311-6937/6942/6943

PRN

Júnia Marise MG * 02 226-6939
Saldanha 'Derzi MS !01 223-3019

PDC

Amazonino Mendes AM *44 224-2009

PDS

Esperidião Amin ~C * 23 224-8037

PT/pSB

José Paulo Bisol RS ***59 223-1549

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, 'DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Presidcnte: Deputado AÉCIO qE BORBA (PDS)
10 Vice-Presidente: Deputado JOSE MOURA (BLOCO)
20 Vice-Presidente: Deputado TIDEI J;>E LIMA(PMDB)

Relator: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDJ3)

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Benito Gama
Elísio Curvo

. Ézio Ferreira

Francisco Dornelles
José Múcio Monteiro

César Maia
José Dutra

, José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

Basllío Villani
Daniel Silva

Gilson Machado

Paes Landim
Roberto Magalhães

PMDB

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

PDT

José Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB

Carlos Ratinho Mas.'m Beraldo Boaventura
Christovam Ghiaradia Carrion Júnior

Messias Góis
Raul Belém

Rodrigues Palma

Antônio Carlos M. Thame
Paulo Hartung

Fetter Júnior
Roberto Campos

Márcia Cibilis Vians
Valdomiro Lima

PDS

PTB

Jackson Pereira

Gastone Righi
Paulo Ramos

Paulo Portugal

Antônio Britto
Luiz C,arlos Hauly

Roberto Rollemberg
Ronivon Santiago

PDT

PMDB
Aloísio Vasconcelos
Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidei de Lima

Armando Faria de Sá
Benito Gama
Eraldo Tinoco
José Moura

Beto Mansur
C,arlos Lupi

PDS PT
Aécio Borba
Celso Bernardi

PSDB

Osvaldo Melo José Fortunatti
Ruberval Pilotto

PDC

Paulo Bernardo

Artur da Távola
PTB

Jorge Uequed Paulo Mandarino

PL

Pauderney Avelino

Onaireves Moura Paulo Almeida Ricardo Izar Jones Santos Neves



PL
Valdemar Costa Neto João MelIão Neto

Serviço de Comissões Especiais: Anexo n - Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 51/90

Presidente: Ulysses Guimarães
10 Vice-Presidente: Israel Pinheiro
2? Vice-Presidente: Jutahy Júnior
Relator: Roberto Magalhães

Serviço de Comissões Especiais
Locak Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ràinaís: 7066(1067(1052
Secretário: Silvio Sousa da Silva
COMISSÃO ESPECIALPARAPROFERIRPARECER

AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..l. QUE
"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES

RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91

DO PODER EXECUTIVO
Presidente: Deputado Alberto Goldman
10 Vice-Presidente: Deputada Sandra,Starling
2? Vice-Presiderite: Oeputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

PDS

PDT

Suplentes

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

BLOCO PARLAMENTAR

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

Titulares

Israel Pinheiro (PRS) AntOnio Britto
Luiz Carlos Santos Mauro Miranda
Maurilio Ferreira Lima Pinheiro Landim
Ulysses Guimarães Rita Camata

PDT

Miro Teixeira 'Beto Mansur
José Vicente Brizola Sérgio Gaudenzi

PDS

José Lourenço Adylson Motta
Osvaldo Melo Prisco Viana

PSDB

Jutahy Júnior Paulo Hartung

PTB

João Mendes Mário Chermont

PT
José Genofno José Dirceu

PDC

Jairo Azi Sérgio Brito

PL

BLOCO PARLAMENTAR

Daniel Silva (PRN) A1acid Nunes
Sandra Starling Cleonâncio Fonseca (PRN)
Roberto Magalhães Nan Souza
Roseana Sarney Waldir Guerra

PMDB

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anísio

Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo n - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado José Dutra
10 Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
2? Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes

PMDB
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
Luís Roberto Ponte

Jutahy Júnior
Paulo Silva

João Mendes

Jaques Wagner

José Maria Eymael

Clóvis Assis
Paulo Ramos

Francisco Diógenes
José Teles

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

César Bandeira
Paes LàIidim
Elísio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PMDB
Alberto Goldman
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

Carrion Júnior
Liberato Caboclo

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Olto Cunha

PT

PDC

PTB

Roberto Balestra

Cardoso Alves

Sandra Starling



Carrion Júnior
Mendon9a Netto

Delfim Netto'
'José Lourenco

PDT

PDS

Carlos Alberto Campista
Dércio Knopp

, Felipe Me~des

Francisco Diógeries

Cardoso Alves

Vladi~r Palmeira

P~

PDC

Paulo Hesladfier

Paulo Bernardo

.l'SDB

At1tç>nioC~r~QSMendesThame

PTB

Jackson Pereira

:José ,Maria EymaeJ

Jarvis Gaidzinski

PL
Roberto Balestra

Ribeiro Tavares

'Gastone Righi

PT

Alofzio Mercadante

PDC

Francisco Coelho

PL

'Fiávio Rocha

Edson Fidélis

Vladimir Palmeira

José Maria Eymael

Jones Santos Neves

Serviço de COmissÕes Especiais: Anexo IT'- Sala 10 - Me-
zanino. '
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
'.PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

. CONSTITUIÇÃO N° 61, ~E 1990, QUE "DISPÓE
SOBRE A REMUNERAÇAO DOS DEPUTADOS

ESTADUAIS E DOS VEREADORES"

Sérvíço de COmissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Sílvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À,

CONsTITuIÇÃO N° 56, DE 1991, Q.PE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurflio Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio MeireIles
2" Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice.Presidente: Deputado Vladimir·Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Presidente: Deputado Miro Teixeira
1° Vice-Presidente: Deputado Vital do Rego
2" Vice-Presidente: Deputado Antônio Britto
3° Vice·Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Deputado César Bandeira

Antônio Barbara Amo Magarinos
César Bandeira Augusto Farias
Gustavo Krauser Efraim Morais
Luciano Pizzato Murilo Pinheiro

PMDB

Antônio Britto Gonzaga Motta
José Luiz Clerot Maurílio Ferreira Lima
Marcelo Barbieri Renato Vianna
Nelson Jobim Tidei de Lima

PDT

Miro Teixeira Liberato Caboclo
Vital do Rego Marino Clínger

PDS

João de Deus Antunes Hugo Biehl
João Tota João Rodolfo

PSDB

Magalhaés Teixeira Vittorio Medioli

PTB

Sólon Borges dos Reis Carlos Kayath

PT

Lourival Freitas José Dirceu

PDC

Pedro Novais Leomar Quintanilha

Paes Landim
Maurici Mariano
Ney Lopes
Paulo Marinho

Luiz Tadeu Leite
Maurílio Ferreira Lima
Nelson Proença
Walter Nory

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Fábio MeireIles
Roberto Campos

Adroaldo Streck

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Renato Johnsson

PMDB

Eduardo Moreira
Hermfnio Calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Lima

PDT

Aroldo Góes
Beth Azize

PDS

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSDB

Vitt6rio Medioli

'Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes



erviço de C,omissõcs Especiais: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
.Secretário: José Maria A. de Castr

Ramais: 7066 e 706

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE o PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
. .. SOCmDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1°ViCe-Presidente: Deputado João Fagundes
2.0 Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Serviço de Comissões Especiais - Anexo n -Sala 10 - Me
zanino
Secretária: Elda Calheiros Bispo
Ramal: 7069

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°,6° E ']O DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONS1TI'UIÇÃO FEDERAL".

Prazo: 40 SessOCs - a partir de 04-12-91

Presidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
2.0 Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Ricardo Izar

Elíscio Curvo
Luciano Pizzato
Ruben Bentà
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki

Domingos Juvenil
João Fagundes
Rita Camata
2'.aire Rezende

Beth Azize
Sidney de Miguel

Maria Valadão
Teresa Jucá

Fábio Fcldemann
Tuga Angerami

PL

PMDB

PDT

PDS

PSDB

PTB

Wellington Fagundes

Alacid Nunes
Átila Lins

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando Costa
Euler Ribeiro

Hermfnio Calvinho .
Mauri Sérgio

Aroldo 'G6es
Haroldo Sabóia

ÂngelaAmim
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

~ Gomes da Rocha
Osvaldo Coelho
Paulo Marinho
Pedro Valadares

João Henrique
A1oízio Santos
Reriato Vianna
Tidei de Lima

Carrion Júnior
Valdomiro Lima

José Diogo
Prisco Viana

Magalhães Teixeira

PMDB

PDT

PDS

PSDB

PTB

Antônio Ueno
. Leur Lomanto
Sérgio Barcellos

Paulo Octávio

Jurandir Paixão
Luis Soyer

Mário Martins
Pedro Tassis

Elio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

José Lourenço
Telmo Kirst

Aécio Neves

Francisco Rodrigues

Lourival Freitas

PT

PDC

A1ceste Almeida Onaireves Moura

Ricardo Moraes Sandra Starling

PT

PDC

Carlos Kayath

Edésio Passos

PL

Maurício Campos Wellington Fagundes

Serviço de Comissões Especiais - Anexo n - Sala 10 - Me
zanino.
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066

Avenir Rosa

Fávio Rocha

Célio de Castro

PL

PSB

Pauderney Avelino

José Augusto Curvo

UIdurico Pinto

Osório Santa Cruz Samir Tannus

J EDIÇÃO DE HOJE: 152 PÁGINAS


